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Studiju programmas anotācija 
 

 

Latvijas Universitāte īsteno franču bakalaura un maģistra programmas no 1999.gada. 2000.gadā 

tika izveidota Romānistikas nodaļa, tā liekot akcentu uz zinātnisko pētījumu izvēršanu par franču, itāļu un 

spāľu valodām. 2003.gadā LU uzsākta portugāļu valodas docēšana. Ar 2004.gadu nodaļa piedalās LU 

doktora studiju programmas realizācijā. 

2009./2010. akadēmiskajā gadā LU Romānistikas nodaļa veica nozīmīgas izmaiľas Franču 

filoloģijas bakalaura programmā, kas ļāva īstenot jaunu mācību stratēģiju un atspoguļot jaunas nostādnes 

studiju saturā, procesā un studentu piesaistē, paredzot uzľemt programmā reflektantus bez franču, spāľu 

vai kādas citas romāľu valodas priekšzināšanām un dodot iespēju studiju laikā apgūt vienlaicīgi divas 

romāľu valodas. Pateicoties šai stratēģijai, kura tiek īstenota kopš 2009./2010. akadēmiskā gada rudens 

semestra, reflektantu skaits programmā pieaudzis vairāk nekā trīs reizes: 2009./2010. akad.gadā 

programmā pieteicās 43 reflektanti, 2010./2011.akad.gadā – 49. 2011.g. Franču filoloģijas bakalaura 

studiju programmu ir paredzēts reorganizēt par Romāľu valodu un kultūru studiju programmu. 

Pārliecinoši un stabili jaunās mācību stratēģijas rezultāti radīja nepieciešamību Franču filoloģijas 

maģistra studiju programmu (turpmāk: MSP) reorganizēt par Romāľu valodu un kultūru MSP, kas ir 

vienīgā tāda veida programma Latvijā, kura kopā ar bakalaura programmu veido vienotu mācību ciklu 

(bakalaura, maģistra un doktora) augstas kvalifikācijas romāľu valodu speciālistu sagatavošanai kā 

Latvijas, tā arī Eiropas darba tirgus vajadzībām. Tā nodrošinās augsti kvalificētu romānistu kadru 

sagatavošanu zinātniskajam un pedagoģiskajam darbam, kā arī darbam valsts un pašvaldību institūcijās, 

nevalstiskajās organizācijās, privātajās struktūrās un masu medijos.  

Latvijā, tāpat kā citās Baltijas valstīs, vēl nav speciālistu, kuri vienlaicīgi pārvaldītu ne tikai divas 

romāľu valodas, bet arī pārzinātu attiecīgajās valodās runājošo valstu vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, 

ekonomiku, politiku u.tml. Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā radījusi nepieciešamību paplašināt 

sadarbību kā ar Eiropas, tā arī ar citām pasaules valstīm. Tas īpaši attiecas uz romāľu valodā runājošajām 

valstīm, kuru iedzīvotāju kopskaits pārsniedz 500 miljonus.  

Programma palīdz īstenot vienu no svarīgākajiem uzdevumiem valodu politikā Latvijā un Eiropā 

– sekmēt plurilingvismu, kurā īpaša vieta ir romāľu valodām. Latvijā joprojām ir vērojams romāľu valodu 

speciālistu, tajā skaitā kvalificētu tulku, tulkotāju, skolotāju, filoloģijas zinātnes pētnieku u.c. trūkums. 

Tajā pašā laikā kursu pieteikumi, kā arī studentu un reflektantu vēlmes un viedokļi rāda, ka interese par 

romāľu valodām ir liela (LU romāľu valodu studējušo skaits 2009.g. – 782; 2008.g. – 724). 

Daudzvalodības principa ieviešana studiju procesā (vienlaicīgi divas – romāľu un angļu valoda) padara to 

pieejamu arī ārzemju studentiem un paver plašākas iespējas programmas beidzējiem darba tirgū un 

tālākizglītībā Latvijā, arī Eiropā un ārpus tās. 

Romāľu valodu un kultūru studiju programmai ir starpdisciplinārs raksturs, tā sniedz akadēmisko 

izglītību romānistikas jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā un tulkošanā, 

izmantojot daudzvalodīgu, starpdisciplināru pieeju un piesaistot angļu un latviešu valodas speciālistus 

lingvistikas, lietišķās valodniecības un tulkošanas studijās, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un 

konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaľas pētniecības darba veikšanai praktiskajā un 

teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā un 

translatoloģijā. Akadēmiskās izglītības savienošanos romānistikas jomā ar starpdisciplināru piesaisti 

studijām vēsturē, ģeogrāfijā, ekonomikā, diplomātijā, politikā u.tml. paplašina programmas absolventu 

darba tirgus spektru, nodrošinot augstu kompetenci darbam romāľu areāla valstu starptautisko attiecību 

jomā, spēju analizēt romāľu valodās runājošo valstu dinamiskos procesus. 

Programmas sekmīgai realizācijai ir labi priekšnoteikumi: augsti kvalificēti mācību spēki, jauni 

doktoranti, ārvalstu speciālisti, plaši Erasmus sakari ar vairāk nekā 20 Francijas, Itālijas, Spānijas, Polijas 

un Igaunijas augstskolām, liels Francijas, Beļģijas, Kanādas, Šveices, Spānijas un Itālijas vēstniecību 

atbalsts. Programmas lietderību un nepieciešamību Latvijā, Baltijā un ES kontekstā nosaka arī romāľu 

valodu speciālistu trūkums un viľu augošais pieprasījums Latvijā, kā arī Latvijas jaunais frankofono 

valstu novērotāju statuss. 
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Programmas vispārējais raksturojums 
1.1. Studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi un plānotie rezultāti 

 

Romāľu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāľu valodu 

speciālistus valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas 

jomās. Tā nodrošina akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā. 

Tas ir īpaši nozīmīgi tādēļ, ka LU HZF Franču filoloģijas maģistra studiju programma ir vienīgā 

tāda līmeľa izglītības programma Latvijā šajā zinātnes nozarē. 

Programmas koncepcija balstās uz trim principiem, kuri arī nosaka programmas stratēģiju: 

1. Attīstīt romānistiku Latvijā kā pilnvērtīgu akadēmisku trīs līmeľu programmu disciplīnu, 

veidojot pilnu mācību ciklu bakalaura, maģistra un doktora līmenī.  

2 Programmas starpdisciplinārais un daudzvalodīgais raksturs nosaka tās daudzveidību un 

priekšrocības. Saglabājot savu akadēmisko būtību, programma nodrošina vērtīgas 

kompetences profesionālajai darbībai pēc studiju beigšanas. 

3. Programma ir saistīta ar tirgus vajadzībām un sniedz studentiem akadēmiskās programmas 

ietvaros zināšanas, prasmes un iemaľas, kuras viľiem palīdzēs bez grūtībām integrēties darba 

tirgū un būt konkurētspējīgiem savā izvēlētajā darbības jomā. 

 

Programmas uzdevumi:  

 nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības 

virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, 

literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko 

pielietošanu;  

 atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā; 

 veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir 

būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās 

zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču, spāľu, itāļu valodu, literatūru un 

kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas 

speciālists, konsultants romāľu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, 

politikas un ekonomikas jautājumos); 

 veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās 

izglītības turpināšanai doktorantūrā; 

 pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs 

un veicinot viľu iesaistīšanu studentu starptautiskās apmaiľas programmās; 

 sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūzizglītībai; 

 veicināt argumentācijas, aktīvas pozīcijas un kritiski analītiskās prasmes veidošanu 

studentiem, nostiprinot viľu spējas specializācijā (valodniecības, kultūrvēstures, 

literatūrzinātnes, valodu apguves un translatoloģijas jomā); 

 izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, 

saziľai izmantojot virtuālo vidi, 

 veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā 

pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm. 

 

Plānotie studiju rezultāti: 

Sekmīgi pabeidzot MSP, absolventi iegūs šādas prasmes: 

 

Jomas specifiskās prasmes: 

 veikt patstāvīgus pētījumus romānistikā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā, leksikogrāfijā, vispārīgā 

un sastatāmā valodniecībā, valodas politikā, terminoloģijā, starpkultūru komunikācijā, 

sociolingvistikā, pragmatikā, psiholingvistikā, metodikā, translatoloģijā; 

 spēja brīvi komunicēt divās romāľu valodās, kā arī angļu valodā; 



14 

 

 mācīšanās prasmes, turpinot autonomas studijas, lai pilnveidotu savu profesionālo 

izaugsmi un pētniecības prasmes doktorantūras programmā; 

 projektu izstrāde un vadīšana, spēja veikt pētniecības darbu gan Latvijā, gan starptautiskā 

mērogā; 

 spēja pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmrisināšanas prasmi jaunās vai 

nepazīstamās situācijās plašākos vai starpdisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju 

jomu; 

 zināšanu integrācijas prasme, spēja risināt sareţģītus jautājumus un formulēt spriedumus, 

balstoties reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobeţotu informāciju, apzinoties savu sociālo un 

ētisko atbildību par savu zināšanu un lēmumu pielietojumu; 

 spēja skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, un sniegt to pamatojumu 

speciālistu un nespeciālistu auditorijām; 

 spēja dot ieguldījumu filoloģijas zinātnes attīstībā Latvijā, strādājot gan izglītības jomā, 

gan daţādās sociālās dzīves sfērās (franču, spāľu, itāļu valodu, literatūru un kultūru 

pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, 

konsultants romāľu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un 

ekonomikas jautājumos); 

 

Pamata akadēmiskās prasmes: 

 spēja analizēt un sintezēt būtisku literatūru, lai pamatotu argumentus; 

 spēja izvēlēties un pielietot adekvātas metodes un tehnoloģijas datu iegūšanai un 

raksturojumam; 

 spēja pasniegt un aizstāvēt savu pētījumu piemērotā formā; 

 spēja kritiski izvērtēt teorijas un prakses saistību un nozīmību. 

 

Personības un pamatprasmes: 

 nodrošināt efektīvu un ekonomisku studiju darbības vadību, savienojot studijas ar 

profesionālo darbību; 

 piedalīties publiskās diskusijās; 

 dinamizēt zināšanas interaktīvajā saskarsmē, 

 orientēties daudzveidīgās komunikācijas situācijās, 

 darboties starptautiskā kontekstā; 

 izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci; 

 attīstīt izpratni par humānisma, iecietības un atvērtības veicināšanu starpkultūru saziľā. 

Kompetences, kas ietver zināšanu, izpratnes, prasmju un spēju dinamisku kombināciju un kuras ir 

nepieciešamas studējošam, lai sekmīgi iesaistītos darba tirgū, ir formulētas katrā attiecīgajā 

studiju kursa aprakstā (Pielikums Nr.1). 

Programmas beidzēji apgūst zināšanas, prasmes un iemaľas, kas tiem gan paver tālākas 

akadēmiskās izglītības iespējas Latvijā vai ārzemēs, gan dod pamatu profesionālai karjerai 

uzľēmējdarbībā, valsts pārvaldē, starptautiskās institūcijās un nevalstiskajā sektorā. Programmas 

absolventi pēc studiju beigšanas strādā LR valsts iestādēs, vēstniecībās, ārzemju un vietējos 

kopuzľēmumos, tulkošanas birojos, masu medijos, tūrisma aģentūrās utml. Studenti apgūst 

valodu areālam piesaistītas zināšanas, kas paaugstina arī programmas beidzēju konkurētspēju. 

 Programmu beidzēji ir radoši un spējīgi strādāt starpdisciplinārā komandā, kā arī ir 

sagatavoti zināšanu regulārai atjaunošanai un mūţizglītībai. Šo pamatu veido programmas 

virzienu kursi, specializācijas tematiskie virzieni: lietišķā valodniecība (Romāņu valodu apguves 

teorijas un prakse, Starpkultūru komunikācija, Psiholingvistika un valodu apguve, Romāņu 

valodas prasmes un stratēģijas, Modernās informācijas un tehnoloģijas izmantošana svešvalodu 

mācīšanā, Juridiskā franču/spāņu/itāļu/ valoda u.c.); tulkošana (Tulkošanas teorija un prakse, 

Datorizētā tulkošana, Franču, spāņu, itāļu juridiskā valoda, Valoda un diplomātija, Specializēto 

tekstu sastatāmā stilistika un sintakse, Secīgā un sinhronā tulkošana I (franču, spāņu, itāļu 
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valoda), Latviešu valodas funkcionālā stilistika u.c); literatūrzinātne (Francijas mūsdienu 

literatūra un kultūra (XX-XXI gs.), Valoda un frankofonās literatūras, Mūsdienu literatūras 

teorija, Lasīšanas teorija, Salīdzinošā literatūra, Modernisms Spānijā un Latīņamerikas mākslā 

un literatūrā, Mūsdienu itāļu literatūra (XX-XXI gs.); kultūrvēsture (Nacionālās kultūras un 

globalizācija, Valstsmācība (Francijas sabiedrība), Frankofonija, Valodu kontakti un valodu 

politika Itālijā, Valodu kontakti un valodu politika Spānijā, Spānijas kultūra un sabiedrība XX 

un XXI gs. u.c.), kā arī metodoloģijas kursi, kas tiek nostiprināti ar individuālajiem 

pētnieciskajiem darbiem (referāti, projekti, ziľojumi, raksti, maģistra darbi). 
 

1.2. Studiju programmas perspektīvais novērtējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

1.2.1. Programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam – darba un izglītības tirgus 

novērtējuma rezultāti par darba vietu pieejamību programmas absolventiem, darba 

devēju aptaujas rezultāti 

 

Darba devēji maģistra programmai ir Latvijas Republikas ministrijas, izglītības iestādes, 

ārzemju vēstniecības, ES institūcijas ārzemju kopuzľēmumi, tulkošanas biroji, tūrisma aģentūras 

utt. Programmas absolventi strādā visdaţādākajās darba vietās Latvijā un ārzemēs, kur 

nepieciešama laba filoloģiskā izglītība, komunikācijas prasme, labas franču valodas un citu 

romāľu valodu un kultūras zināšanas.  

Nodarbinātības problēma MSP absolventiem un studentiem praktiski nepastāv. Jau studiju 

laikā praktiski visi maģistranti strādā atbilstošu algotu darbu daţādās profesijās, kas saistītas ar 

viľu studijām. 

Maģistra studiju programmas HZF realizētāji absolventu un darba devēju viedokli par 

studiju ietekmi uz absolventu karjeru noskaidroja aptaujas ceļā. Darba devēju viedokļa 

noskaidrošanai HZF vērsās pie daţādu institūciju un uzľēmumu vadītājiem, kur strādā mūsu 

absolventi: Latvijas augstskolās (Rīgas Stradiľa universitāte, Latvijas Mākslas Akadēmija, Rīgas 

Tehniskā universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Nacionālo bruľoto spēku 

Valodu skola, RSEBAA /Rīgas starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola/, 

Latvijas Universitātē - kopā 8 absolventi), Latvijas vidusskolās, LR Kultūras ministrijā, LR 

Ārlietu, Aizsardzības un Iekšlietu ministrijā, Saeimas Ārvalstu sakaru nodaļas pārvaldē, ārzemju 

uzľēmumos, Francijas Kultūras centrā. Tika aptaujāti 19 no 21 mūsu absolventiem un viľu darba 

devēji. Aptaujas tika organizētas 2006. – 2010.g. (Skat. pielikumu Nr. 3). Darba devēju aptauju 

analīze parāda sekojošo: 

1) jaunie programmas absolventi ir teorētiski un praktiski labi sagatavoti; 

2) viľiem ir vēlme pilnveidoties profesionāli; 

3) absolventiem nesagādā grūtības strādāt ar cilvēkiem, pateicoties vairāku svešvalodu 

zināšanām; 

4) iegūtās zināšanas un kompetences ļauj veiksmīgi konkurēt specialitātes darba tirgū, 

t.sk., arī ārzemēs. 

 

Darba devēju un absolventu aptauju atsauksmēs tiek atspoguļota programmas lietderība un 

nepieciešamība. 

 

Faktori, kuri nosaka Romāľu valodu un kultūru studiju programmas perspektīvo 

raksturu, lietderību un nepieciešamību no Latvijas valsts interešu viedokļa: 

 

1) romāľu valodu speciālistu trūkums un viľu augošais pieprasījums Latvijā; 

2) Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un Latvijas jaunais frankofono valstu novērotāju 

statuss pasaulē (Latvija iestājās Starptautiskajā Frankofonijas organizācijā 2008.gada 

19.oktobrī); 

3) mūsdienās franču un citu romāľu valodu nozīme pastiprinās sakarā ar Francijas un citu 

romāľu valstu lomas pieaugšanu Eiropā un visā pasaulē; 
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4) laikā, kad pasaulē pastiprinās jautājums par identitātes saglabāšanu globalizācijas 

apstākļos, jāpaplašina zinātniskie pētījumi par romānistikas jautājumiem, par 

sastatāmajiem (franču/spāľu/itāļu – latviešu) pētījumiem, kā arī doktorantu romānistu 

sagatavošana Latvijā, kas savukārt veicinās LU starptautisko atpazīstamību;  

5) daudzvalodības principa ieviešana mācību procesā (vienlaicīgi divās – romāľu un angļu 

valodā) padara to pieejamu arī ārzemju studentiem un paver plašākas iespējas 

programmas beidzējiem darba tirgū un tālākizglītībā Latvijā, Eiropā un ārpus tās; 

6) pāreja no šauras filoloģijas specializācijas uz plašākām starpdisciplinārām studijām ļauj 

paplašināt studiju un pētniecības virzienus, kas, savukārt, ļauj palielināt bakalauru, 

maģistru un doktorantu skaitu un paaugstināt to pētījumu kvalitāti. Tas pozitīvi ietekmēs 

Romānistikas studijas un Latvijas Universitātes atpazīstamību starp pasaules augstskolām 

kā Baltijas Romāľu studiju centru. 

7) programmas absolventiem ir iespēja strādāt Latvijas Republikas valsts pārvaldes, 

tiesībsargājošo iestāţu institūcijās, daţādās starptautiskās organizācijās pasaulē un to 

pārstāvniecībās Latvijā, nevalstisko organizāciju sektorā, valsts un privātā sektora 

komercsabiedrībās Latvijā un romāľu areāla valstīs, izglītības iestādēs, ārzemju 

vēstniecībās, ārzemju kopuzľēmumos, tulkošanas birojos, ES institūcijās, ministrijās, 

tūrisma aģentūrās u.c. Absolventu plašais darba tirgus spektrs ir nodrošināts, pateicoties 

programmas daudzvalodīgajam un starpdisciplinārajam raksturam. Akadēmiskā izglītība 

Romānistikas jomā tiek veiksmīgi savienota ar starpdisciplināru piesaisti studijām 

ģeogrāfijā, vēsturē, ekonomikā, diplomātijā, politikā u.tml., kas nodrošina augstu 

kompetenci darbam romāľu areāla valstu starptautisko attiecību jomā, spēju analizēt 

romāľu valodā runājošo valstu dinamiskos procesus; 

8) programmas salīdzinājums vairākās ārvalstu universitātēs liecina, ka tāda tipa 

programmas citās Latvijas un Baltijas augstskolās netiek īstenotas. Piedāvājot studentiem 

konkurētspējīgo un no citām augstskolām atšķirīgo augstāko izglītību, programma iegūst 

pienācīgu vietu citu augstskolu telpā ar savu inovatīvu darbību un spēju sekot un 

pielāgoties straujai attīstībai izglītības un pētniecības jomā pasaulē. 

 

1.2.2. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības standartam 

 

 Romāľu valodu un kultūru maģistra studiju programmas saturs un struktūra atbilst MK 

noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu. Realizējot akreditējamo studiju 

programmu, tiek īstenots minētajos noteikumos norādītais akadēmiskās izglītības mērķis un 

uzdevumi. 

 

Standarts Pārakreditējamā programma 

23. Maģistra studiju programmas apjoms ir 80 KP, 

no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs.  

Maģistra studiju programmas „Romāľu 

valodu un kultūru studijas‖ apjoms – 80 

KP, maģistra darbs – 20 KP. 

 

24. Maģistra studiju programmas obligātajā saturā 

ietver attiecīgās zinātľu nozares vai apakšnozares 

izvēlētās jomas teorētisko atziľu izpēti (ne mazāk 

kā 30 KP) un teorētisko atziľu aprobāciju zinātľu 

nozares vai apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo 

problēmu aspektā (ne mazāk kā 15 KP). 

Programmas obligātajā saturā ietilpst: 

 zinātľu nozares/ apakšnozares teorētisko 

atziľu izpēte (Mūsdienu literatūras 

teorija, Starpkultūru komunikācija, 

Romāņu valodas apguves teorija un 

prakse, Tulkošanas teorija un prakse, 

Zinātniskais pētījums: metodoloģija un 

pielietojums, Morfosintakse funkcionālā 

aspektā, Semantika un pragmatika u.c.) 

– vairāk nekā 30 KP. 

Teorētisko nostādľu aprobācijas kursi 
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apakšnozares aktuālo problēmu aspektā  

 (Francijas mūsdienu literatūra un 

kultūra (XX-XXI gs.), Frankofonija, 

Mūsdienu franču literatūras tekstu 

analīze, Leksikoloģija un mūsdienu 

terminoloģija, Salīdzinošā literatūra  

u.c.) – vairāk nekā 15 KP. 
 

1.3. Programmas salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeľa Latvijas un vismaz divām ES 

valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

Romānu valodu un kultūru maģistra studijas citās Latvijas augstskolās nepiedāvā, bet tādas 

ir pieejamas Lietuvā (Viļľas Universitātē), Igaunijā (Tartu un Tallinas Universitātēs), Somijā 

(Helsinku un Turku Universitātē), Zviedrijā (Stokholmas un Upsalas Universitātē). 

Izľemot LU Humanitāro zinātľu fakultāti (turpmāk HZF), Latvijā analoģiskas akadēmiskās 

maģistra studiju programmas nepastāv. Franču valodu apgūst bakalaura un maģistra  programmā 

Daugavpils Universitātē (DU) un bakalaura programmā Liepājas Universitātē (LiepU). Abās 

Latvijas valsts augstskolās tās ir profesionālas pilna laika studiju programmas, kas domātas 

franču valodas skolotāja kvalifikācijas iegūšanai.  

Arī maģistra studiju programma „Romāľu valodu un kultūru studijas‖ ir unikāla tāda veida 

programma ne tikai Latvijā, bet arī Skandināvijas un Baltijas valstīs. Par to liecina veiktā 

augstskolu studiju plānu analīze. 

Studiju programmu salīdzināšanai tika izvēlēti 2 ES valstu Romānistikas nodaļu pašreizējie 

maģistra programmas studiju plāni (Skat. pielikumu Nr. 8) (Par pamatu visur ir ľemta franču 

valoda, jo citām romāľu valodu programmām ir līdzīga struktūra un kursu izvēle ir pakļauta 

katrai romāľu valodai): 

- Helsinku Universitāte (Somija) – 
http://www.helsinki.fi/romaanisetkielet/ranska/opetustiedot/cursus-en français.pdf 

- Tartu Universitāte – http://www.is.ut.ee  

 

Salīdzināšanai par pamatu visur ir ľemta franču valoda, jo citām romāľu valodu 

programmām ir līdzīga struktūra un kursu izvēle ir atkarīga no attiecīgās romāľu valodas. 

Studiju plānu salīdzinošā analīze rāda, ka pamatkursu ziľā nav kardinālu atšķirību starp 

docējamiem priekšmetiem; atšķirības pastāv programmu uzbūvē, priekšmetu tālākā specializācijā 

(piem., kontrastīvās studijas (somu-franču, igauņu-franču), galveno zinātnisko pētniecības 

virzienu akcentēšana (piem., viduslaiku franču valodas studijas Helsinku Universitātē), vai arī 

maģistru programmu veidi un ilgums (viengadīgās un divgadīgās maģistra studiju programmas 

Helsinku Universitātē), kā arī kredītpunktu sadalījums. 

 

LU un Helsinku Universitātes MSP kursu salīdzinājums 
  

 

Helsinku Universitātes Franču  

filoloģijas MSP 

Franču valodas studiju bloks. 

 LU HZF MSP „Romāľu valodu un 

kultūru studijas” 

Studiju ilgums 2 gadi (4 semestri) 2 gadi (4 semestri) 

Apjoms,  

tai skaitā 

-studiju kursi 

-maģistra darbs 

80 KP 

 

25 (A-obligātie kursi)+15 (B-izvēles 

kursi) 

40 KP 

80 KP 

 

34 (A) + 26 (B) 

20 KP 

Studiju programmas saturs 

Mūsdienu valodniecība Mūsdienu valodniecība, A, 3 KP Morfosintakse funkcionālā aspektā, A, 4 KP 

http://www.helsinki.fi/romaanisetkielet/ranska/opetustiedot/cursus-en
http://www.is.ut.ee/
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MA seminārs, A, 6 KP 

Franču rakstu valoda pētniecībai,  

A, 3 KP 

Lingvistiskā un gramatiskā analīze,  

A, 3 KP 

Profesionālā orientācija, A, 5-6 KP 

Valodniecības metodoloģija, A, 3 KP 

Individuālais darba plāns, A, 1 KP 

Semantika un leksikoloģija, B, 6 KP 

Sociolingvistika, B, 6 KP 

Pragmatika, B, 6 KP 

Franču sarunu valodas analīze, 

 B, 3-6 KP 

Argumentācija, B, 6 KP 

Stilistika, B, 3-6 KP 

Sastatāmā valodniecība, B, 6 KP 

Diskursa analīze, B, 6 KP 

Semantika un pragmatika , A, 4 KP 

Zinātniskais pētījums: metodoloģija un  

pielietojums, A, 2KP 

Sastatāmā valodniecība, B, 4KP 

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija,  

B, 4 KP 

Nozaru leksika, B, 4 KP 

Psiholingvistika un valodu apguve,  

A, 4 KP 

 

Literatūra un literārā  

analīze 

Literatūra un literārā analīze:  

XVII gs., B, 6KP 

Literatūra un literārā analīze:  

XVIII gs. liB, 6 KP 

Literatūra un literārā analīze:  

XIX gs. liB, 6 KP 

Literārie ţanri, B, 6 KP 

Autori (M. Prusts), B, 3 KP 

Literatūras teorijas, B, 6 KP 

Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze,  

B, 2 KP 

Mūsdienu literatūras teorija, A, 4 KP 

Salīdzinošā literatūra, B, 2 KP 

Lasīšanas teorija B, 2 KP 

Fracijas mūsdienu literatūra un kultūra  

(XX-XXI gs.) B, 2 KP 

Valoda un frankofonās literatūras, B, 2 KP 

Kultūrvēsture un 

valstsmācība 

Frankofonija B, 3-6 KP Frankofonija, A, 2 KP 

Valstmācība (Francijas sabiedrība), B, 4 KP 

Nacionālās kultūras un globalizācija, A 4 KP 

Filoloģija, vēsturiskā 

valodniecība un 

viduslaiki 

Filoloģijas un valodniecības vēsture  

un Viduslaiki B, 3-6KP 

Franču valodas vēsture, B, 3 KP 

Elementārais latīľu valodas kurss B, 

3KP 

Viduslaiku valoda un literatūra, 

 B, 6 KP 

No latīľu valodas līdz franču val.,  

B,3-6 KP 

Romāľu valodu salīdzinošā analīze,  

B, 6 KP 

Viduslaiku kultūra, B, 6 KP 

Viduslaiku franču valoda B, 6 KP 

 

Lietišķā valodniecība Profesionālā orientācija un/vai 

profesionālā prakse Francijā, A, 5 KP 

Franču valoda kā svešvaloda, B, 6 KP 

Starpkultūru komunikācija, A, 4 KP 

Modernās informācijas tehnoloģijas  

izmantošana svešvalodu mācīšanā, B, 2 KP 

Psiholingvistika un valodu apguve, A ,4 KP 

Romāľu valodas apguves teorija un prakse, 

A, 4 KP 

Romāľu valodas prasmes un stratēģijas, 

 B, 4KP 

Juridiskā franču valoda, B, 2KP 

Valoda un diplomātija, B, 2KP 

Tulkošana B, 6 KP Tulkošanas teorija un prakse, A, 4 KP 

Tehnisko tekstu sastatāmā stilistika un  

sintakse, B, 4 KP 

Secīgā un sinhronā tulkošana, B, 5 KP 

Datorizētā tulkošana B, 3 KP u.c. 
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 Helsinku Universitātes MSP kursi nav iedalīti ―A‖ un ―B‖ grupās, to vietā pastāv 

obligātie un izvēles studiju kursi. Obligātā daļa kopā ar maģistra darbu veido 65 KP, izvēles daļas 

kursi – 15 KP. ―A― daļa satur arī profesionālo orientāciju (profesionālo praksi). Atšķirībā no 

mūsu programmas, Helsinku Universitātes programmā praktiski nav kursu par kultūru, un tā ir 

veidota uz bloku pamata: mūsdienu valodniecība, literatūra un literārā analīze, filoloģijas un 

valodniecības vēsture un Viduslaiki, Franču valoda kā svešvaloda. Turpretī mūsu programmai ir 

raksturīga virzienu struktūra (valodniecība, literatūra un kultūra, lietišķā valodniecība un 

metodika, translatoloģija un praktiskā valoda). 

 

LU un Tartu Universitātes MSP kursu salīdzinājums 
 Tartu universitātes Franču  

filoloģijas 

MSP 

Franču valodas studiju bloks. 

LU HZF MSP „Romāľu valodu un 

kultūru studijas” 

Studiju ilgums  2 gadi (4 semestri) 2 gadi (4 semestri) 

Apjoms, 

tai skaitā 

-studiju kursi 

-diplomdarbs 

 

80 KP 

 

60KP 

20KP 

80 KP 

 

60KP (A – 34; B – 26KP) 

20KP 

Valodniecība History of French, 2KP 

Academic Expression in French and 

Presentation Techniques, 4KP 

French Semantics, 2KP 

Psycholinguistics, 2KP 

Fondations of Contrastive Study 

of Languages, 2KP 

Contrastive Pragmatics, 2KP 

Discours Analysis, 2KP 

Morfosintakse funkcionālā aspektā, A, 

4 KP 

Semantika un pragmatika , A, 4 KP 

Zinātniskais pētījums: metodoloģija  

un pielietojums, A, 2KP 

Sastatāmā valodniecība, B, 4KP 

Leksikoloģija un mūsdienu 

terminoloģija, B, 4 KP 

Nozaru leksika, B, 4 KP 

Psiholingvistika un valodu apguve,  

A, 4 KP 

Literatūra French Literature in 20th Century: 

Tradition and Modernisms, 2KP 

French Literature at the Beginning 

of 20th Century, 2KP 

French Literary Theory and  

Criticism, 2KP 

Introduction to the Literature of  

French-Speaking Countries, 2KP 

New Developments in  

Literary Research in German,  

Romance and Slavonic Cultural  

Space, 2KP 

Development of Literary Genres 

in Classical Antiquity, 2KP 

20th Century Western Literature  

from Modernism to Postmodernism 

Mūsdienu franču literatūras tekstu 

analīze, B, 2 KP 

Mūsdienu literatūras teorija, A, 4 KP 

Salīdzinošā literatūra, B, 2 KP 

Lasīšanas teorija B, 2 KP 

Francijas mūsdienu literatūra un  

kultūra (XX-XXI gs), B, 2 KP 

Valoda un frankofonās literatūras,  

B, 2 KP 

Kultūrvēsture un 

valstsmācība 

Theory of Intercultural  

Communication, 2KP 

Didactics of the French Language, 2KP 

Starpkultūru komunikācija, A, 4 KP 

Frankofonija, A, 2 KP 

Valstmācība (Francijas sabiedrība),  

B, 4 KP 

Nacionālās kultūras un globalizācija,  

A, 4 KP 

Valoda un diplomātija, B, 2KP 

Lietiškā valodniecība Principles of Teaching and  

Learning Foreign Language, 2KP 

Modernās informācijas tehnoloģijas 

izmantošana svešvalodu mācīšanā, B,  
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Teaching Practice, 10KP 2 KP 

Psiholingvistika un valodu apguve,  

A, 4 KP 

Romāľu valodas prasmes un  

stratēģijas B, 4 KP 

Romāľu valodas apguves teorija un 

prakse, A, 4 KP 

Pedagoģija Fondation of Education, 4KP 

Education Psychology, 4KP 

Pedagogical Communication, 4KP 

 

 

Tulkošana Literary Translation, 2KP 

Translation Seminar, 4KP 

Introduction to Interpreting and  

Translation, 2KP 

Tulkošanas teorija un prakse, A, 4 KP 

Tehnisko tekstu sastatāmā stilistika un 

sintakse, B, 4 KP 

Secīgā un sinhronā tulkošana, B, 5 KP 

Datorizētā tulkošana, B, 3 KP u.c. 

Valodas Spanish (Interediate Level), 4KP 

Spanish for Beginners, 4KP 

Italian (Interediate Level), 4KP 

Italian for Beginners, 4KP 

Catalan (Intermediate Level), 4KP 

Catalan for Beginners, 4KP 

Portuguese Language (Intermediate  

Level),4KP 

Portuguese Language for Beginners, 

4KP 

Juridiskā franču valoda, B, 2KP 

Valoda un diplomātija, B, 2KP 

 

Tartu Universitātes maģistra programma ir profesionāla studiju programma. Tā vērsta uz 

franču vai spāľu valodas un literatūras speciālistu; franču vai spāľu valodas pasniedzēju; franču 

(spāľu) – angļu vai franču (spāľu) – vācu valodu skolotāju gatavošanu. Programmas septiľi 

moduļi ir apvienoti zem nosaukuma ―Romānistikas studijas‖. Programma veido vienotu 

struktūru, kura balstās uz septiľiem moduļiem: uz pieciem obligātajiem (franču (spāľu) valoda un 

literatūra – 22/30KP, valoda un literatūrzinātne 20KP, pedagoģijas studijas 26KP, otrās 

svešvalodas skolotājs 8KP: franču/spāľu – angļu vai franču/spāľu - vācu) un uz diviem izvēles 

moduļiem (otrā romāľu valoda 4KP un selektīvais modulis 4KP). Tartu Universitātes MSP 

pavisam ir paredzēta uz 2 gadiem un to veido 80 KP (30+26 obligātie kursi +4 izvēles+20KP 

maģistra darbs, kopā 80KP). Programma sniedz trīs profesionālās iespējas: franču/spāľu valodas 

un literatūras speciālists (nepieciešamie moduļi: franču/spāľu valoda un literatūra 30KP; valoda 

un literatūrzinātne 26KP; otrā romāľu valoda 4KP un maģistra darbs 20 KP, kopā 80 KP; 

franču/spāľu valodas skolotājs (nepieciešamie moduļi: franču /spāľu valoda un literatūra 30KP; 

pedagoģijas studijas 26KP; izvēles kursi 4KP, maģistra darbs 20KP, kopā 80KP; otrās 

svešvalodas skolotājs – nepieciešamie moduļi: pedagoģijas studijas 26KP; otrās svešvalodas 

skolotājs 8KP, selektīvais modulis 4KP, franču /spāľu/ valoda un literatūra 22KP, maģistra darbs 

20KP, kopā 80KP. 

 Salīdzinājums parāda HZF maģistra studiju programmas akadēmisko ievirzi ar uzsvaru uz 

romānistikas zinību kursiem ar plašu to aptvērumu, kas dod specializācijas iespējas atsevišķu 

virzienu ietvaros (valodniecība, kulturoloģija, metodika, translatoloģija). Salīdzinājums atklāj, ka 

LU programma ir daudzveidīgāka un vairāk orientēta uz darba tirgu. 

 Maģistra studiju salīdzinājums daţādās universitātēs liecina, ka tāda tipa programmas kā 

LU HZF Romāľu valodu un kultūru studijas Latvijas, Baltijas un Skandināvijas augstskolās 

netiek īstenotas. Piedāvājot studentiem konkurētspējīgo un no citām augstskolām atšķirīgo 

augstāko izglītību, programma iegūst pienācīgu vietu citu augstskolu telpā ar savu inovatīvu 

darbību un spēju sekot un pielāgoties straujai attīstībai izglītības un pētniecības jomā pasaulē. 
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Studiju programmas organizācija un tās struktūras izmaiľas laika periodā kopš 

iepriekšējās akreditācijas 

 

 Atskaites periodā LU Romānistikas nodaļa veica nozīmīgas izmaiľas Franču filoloģijas 

bakalaura studiju programmā, kas ļāva īstenot jaunu mācību stratēģiju, paredzot uzľemt programmā 

reflektantus bez franču, spāľu vai kādas citas romāľu valodas priekšzināšanām, un dodot iespēju 

studiju laikā apgūt vienlaicīgi divas romāľu valodas (Skat. Anotāciju). Pateicoties šai stratēģijai, 

kura tiek īstenota kopš 2009./2010.akad.g. rudens semestra, reflektantu skaits programmā pieaudzis 

vairāk nekā trīs reizes. Pārliecinoši jaunās mācību stratēģijas rezultāti rosināja reorganizēt Franču 

filoloģijas MSP par Romāľu valodu un kultūru studiju maģistra programmu. Tās attīstības 

perspektīvas ir tieši saistītas ar bakalaura studiju programmas attīstības stratēģiju (turpmāk BSP). 

2011.g. Franču filoloģijas BSP ir paredzēts reorganizēt par Romāľu valodu un kultūru studiju 

bakalaura programmu.  

 Tāpat kā jaunā BSP, Romāľu valodu un kultūru maģistra studiju programma ir balstīta uz 

daudzvalodības un starpdisciplinārisma principu, kas nosaka arī programmas stratēģiju: 

1) sekmēt Romānistikas studiju attīstību Latvijā, balstoties uz Latvijas Universitātes 

speciālistiem; 

2) veicināt studijas daudzvalodīgā vidē saskaľā ar Latvijas un Eiropas Savienības izglītības 

valodu politiku; 

3) akadēmiskās programmas ietvaros, balstoties uz starpdisciplināro pieeju, paplašināt studentu 

profesionālās orientācijas iespējas. 

Augstāk minētie faktori dod iespēju: 

1) paplašināt studiju un pētniecības virzienus, kas, savukārt, ļauj palielināt bakalauru, 

maģistru un doktorantu skaitu un paaugstināt viľu pētījumu kvalitāti;  

2) padarīt programmu pieejamu arī ārzemju studentiem; 

3) piedāvāt studentiem plašākas izvēles iespējas savu zināšanu profesionālai 

pilnveidošanai; 

4) paplašināt programmas beidzēju iespējas darba tirgū un tālākizglītībā Latvijā, kā arī 

Eiropā un ārpus tās. 

 

Izmaiľas pārakreditācijai pieteiktajā Romāľu valodu un kultūru studiju maģistra 

programmā 

 

MSP ―Romāľu valodu un kultūru studijas‖ izveidota atbilstoši LR Augstskolu Izglītības 

likumam, Ministru kabineta noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu un LU Studiju 

programmu nolikumu.  

Maģistra studiju ilgums pilna laika studentiem ir divi gadi.  

Maģistra studiju programmu 80 KP apjomā veido: 

 

1.Obligātā daļa (A daļa) – 54 KP apjomā:  

 

1) Nozares pamatstudiju modulis (34 KP); 

2) Maģistra darbs (20 KP). 

 

2. Ierobeţotās izvēles daļa (B daļa) – 26 KP apjomā. 

 Romāľu valodu un kultūru MSP struktūra redzama Studiju plānā (Skat. Pašnovērtējuma 

50.lpp.). 

 

 Romāľu valodu un kultūru studijas ir pirmā studiju programma Latvijā un Baltijas valstīs, 

kas integrē trīs romāľu valodas (franču, spāľu, itāļu). Programmas mērķis ir sagatavot plaša profila 

romāľu valodu speciālistus. Studējošie iegūst padziļinātas zināšanas kultūrvēsturē, literatūrzinātnē,  
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tulkošanā, valodu mācīšanā, starptautiskos jautājumos, kā arī akadēmiskajās romāľu studijās un 

pētniecībā. 

Iegūtā akadēmiskā izglītība ir priekšnoteikums zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai 

(Humanitāro zinātľu maģistrs romānistikā), zinātniski pamatotai darbībai filoloģijas jomā, kā arī 

studijām doktorantūrā (klātienes – 3 gadi vai neklātienes – 4 gadi). 

Programmas prasības grāda iegūšanai: jāapgūst programmā piedāvātie kursi, jāizstrādā un 

jāaizstāv maģistra darbs, kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām.  

 Pēc programmas akreditācijas 2008.gadā, ľemot vērā akreditācijas komisijas un ārējo 

ekspertu ieteikumus, MSP saturā ir veikti vairāki būtiski uzlabojumi. Izmaiľas ir notikušas kā 

obligātajā A daļā, tā arī ierobeţotās izvēles (B) daļā, tika pārstrādāts programmas saturs un mainīts 

programmas nosaukums. Programma ietver 4 virzienus: romāľu valodu areāla studijas, kursus 

profesionāliem nolūkiem (valodu apguve, tulkošana), akadēmiskās studijas un pētniecību (Skat. 

Studiju plānu).  

Romāņu valodu areāla jeb reģionālās studijas sniedz zināšanas par attiecīgo valodu areālām 

studijām: literatūru, mākslu, kultūru, ģeogrāfiju, vēsturi, politiku utt., veido un attīsta studentu 

prasmes un kompetences daţādu laikmetu literāro tekstu un mākslas darbu izpratnei un 

interpretācijai. Īpaša uzmanība tiek pievērsta literāru tekstu un mākslas darbu analīzei saistībā ar 

attiecīgā laika perioda galvenajiem vēsturiskajiem notikumiem, nozīmīgākajām kultūras norisēm un 

filozofiskās domas attīstību. Studenti apgūst kompetenci izprast literāro kanonu evolūciju mūţam 

mainīgajā sociālajā un kultūras vidē. 

Lietišķā valodniecība profesionāliem nolūkiem attīsta studējošo izpratni par valodas apguves 

teorijām un praksi, zināšanu novērtēšanu. Studenti apgūst zināšanas, iemaľas un prasmes lietišķās 

valodniecības jomā (valodu mācīšanā, tulkošanā, jurisprudencē, ekonomikā, politikā, diplomātijā 

u.c.). Šis modulis sekmē arī valodas komunikatīvo kompetenču veidošanu, mutvārdu un rakstveida 

diskursa īpatnības izpratni, starpkultūru komunikatīvo kompetenču attīstīšanu, kā arī veido studentu 

prasmes un kompetences rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā (konsekutīvā un sinhronā). 

Akadēmiskās studijas un pētniecības virziens piedāvā studiju kursus, kuros studenti gūst 

zināšanas par valodas sistēmu un ar to saistītām likumsakarībām. Kursi ietver gan teorētiskā, gan 

empīriskā rakstura valodas pētniecības aspektus gan sinhroniskā, gan vēsturiskā skatījumā. 

Zināšanas par valodas formālajām īpatnībām veido nepieciešamo teorētisko bāzi pētījumiem par 

valodas lietojumu literatūrzinātnē un lietišķajā valodniecībā. Šī virziena kursi dod ieskatu par 

valodas analīzes materiāla pielietojumu daţādās jomās: saskarsmē, datorzinātnē, daţāda veida 

diskursa pētniecībā un citur. 

Ierobeţotās izvēles daļa (B daļa) - 26 KP apjomā ietver 5 blokus: Franču valodas un kultūras 

bloku – 12 KP, Spāľu valodas un kultūras bloku – 12 KP, Itāļu valodas un kultūras bloku – 12 KP; 

kopēju trim romāľu valodām Lietišķās valodniecības – 6 KP; un Tulkošanas bloks – 8 KP. 

Ierobeţotās izvēles B daļas studiju kursi nodrošina studentiem speciālās teorētiskās zināšanas 

valodniecībā, lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kultūrvēsturē un translatoloģijā; sekmē 

studējošo metodoloģisko un lingvistisko zināšanu pielietošanu darbā, veicina pedagoģisko un 

zinātnisko darbu augstskolā, kā arī patstāvīgu pētījumu izvēlētā romānistikas nozarē. 

Vispārteorētisko un starpdisciplināro kursu īpatsvara palielināšana maģistra programmās A un B 

daļā nodrošina studentiem brīvas izvēles un daļēji arī specializācijas iespējas.  

Kopējā programmas satura (A un B daļā) izmaiľas saistītas: 

1) ar integrēšanos ar citām humanitārām studiju programmām (Angļu filoloģijas, Sastatāmās 

valodniecības un tulkošanas nodaļām); 

2) ar atsevišķu studiju kursu satura sapludināšanu vienā kursā, saglabājot būtību, bet atmetot 

pārsvarā marginālu jautājumu izvērsumu; 

3) ar nolūku pielāgoties darba tirgus prasībām; 

4) ar nostādni vērst programmu atvērtāku citu humanitāro specialitāšu studentiem, izvēršot 

vispārteorētisko, maģistra līmenim atbilstošo aspektu atspoguļojumu piedāvāto kursu klāstā 

un ar plašu starpdisciplināro kursu iekļaušanu; 

5) ar resursu ekonomiju. 
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Bez satura modifikācijas programmā ir notikušas arī vairākas citas izmaiľas: 

1) turpināts celt programmas docētāju kvalifikāciju; 

2) iesaistīti darbā jauni doktoranti (2); divas doktorantes gatavojas savu promocijas darbu 

aizstāvēšanai; 

3) izstrādāta jauna BSP un MSP un doktora studiju koncepcija; 

4) pārveidoti un izstrādāti MSP mērķi, uzdevumi un plānotie rezultāti; 

5) par MSP absolventu profesionālajām prasmēm un kompetencēm aptaujāti visi darba 

devēji, veikta uzskaite par divu pēdējo gadu absolventu nodarbinātību, kas ir 100%; 

6) veikta vidusskolēnu un studentu aptauja, lai noskaidrotu respondentu viedokli par 

iespēju apgūt teorētiskus priekšmetus specialitātes valodā un par daudzvalodīgu mācību 

procesu  

7) veiktais LU MSP salīdzinājums ar ES valstu līdzīgām programmām liecina, ka tāda tipa 

programmas Latvijas, Baltijas un Skandināvijas augstskolās netiek īstenotas. Programma 

ar savu inovatīvo darbību un spēju sekot un pielāgoties straujai attīstībai izglītības un 

pētniecības jomā pasaulē piedāvā studentiem konkurētspējīgu un no citām skolām 

atšķirīgu augstāko izglītību; 

8) uzlabojies MSP materiāli tehniskais nodrošinājums; 

9) strauji paplašinātas interneta pakalpojumu iespējas; 

10)  plašāk noris studentu mobilitāte Erasmus programmas ietvaros, kā arī palielinājies to 

augstskolu skaits, ar kurām notiek starptautiskā studentu apmaiľa (7 jaunas 

universitātes); 

11)  palielinājusies ārzemju vēstniecību loma svešvalodu apguves sekmēšanā; 

12)  intensīvāk noris nodaļas piedalīšanās starptautiskajos pasākumos (gadskārtējās 

Frankofonijas dienas, Itāļu un Spānijas kultūras un literatūras nedēļa utt.); 

13)  palielinājusies docētāju aktivitāte publikāciju sagatavošanā un datu publicēšanā. 

Nodaļas mācībspēki šajā periodā turpināja pilnveidot pedagoģisko, metodisko un zinātnisko 

darbību, atbilstoši Boloľas konvencijas prasībām un ieteikumiem, IZM lēmumiem, LU Stratēģijai 

un attīstības vīzijai, LU Senāta un Moderno valodu fakultātes Domes lēmumiem, veicinot 

Romānistikas nodaļas starptautisko atpazīstamību pasaulē. 

MSP „Romāľu valodu un kultūru studijas” praktiskā organizācija 

 

 Romāľu valodu un kultūru studiju programmu, kuru reorganizēs un atkārtoti akreditēs 

2011.g., balstās uz trim romāľu valodām – franču, spāľu un itāļu. Daţi studiju kursi tiks pasniegti 

arī latviešu un angļu valodā.  

 Tā kā MSP ir loģisks BSP turpinājums, tad tās realizācijā tiks izmantoti līdzīgi principi un 

metodes. Darbs tiks organizēts atkarībā no studentu skaita un romāľu valodu prasmes. Programmas 

daudzvalodības princips veicinās tās elastīgumu un ļaus sekmīgi pielāgoties gan tirgus vajadzībām, 

studentu vēlmēm, gan arī studentu skaitam. Tā paplašinās studentu izvēles iespējas, ļaujot viľiem 

izvēlēties vajadzīgo profesionālo orientāciju. 

 Izvēles iespējas: 

1. Students izvēlas vienu valodas bloku (franču, spāľu vai itāļu); 

2. Students izvēlas divus valodu blokus no trim (franču-spāľu, franču-itāļu vai spāľu-itāļu). 

Studentu grupai jāsastāda savs modulis 26 kP apjomā B daļā piedāvāto divu (franču-spāľu, 

franču-itāļu, spāľu-itāļu) tematisko virzienu (bloku) ietvaros. 

 Darba organizācija: 

 A un B daļā (ar divu valodu zināšanām un/vai ja vienai valodai ir skaitliskā 

prioritāte) grupā strādā divi docētāji katrs ar savu valodu, viens lasa lekcijas, otrais 

vada seminārus; 

 A un B daļā (ar atšķirīgām valodām) grupu sadala divās daļās, katra grupa strādā ar 

attiecīgo valodu; 

 Nepieciešams: 
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- izveidot tādu stundu sarakstu, lai vienādas nodarbības nesakristu; 

- paplašināt patstāvīgā darba īpatsvaru; 

- sagatavot daţādas metodiskās izstrādes un palīgmateriālus; 

- izveidot e-kursus;  

- speciāli šim nolūkam izstrādāt datoru programmas mācību vielas 

apguvei tālmācību veidā, kas paredz diferencētu pieeju katram 

studējošajam, kā arī dod iespēju izstrādāt un attīstīt patstāvīgas 

paškontroles iemaľas un prasmes; 

- organizēt pastāvīgu kontroli no pasniedzēja puses, regulāri organizēt 

studentu aptaujas (katru mēnesi) un studentu zināšanu testēšanu 

(katru nedēļu) nolūkā pastāvīgi sekot studentu zināšanu līmenim un 

izzināt viľu grūtības mācību vielas apguvē. 

 

1.4. Studiju programmas kvalitātes nodrošināšana 

Studiju programmas izpildes un studiju procesa kvalitātes nodrošināšana ir viens no 

būtiskākajiem uzdevumiem. Studiju procesa kvalitātes nodrošinājums ietver darbības, kas attiecas 

uz akadēmiskā personāla profesionālās meistarības celšanu. Pirmkārt, tas nozīmē atklātu konkursa 

organizēšanu uz akadēmiskā personāla brīvajām štata vietām un personāla iesaisti pētniecībā un 

starptautiskos projektos. Otrkārt, MSP kvalitāti nodrošina sekošana studējošo sniegumam, nodaļas 

akadēmiskā personāla personisks kontakts ar studējošo grupu jau ievadnodarbību un studiju gaitā 

(atvērto durvju politika). Studiju procesa kvalitātes būtisks elements ir neatkarīga studējošo 

viedokļa uzklausīšana gan tikšanās laikā, konsultējot studentus, gan sadarbojoties maģistra darba 

izstrādes gaitā. Studējošo viedoklis par MSP kopumā un par konkrētajiem pasniedzējiem tiek 

iegūts, veicot regulāru anketēšanu, kā arī analizējot iegūtos rezultātus un pārrunājot studentu domas 

ar mācībspēkiem. Arī darba devēju un studiju programmu absolventu viedoklis ir būtisks studiju 

gaitas vērtēšanai. Kvalitātes attīstību sekmē regulāras akadēmiskā personāla tikšanās, tāpat arī 

diskusijas studiju programmas padomes un fakultātes Domes sēdēs. Nozīmīgu ieguldījumu 

kvalitātes paaugstināšanā sniedz programmas apspriešana LU studiju programmu Kvalitātes 

novērtēšanas komisijā (KNK) un ikgadējais pašnovērtējuma ziľojumu sagatavošanas un 

apspriešanas process, kā arī studiju programmas gatavošana akreditācijai. 

 

1.5. Studiju finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 
 

Programmu finansē: 

 valsts budţeta dotācija: 

 juridisko un fizisko personu līdzekļi studiju maksai; 

 LU, LZP, Eiropas struktūrfonda u.c. finansētie projekti. 

 

Detalizētu MSP izmaksu aprēķinu skat. Studiju programmas izmaksu aprēķinā. 

Iepriekšējos gados studentu skaits programmā katru gadu bija 12-14 maģistranti. Studentu skaits 

programmā 2008./2009.akad.g.bija 13 (kopā MSP I un II kursā), 2009./ 2010.akad.g. - 5 

maģistranti sakarā ar to, ka uzľemšana FF MSP nenotika. 

Programmas realizēšanā tiek izmantota HZF infrastruktūra. 2002./2003. akadēmiskajā gadā 

atvērta jauna, moderna lasītava. Ēkas pirmā stāva vestibilā ierīkota kopētava studentiem un 

docētājiem, bet no 2007. gada HZF mācībspēkiem ir iespēja kopēt mācību materiālus 334. telpā. 

Studentiem pieejamas divas datorklases. 314. telpā 2004.gadā 37 datori nomainīti ar jauniem, 

daudz jaudīgākiem ar šķidro kristālu monitoriem, labiekārtota arī 325. telpa (Skat. pielikumu Nr. 

6). Studentiem un mācībspēkiem pieejami projektori un portatīvie datori, lai sagatavotu 

prezentācijas un lekcijas. Patstāvīgo darbu studenti var veikt datorklasēs un lasītavā, kur ir 

interneta pieslēgums. 2010.g. romāľu valodu mācībspēki saľēma labākas darba telpas: jaunas 
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kopējas darba telpas pasniedzējiem un atsevišķu telpu Franču valodas un kultūras katedras 

vadītājai. Pašreiz HZF rīcībā  

 

ir 4 telpas, kurās uzstādīta prezentācijām nepieciešamā tehnika, un 4 pārnēsājamie komplekti 

prezentācijām (projektors, dators, skandas); 6 telpas, kurās ir video un DVD atskaľotāji, un 

vēl 4 telpas ar video magnetofoniem, kur, ja nepieciešams, pie televizora var pievienot arī 

DVD atskaľotāju. Ir pieejami 10 magnetofoni. 

Programmas metodiskais nodrošinājums (literatūra) studiju vajadzībām ir pieejams 

fakultātē – bibliotēkā, lasītavā (Skat.pielikumu Nr. 6), Franču valodas un kultūras katedrā 

(322.telpā), kā arī katedras vadītāja (323. A) telpā.  

2005.g. Latvijas – Francijas zinātniskais pētniecības centrs Akadēmijas lauk. 1 – (326) 

pārcelts uz Fundamentālās bibliotēkas telpām. Kā pozitīvs fakts minams biedrības ―Latvija – 

Francija‖ bibliotēkas pārvešana 2005.g. martā uz fakultātes bibliotēku, kā arī Frankofonās 

literatūras sektora iekārtošana (no asoc.prof. O. Ozoliľas personīgajiem fondiem) Visvalţa ielas 

4a bibliotēkā. Kā liels ieguvums filoloģisko priekšmetu studēšanā minams jaunas bibliotēkas 

iekārtošana fakultātes ēkā Visvalţa ielā 4a ar labiekārtotu lasītavu, mediatēku ar interneta 

pieslēgumu, jaunieguvumu un tematiskām izstādēm. Docētājiem ar nodaļas vadītāja vai dekāna 

akceptu dota iespēja arī pasūtīt nepieciešamo jaunāko speciālo literatūru un periodiku. Tas ir ļoti 

svarīgi doktorantiem, kuri var sekmīgi gatavoties doktorantūras pārbaudījumiem, kā arī MSP 

studentiem, kuri strādā pie zinātniskiem pētījumiem, rakstot maģistra darbus. Ar 2005.g. 

bibliotēkas darbinieces informē mācībspēkus par tām pasūtītajām ārzemju grāmatām, kuras 

nonākušas lasītāju rīcībā. 

Kopš 2006.g. LU bibliotēka piedāvā jaunus pakalpojumus studentiem un pasniedzējiem: 

pasūtīt grāmatas no jebkuras LU Bibliotēkas nozaru/fakultāšu bibliotēkas; pasūtīt rakstu kopijas 

no monogrāfijām un turpinājumizdevumiem, kas atrodas LUB krājumā; pasūtīt kopijas no 

disertācijām, kuras atrodas ārzemēs; pasūtīt nepieciešamos informācijas resursus no jebkuras 

vietas, kur pieejams internets un saľemt tos sev ērtākajā vietā (dzīvesvietā, studiju un darbavietā). 

Studenti un pasniedzēji var pasūtīt grāmatas LU Bibliotēkas kopkatalogā. LU piekļuve 

informācijas resursiem ir laba. LUB pieejamās datu bāzes – kopskaits – 26 

(http://www.lu.lv/biblioteka ). Studenti studijām var izmantot visas tās datu bāzes, kas ir LU 

mājas lapā sadaļā Bibliotēka. Aptaujātie studenti apliecina, ka šīs datu bāzes arī izmanto. 

Studentiem ir pieejami arī programmas docētāju izstrādātie zinātniskie pētījumi, mācību grāmatas 

un mācību līdzekļi.  

Studentiem pieejamo bibliotēku saturs un aprīkojums pilnībā diemţēl neatbilst programmas 

vajadzībām. Šajā ziľā vērtīgu palīdzību studentiem sniedz Rīgas Francijas Kultūras centra 

bibliotēka un mediatēka, kā arī Francijas, Beļģijas, Šveices un Kanādas vēstniecības un citas 

institūcijas. Ārpus fakultātes studenti izmanto arī LU bibliotēku (LUB) un Latvijas Nacionālo 

bibliotēku.  

Pēc LUB regulāri un savlaicīgi nodrošinātajiem katalogiem katrs docētājs atzīmē savam 

kursam nepieciešamo literatūru. Kopīgais izvēlētās literatūras saraksts tiek apspriests un 

apstiprināts katedras sēdē.  

Prakse liecina, ka lielākai daļai studentu mājās ir interneta pieslēgums, kas viľiem ļauj 

regulāri izmantot gan LU pieejamās datu bāzes, gan arī daudzas citas datu bāzes, kas 

izmantojamas zinātniskā darba tapšanā (īpaši materiālu apzināšanā bakalaura un maģistra 

darbiem). 

 

 

 

http://www.lu.lv/biblioteka


26 

 

1.6. Imatrikulācijas nosacījumi 

 
 

Par Romāľu valodu un kultūru maģistra studiju programmas studentiem var kļūt personas, kas 

ieguvušas bakalaura un/vai maģistra grādu vai 2. līmeľa profesionālo augstāko izglītību vai tam 

pielīdzināmu augstāko izglītību. Imatrikulācija studijām notiek atbilstoši LU kopējiem 

Imatrikulācijas noteikumiem: 

Personām, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas franču un citu romāľu 

valodu zināšanas, kuras apliecina DELF (Diplôme d'études en langue française) B2 vai 

DALF (Diplôme approfondi de langue française) vismaz C1, vai TCF (Test de 

connaissance du français) vismaz 400 punkti, vai TEF (Test d‘Evaluation du Français) 

vismaz 541 punkts, vai vērtējums franču un citu romāľu valodā, kas nav zemāks par 6 

(gandrīz labi), iepriekšējās izglītības dokumentā, izľemot gadījumus, kad franču vai 

cita romāľu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta franču vai citā 

romāľu valodā. 

 

1.7. Studiju programmas praktiskā realizācija (izmantotās studiju metodes un formas, 

darba tirgum nepieciešamo prasmju un kompetenču apguve, akadēmiskā personāla 

pētnieciskā darbība un to ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētnieciskajos 

projektos) 

 

Maģistra studiju programmu nodrošina LU HZF Franču valodas un kultūras, Ibēristikas un 

Itālistikas katedras mācībspēki, piesaistot HZF Anglistikas nodaļas (doc. N.Cigankovu, lekt. 

Z.Vinčelu), kā arī HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas mācībspēkus (prof. 

G.Ločmeli, prof. A.Veisbergu, asoc.prof. A.Šalmi), kā arī citu Latvijas augstskolu mācībspēkus 

(doc. A.Skrābāni no Ventspils Augstskolas, pasn. Alberto Torress Fernandez, Pablo Kabesas) un 

ārzemju augstskolu vieslektorus starp augstskolām noslēgto līgumu ietvaros, kā arī ārzemju 

vēstniecību Rīgā darbiniekus. Programmu realizācijā iesaistītie mācībspēki vada vai piedalās 

pētnieciskos projektos, kas palīdz atjaunot un pilnveidot studiju kursus. Viľi arī nodrošina 

maģistra darbu vadīšanu. 

Nodaļas un katedras sēdēs studiju programmās ierosinātās un motivētās izmaiľas tiek 

izskatītas Studiju padomes sēdēs un apstiprinātas LU HZF. 

Mācību procesā tiek izmantotas šādas galvenās pasniegšanas metodes: lekcijas, semināri 

vai praktiskās nodarbības, prezentācijas, grupas vai individuālie projekti, grupas vai individuālās 

konsultācijas, ieskaitot tiešsaistes konsultācijas ar elektroniskā pasta palīdzību, studentu 

patstāvīgais studiju un zinātniskais darbs (kontroldarbi, referāti, eseju rakstīšana, maģistra darba 

izstrāde, interneta izmantošana zinātniski pētnieciskiem mērķiem u.c.), datu un materiālu 

vākšana, apstrāde un literatūras izmantošana, lai attīstītu maģistrantu analītiskās prasmes. Studiju 

programmu realizācijā tiek izmantotas arī interaktīvās un pētnieciskās metodes, kā arī grupu 

darbs, diskusijas, esejas un zinātnisko rakstu anotācijas, to analīze, darbs pie savas nozares datu 

bāzēm, problēmu apmācība (izvirzīt problēmu, meklēt tās risinājumu), ―apaļie galdi‖ (studentu 

grupā apsprieţ kādu problēmu studentu auditorijas priekšā, iesaistot vēlāk šo auditoriju izteikt 

savu viedokli par šo jautājumu), praktisko un teorētisko nodarbību simulācija, kad studenti paši 

izplāno un organizē lekciju vai semināru ar sekojošu apspriešanu bakalaura vai maģistra studiju 

studentiem.  

 Metodes izvēle ir atkarīga no katra studiju kursa specifikas. Tiek lietotas šādas pieejas: 

problēmu risināšanas pieeja, pētījuma pieeja, radošā pieeja, procesuālā pieeja. No programmas 

administrācijas un studentu viedokļa par visefektīvāko metodi šobrīd tiek uzskatīta studiju darba 

organizēšana semināros. Plaši tiek praktizēts arī studentu patstāvīgais darbs ar literatūru (par 

semināru un maģistra darbu tematiku) docētāja vadībā un grupu (komandas) darbs, analizējot 

teorētiskās koncepcijas un to pielietojumu praksē. 



27 

 

 Ľemot vērā, ka MSP absolventi pēc studiju beigšanas strādā LR valsts iestādēs, 

vēstniecībās, ārzemju un vietējos kopuzľēmumos, tulkošanas birojos, masu medijos, tūrisma 

aģentūrās utt., studenti mācību procesā tiek orientēti uz:  

 padziļinātu romāľu un angļu valodas prasmi; 

 darbu ar daţāda rakstura informāciju; 

 spēju dot eksperta atzinumu attiecībā uz romāľu valodās runājošajām valstīm; 

 spēju brīvi justies, ilgstoši darboties jaunajā kultūras vidē un komunicēt ar daţādu franču 

valodā vai arī kādā citā romāľu valodā runājošu valstu pārstāvjiem uzticības līmenī; 

 spēju strādāt patstāvīgi un komandā ar citiem. 

 Visu lekciju kursa sākumā docētājs iepazīstina studentus ar docējamā priekšmeta saturu, 

noteikumiem, prasībām, galveno tematiku un principiem, kā arī pasniedzamā priekšmeta vietu un 

lomu pārējo disciplīnu vidū. Mācību process notiek galvenokārt romāľu valodās (franču, spāľu, 

itāļu) atbilstoši studentu romāľu valodu priekšzināšanām; daţi kursi tiek docēti arī angļu un 

latviešu valodā. Teorētiskos priekšmetus maģistra studiju programmā lasa docētāji, kuriem ir 

zinātniskais grāds romānistikā. Praktiskajās nodarbībās (semināros, kolokvijos) tiek iesaistīti arī 

doktoranti (O.Billere, O.Turuļina, D.Šavlovska ), savukārt, mācībspēki aizvien bieţāk pielieto 

datortehniku un internetu. Ar Itālijas vēstniecības gādību labiekārtota multimediju klase, ko 

nepieciešamības gadījumā izmanto arī citu nodaļu docētāji. Arvien bieţāk studentu patstāvīgā 

darba veikšanai docētājs iesaka materiālus, kas meklējami interneta datu bāzēs. Studentu 

patstāvīgā darba rezultāti, kā arī maģistra darbi jāapkopo elektroniskā versijā.  

 Maģistra darbs aizľem svarīgu vietu maģistra studiju programmas īstenošanā (20 KP). 

Divu gadu laikā students izstrādā pētījumu ar teorētisku un praktisku nozīmi romānistikas jomā 

(sastatāmā un lietišķā valodniecība, gramatika, leksika, frankofonija, valodu politika, 

literatūrzinātne, kultūras vēsture) programmas vadošo docētāju vadībā. Maģistru darbu tēmas ir 

cieši saistītas ar programmas saturu un virzību un aptver aktuālu tematiku par romānistikas 

aktuālajiem jautājumiem. Par darbu recenzentiem tiek nozīmēti programmas docētāji, kā arī, ja 

tas ir nepieciešams, tiek pieaicināti doktoranti, citu Latvijas augstskolu docētāji vai arī LU 

Godabiedri, ārvalstu vieslektori, speciālisti, savas nozares profesionāļi (Skat. Pielikumu Nr.7). 

Labākie darbi tiek ieteikti publicēšanai un/vai noformēšanai atsevišķā izdevumā (piemēram, 

A.Fiļipovas sagatavotā ―Franču –latviešu mācību vārdnīca‖ /Avots, 2002/ vai referāta veidā LU 

Mecenātu stipendijām (piemēram, M. Petkevičas stipendija) un/vai studentu zinātniskajām 

konferencēm (ikgadējā starptautiskā studentu konference maija vidū) LU Pedagoģijas un 

Psiholoģijas un mākslas fakultātē (PPMF). Kopš 2008.g. MSP studenti piedalās LU „Valodu 

apguves pētījumu konkursā‖, kura dalībnieku pētījumi tiek publicēti zinātniskajā rakstu krājumā. 

Starp konkursa uzvarētājiem ir FF MSP studenti: A.Alfjorova un A.Jevdokimova (2008.g.), 

Marija Lapaine (2009.g.). Atsevišķos gadījumos nodaļas studenti piedalās ārzemju augstskolu un 

sabiedrisko organizāciju rīkotajos konkursos un iekļūst apbalvojamo sarakstā (A.Krugļevska – 

2007.g.). LU studentu zinātnisko darbu konkursa uzvarētājas bija 2007.g. - L.Kurša (Tēma: 

„Franču vienburta vārdu vārdnīcas /leksikogrāfiskā izpēte‖), 2008.g. – A.Jevdokimova (Tēma: 

„Literāro tekstu enonciatīvā analīze: Ţana Ešnoza divu romānu piemērs „Je m‘en vais‖ un 

„Ravel‖), 2009.g. – I.Kaļiľina (Tēma: „Aizguvumi finanšu un ekonomiskajā terminoloģijā un to 

tulkošanas īpatnības‖). 

 Programmas studenti tiek iesaistīti daţādos starptautiskos konkursos un projektos: 

(2006.g. novembrī Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts ―Franču valodas vieta un loma 

Baltijas jūras valstīs‖; 2007.g. maijā Skandināvijas un Baltijas valstu projekts par mājas lapas 

izveidi ―Iepazīsim viens otru‖; 2008.g.martā Kanādas starptautiskais konkurss ―Amerikas 

diktāts‖ uzvarētāja E.Brasliľa aizbrauca uz 5 dienām uz Kvebeku), 2010. g. Francijas, Polijas, 

Igaunijas un Latvijas sadarbības projekts „Jauniešu mobilitāte‖ un starptautiskais projekts 

„Valodu apguve un sabiedriskie mediji‖. Studenti tiek iesaistīti arī tradicionālajos starptautiskajos 

pasākumos: Frankofonijas dienās martā un Itālijas kultūras un literatūras nedēļā oktobrī, kā arī 

pazīstamu rakstnieku jubileju pasākumos (2007.g. – L.Sengora gads, 2010.g. – A.Rivas gads 
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utt.). Grāmatu izstādes rosina studentu interesi par pasaulē notiekošo, par demokrātisko principu 

ievērošanu (piemēram, Kanādas Grāmatu izplatītāju asociācijas piedāvātās grāmatu izstādes 

LUB, tradicionālā Frankofonijas grāmatu izstāde u.tml.). 

 Programmas docētāji savā darbībā plaši izmanto demokrātijas principus studiju 

programmas vadīšanā un pilnveidē. MSP iesaistītie mācībspēki aktīvi ir iesaistījušies 

daudzveidīgā darbībā, kas palīdz pilnveidot viľu kompetences tieši saistībā ar maģistra 

programmu. Plaša ir sadarbība gan ar valstiskām, gan ar nevalstiskām organizācijām kā 

nacionālā, tā arī starptautiskā līmenī, kas, protams, pilnveido mācībspēku kompetences un uzlabo 

sadarbību ar studentiem. Mācībspēki izmanto daudzveidīgas iespējas savas kvalifikācijas 

pilnveidei gan Latvijā, gan ārzemēs un tas viss ir cieši saistīts ar viľu profesionālo darbību 

programmā (MSP mācībspēku piedalīšanās daţāda ranga darbā valsts, reģionālā, universitātes 

līmenī un starptautisko organizāciju darbā (Skat. Pielikumu Nr.2). 

 Studenti arī aktīvi piedalās daţādos pasākumos saistībā ar svarīgiem notikumiem 

romāľu valodās runājošās valstīs. Daļa no maģistra programmas studentiem ir iesaistījušies 

Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas darbā, kas, savukārt, viľiem palīdz labāk 

izprast un risināt aktuālās mūsdienu svešvalodu apguves problēmas. Saistība ar profesionālo 

asociāciju pozitīvi ietekmē studentu metodisko prasmju un kompetenču veidošanos, kas līdz 

ar to viľiem ļauj sekmīgi strādāt skolās un augstskolās. Pateicoties programmas docētāju 

starptautiskajiem sakariem un sadarbībai, studenti ir labi nodrošināti ar literatūru un citiem 

materiāliem franču valodā (kompaktdiskiem, DVD u.c.). 

 LU HZF vadības un Ģermānistikas un romānistikas nodaļas sēdēs regulāri tiek izskatīti 

jautājumi par studiju programmu popularizēšanu un informācijas izplatīšanu. Regulāri notiek 

informatīvs darbs ar skolām, lai ieinteresētu skolēnus par studiju programmām. Galvenie 

informācijas izplatīšanas veidi ir reklāmas sludinājumi, reklāmas bukleti, katalogi, internets, 

fakultātes mājas lapa. Regulāri studiju programmas tiek reklamētas izstādē „Skola‖. 

Informācija par programmām publicēta arī kopkatalogā „Augstākā izglītība Latvijā un 

ārzemēs‖. Katru gadu LR skolēnu pavasara brīvlaikā tiek organizētas atvērto durvju dienas 

vidusskolu un citu mācību iestāţu beidzējiem, kā arī tiem, kas vēlas stāties maģistrantūrā. 

Atklāto durvju dienu pasākumā interesenti var iegūt aktuālu informāciju par franču filoloģijas 

studiju programmu, tikties ar nodaļas vadību un programmu direktoriem, kā arī ar fakultātes 

administrāciju. Potenciālie reflektanti tiek informēti par nodaļas starptautiskajiem sakariem, 

kuri piedāvā studentu apmaiľas programmas, piemēram, Erasmus studijām ES augstskolās. 

Informācija par studiju iespējām tiek publicēta Latvijas presē. Plaša informācija 

potenciālajiem reflektantiem tiek sniegta Eiropas valodu dienās, LR Jauno oratoru konkursā, 

Skolēnu zinātnisko lasījumu konkursā, kā arī Frankofonijas dienās katra gada marta mēnesī, 

kura notiek HZF ar apmēram 200 skolēnu piedalīšanos. Informācija par fakultāti un nodaļu 

publicēta arī LU Rakstos, starptautiskos izdevumos un Latvijas preses avotos (Skat. 

Pielikumu Nr.11). 

 Lai mācību process noritētu sekmīgāk, nepieciešams nepārtraukti pilnveidot mācību 

programmas, izmantojot tradicionālos un elektroniskos informācijas avotus. Desmit gadu 

laikā noticis apvērsums jaunajās tehnoloģijās, kas neatgriezeniski iespaido mācību procesu. 

Atskaites periodā plaši izmanto galvenokārt Francijā izdotās mācību grāmatas, 

kompaktdiskus, DVD, kas saľemti no Francijas, Beļģijas, Šveices un Kanādas. Grāmatu 

sūtījumi saľemti arī no beļģu vieslektoriem un Beļģijas franču kopienas, no Frankofonijas 

organizācijām, no Pasaules franču valodas skolotāju federācijas (FIPF) un no Kvebekas 

studiju asociācijas.  

 Informatīvajā ziľā jaunums ir nodaļas mājas lapas izveide (www.hzf.lu.lv vai 

www.lu.lv/Nodalas.). 

 

http://www.hzf.lu.lv/
http://www.lu.lv/Nodalas.


29 

 

1.8. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metoţu izvēles pamatojums un rezultātu analīze. 

Pārbaudījumi (kursa un noslēguma pārbaudījumi) un to formas. Testi, kontroldarbi, 

esejas, referāti u.c., un to īpatsvars kopējā pārbaudījumu vērtējumā 
 

 Vispārīgās prasības studiju programmām atbilst LR MK 2002.g. 3. I noteikumiem Nr.2 

―Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartiem‖, kuri paredz sekojošus vērtēšanas 

pamatprincipus (6.punkts): 

 

1) pozitīvs vērtējums par programmas satura apguvi; 

2) pārbaudes veidu daţādība; 

3) vērtējuma atbilstības principa ievērošana, kas ļauj studentam apliecināt 

savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un 

zinātnisko atziľu lietošanas prasmi. 

 

Akadēmisko studiju rezultātus vērtē 10 ballu sistēmā (7. pants): ļoti augsts apguves 

līmenis (10, 9); augsts apguves līmenis (8, 7); vidējs apguves līmenis (6, 5, 4), zems apguves 

līmenis (negatīvs vērtējums: 3, 2, 1). 

 Studējošo zināšanu pārbaudē pamatā tiek izmantotas tradicionālas un praksē aprobētas 

vērtēšanas metodes. To izvēle ir atkarīga no katra lekciju kursa specifikas, apjoma un 

docētāja individuālā viedokļa. Studējošo zināšanu novērtēšanas regularitāte, savukārt, ir 

atkarīga no lekciju un semināru īpatsvara studiju kursos: 

 

 Pārsvarā programmā ir studiju kursi, kuros lekcijas mijas ar semināriem, kas 

nodrošina iespēju veikt nepārtrauktu studējošo zināšanu novērtēšanu. Vērtēta tiek studentu 

aktivitāte diskusijās, viľu izpratne par svarīgākajiem studiju kursā apskatāmajiem 

jautājumiem, patstāvīgie (mājas) darbi, esejas, zināšanas, kuras atspoguļo rakstiskie 

kontroldarbi, kā arī referāti. Tādējādi pārbaudījuma atzīme veidojas no studenta kopējā darba 

semestra garumā, tas īpaši attiecas uz tādiem kursiem kā Tulkošanas teorija un prakse (4 KP), 

Romāņu valodu apguves teorijas un prakse (4 KP), Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze 

(2 KP), Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-XXI gs.) 2 KP. u.c. 

 Lielākā studiju kursu daļā studentu zināšanas tiek vērtētas visa semestra garumā pēc 

uzkrāto punktu metodes: studentu darbs semestra laikā tiek vērtēts noteiktu procentu 

apjomā no gala vērtējuma, eksāmenam atvēlot pārējo daļu. Ar attiecīgu punktu (procentu) 

skaitu tiek vērtēta aktīva studentu piedalīšanās semināros vai diskusijās, problēmu 

risinājumi, starppārbaudījumi, kā arī individuālie vai grupu projekti par studiju kursa 

problemātiku, piemēram, studiju kursi Salīdzinošā literatūra (2 KP), Morfosintakse 

funkcionālā aspektā (4 KP), Starpkultūru komunikācija (4 KP), Valstmācība (Francijas 

sabiedrība) (4 KP), Frankofonija (2 KP), Juridiskā franču valoda (2 KP), Valoda un 

diplomātija (2 KP), Sastatāmā valodniecība (4 KP), Leksikoloģija un mūsdienu 

terminoloģija (4 KP) u.c.  

 Vispārējie MSP vērtēšanas kritēriji tiek izklāstīti prasmju un kompetenču formā: apgūt 

zinātniski pētnieciskās analīzes iemaľas, spēja atšķirt būtisko no mazsvarīgā, spēja 

analizēt un sistematizēt informāciju un atlasīt no tās svarīgāko, konstruktīvi spriest par 

problēmām, kas ir saistītas ar valodu politiku franciski runājošajās valstīs, prast izstrādāt 

un īstenot akadēmiskos pētniecības projektus, prast konstruktīvi un mērķtiecīgi strādāt ar 

teorētisko literatūru, prast noformulēt pētījuma problēmu, pētījuma mērķi, pētījuma 

jautājumus, izvēlēties pētījuma metodes un analizēt pētījuma rezultātus utt.  

 

 Lekciju kursa pārbaudījumu intensitāte un forma ir saistīta ar konkrētā kursa specifiku, 

apjomu un pasniedzēja individuālo viedokli par to, kādā veidā vispilnīgāk un objektīvāk gūt 

priekšstatu par studenta apgūtajām zināšanām, prasmēm un kompetencēm. Atsevišķi docētāji 
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praktizē referātu rakstīšanu un aizstāvēšanu vai apspriešanu, izvirzot to par būtisku gala 

vērtējuma sastāvdaļu.  

 Studiju kursa apguves rezultātu novērtēšanai tiek organizēti pārbaudījumi – 

starppārbaudījumi semestra laikā (kontroldarbi, testi, referāti, esejas) un studiju kursa 

noslēguma pārbaudījumi – eksāmens. Lai iegūtu tiesības kārtot eksāmenu, studentam ir 

jāizpilda studiju kursa aprakstā noteiktais darba apjoms, saľemot visās pozīcijās pozitīvu 

vērtējumu. Vidējais eksāmena vērtējuma īpatsvars kopējā kursa vērtējumā ir 20 – 50%. 

Maģistra darba noslēguma pārbaudījums ir aizstāvēšana. Tās vērtēšanas kritēriji formulēti 

maģistra darbu uzrakstīšanas metodiskajos norādījumos. Ar Franču filoloģijas maģistru 

aizstāvētām tēmām laika posmā no 2008. līdz 2010.g., kā arī ar maģistra darbu vērtēšanas 

kritērijiem var iepazīties Pielikumā Nr. 7. 

 Prasības kredītpunktu iegūšanai studiju kursā un studiju kursu apguves rezultātu 

noteikšanas kritēriji ir norādīti studiju kursu aprakstos (Skat. Pielikumu Nr. 1). Visi 

programmas studiju kursu apraksti ir publiskoti LU portālā. Tāpat par prasībām kursa apguvē 

un vērtēšanas kritērijiem mācībspēki studentus informē pirmajā nodarbībā.  

 

1.9. Studējošie 

1.9.1. Studējošo un absolventu skaits programmā 
 

Katru gadu maģistra akadēmiskajā studiju programmā iestājas 6–7 studenti. Atskaites 

periodā (2008.g. – 2009.g.) franču filoloģijas maģistra pilna laika klātienes studijas absolvējuši 9 

studenti. 

 

Maģistra studiju programmā studējošo skaits* 

 1.gadā 

imatrikulēto 

studentu  

skaits 

 

 

5. 

 

 

6. 

Kopā 

mācās 

T.sk. par 

maksu 

Absolventu 

skaits 

2008. 8 8 5 13 2 6 

2009. 6 6  -  6 1 3 

 

 

 Franču filoloģijas maģistru studiju programmas absolventu skaits kopš 2005.gada* 

 

Gads Maģistri 

2005.gadā 7 

2006.gadā 6 

2007.gadā 6 

2008.gadā 6 

2009.gadā 3 

 

*2009.g. LU pārtrauca studentu uzľemšanu Franču filoloģijas MSP. 

 

Daļa no viľiem savu profesionālo karjeru turpinājuši Latvijas mācību iestādēs: K.Buraka, 

J.Keišs, J.Smirnova, M. Leiniece (2005); A. Kempele, D. Samoilenko, A.Timofejevs, 

S.S.Valke (2006.g.); A.Alfjorova, Ā.Endole, L.Kurša, (2007.g.), J.Popova, A.Alfjorova, 

J.Seļakova, B.Pāvula, S.Nemane (2008.g.), I.Kaļiľina, J.Kustova (2009.g.). Pārējie absolventi 

strādā ārzemju vēstniecībās un to kultūras centros, ES institūcijās, LR ministrijās, 

kopuzľēmumos vai ārzemju firmās. 
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1.9.2. Studējošo un absolventu aptauju analīze 

 
 

MSP absolventi strādā visdaţādākajās darba vietās Latvijā un ārzemēs, kur 

nepieciešama laba filoloģiskā izglītība, komunikācijas prasme, labas franču valodas un 

kultūras zināšanas.  

Nodarbinātības problēma MSP absolventiem un studentiem praktiski nepastāv. Jau 

studiju laikā praktiski visi maģistranti strādā atbilstošu algotu darbu daţādās profesijās, kas 

saistītas ar viľu studijām.  

 Programmas absolventu viedokļi par studiju ietekmi uz viľu karjeru tika noskaidroti 

aptaujas ceļā (Skat. Pielikumu Nr. 3). Tika aptaujāti 19 absolventi, tas ir, 90.5% no 2006. – 

2009. g. beidzējiem. Visi absolventi ir nodarbināti un strādā darbu atbilstoši savai profesijai. 

Astoľi mūsu absolventi strādā Latvijas augstskolās: Rīgas Stradiľa universitātē (Eiropas 

Studiju fakultātes franču un spāľu valodas docētājs, kurš ir sastādījis franču valodas mācību 

grāmatu augstskolu vajadzībām), Latvijas Mākslas akadēmijā (franču valodas un literatūras 

speciāliste), Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU Valodu institūta franču valodas docētāja, 

tehniskās tulkošanas speciāliste), Latvijas Lauksaimniecības universitātē (franču valodas 

docētāja), Latvijas Nacionālo bruľoto spēku Valodu skolā (franču valodas docētāja), Latvijas 

Kultūras Akadēmijā, Vidzemes Augstskolā, RSEBAA, Latvijas Universitātē (2 absolventi), 

Latvijas vidusskolās strādā deviľi mūsu absolventi: 7 pasniedz franču valodu Rīgā, pa vienam 

Rēzeknē un Jelgavā. Viens absolvents ir Kultūras ministrijas Ārvalstu sakaru nodaļas 

pārvaldes vecākais referents. Mūsu absolventi strādā arī Aizsardzības, Ārlietu un Iekšlietu 

ministrijās. Ārzemju kopuzľēmumos par menedţeriem strādā trīs mūsu absolventes. Divas no 

mūsu absolventēm ir nodarbinātas Francijas Kultūras centrā, un viena ir franču valodas 

speciāliste LU HZF. Viena absolvente strādā ārzemēs. Aptaujas rezultāti atspoguļo laika 

posmu no 2006.g. līdz 2010.g. un liecina par sekojošo: 

 MSP absolventi uzskata, ka teorētiski un praktiski ir labi sagatavoti; 

 viľiem ir vēlme pilnveidoties profesionāli; 

 pateicoties vairāku svešvalodu zināšanām, viľiem nav grūtību strādāt ar cilvēkiem; 

 iegūtās zināšanas un kompetences ļauj veiksmīgi konkurēt specialitātes darba tirgū, t.sk. 

arī ārzemēs. 

 

Arī lielākā daļa MSP absolventu atzīmē, ka studijas ir labvēlīgi ietekmējušas viľu 

karjeru un ka studijās iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences noder viľu darbā. Divi 

absolventi vēlas turpināt studijas doktorantūrā. 

Studentu aptauju organizēšana ir viens no studentu līdzdalības veidiem studiju procesa 

pilnveidošanā. Studenti tiek aptaujāti 1-2 reizes studiju gadā. Pēdējā MSP studentu aptauja 

notika 2010.g. Aptaujā piedalījās tikai 5 respondenti, uzľemtie programmā 2008.-2009.g. 

2009.gadā (Skat. Pielikumu Nr.3). LU nepamatoti pārtrauca skolu absolventu uzľemšanu FF 

MSP. Tika zaudēts viens mācību gads un 10 lieliski FF BSP absolventi. Sākot ar 2005.gadu 

studentu aptaujā tiek lietotas LU vienotās aptaujas anketas, kuru apstrāde notiek datorizēti. 

Aptaujas mērķis ir studentu vērtējuma noskaidrošana par studiju programmu un tās realizāciju 

kopumā. Aptaujas atzinumi tiek vērtēti pēc vērtējuma skalas: 1- ļoti labi, 2 – labi, 3 – 

apmierinoši, 4 – neapmierinoši. 

 MSP studentu vērtējuma kopsavilkums nav zemāks par 1,66, kas ir labs. 

 Studentu aptauja 1. un 2.kursā arī liecina par maģistrantu pozitīvu attieksmi pret studiju 

programmas saturu (1,64), studiju procesa organizēšanu (1,52), studiju programmas 

piedāvātajām iespējām (1.60) un prasmju attīstīšanu studiju laikā (1,36). Vērtējums 

programmas materiāli tehniskajam nodrošinājumam ir 1,66. Studenti viszemāk ir novērtējuši 

iespēju kursus apgūt elektroniski, jo tādas iespējas MSP pagaidām vēl nav. Lielākā studentu 
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daļa dod priekšroku studijām LU HZF maģistra studiju akadēmiskajā programmā (64%), tikai 

9% studentu vēlētos studēt profesionālajā programmā. 73% maģistrantu strādā darbu 

atbilstoši savai specialitātei, 27% savu darba jomu nevarēja skaidri noformulēt. Tikpat daudz 

maģistrantu plāno strādāt savā studiju specialitātē (73%), pārējie 27% dotu priekšroku darbam 

savā specialitātē (Sīkāk skat. Pielikumu Nr. 3). 

Studentu un absolventu atsauksmes par programmu liecina par programmas lietderību 

un nepieciešamību.  

1.9.3. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 
 

Studenti ir ieinteresēti programmas pilnveidē un ir iesaistījušies tās pārvaldē. Viľi aktīvi 

piedalās fakultātes studentu pašpārvaldes darbā (I.Bondarenko, I.Brasliľa), kas ļauj nodrošināt 

stabilas savstarpējās attiecības. Studējošie ir Domē un Studiju programmu padomē. Bez tam 

SPP vadītājs ikreiz informē fakultātes Domniekus par aktuālāko SPP darbā. Aizvien lielāku 

popularitāti gūst Universitātes mājas lapa, kura sniedz samērā plašu informāciju par aktuālāko 

Universitātē, fakultātē un Romānistikas nodaļā (www.hzf.lu ). 

Palīdzība studentiem sākas jau laikus iepriekš, kad informācijas dienās reflektanti 

saľem informāciju par iespējām studēt romāľu valodas, darbojas LU portāls 

(www.lu.lv/gribu_studet), fakultātes mājas lapa (www.hzf.lu.lv), jaunie studenti saľem 

Studiju ceļvedi, studenti noklausās lekcijas „Maģistra darba kursa‖ ietvaros, kas tos sagatavo 

zinātniskajam darbam un palīdz patstāvīgi veikt savus pētījumus. Studiju laikā studenti 

regulāri saľem mācībspēku, nodaļas vadītāja un darbveţu konsultācijas par studentu 

interesējošajiem jautājumiem. Studenti var griezties arī pie Studentu pašpārvaldes 

pārstāvjiem, pie dekāna, pie Studentu apkalpošanas biroja (SAB, kurš izveidots 2005.g. 

aprīlī), kur var saľemt izsmeļošas atbildes, kas, savukārt, veicina motivāciju studēt. 

Tā kā akadēmiskās grupas skaitliski ir nelielas (10-14 studenti), tad docētājiem ir labi 

pārredzams studentu sistemātiskais darbs. Ja radušies robi zināšanās, studenti var tos 

izlīdzināt konsultāciju laikā vai pēc nodarbībām. Arī pirms eksāmeniem konsultāciju laikā var 

noskaidrot interesējošos jautājumus. Bez tam teorētiskā kursa sākumā visi mācībspēki 

iepazīstina studentus ar kursa saturu, kas ļauj studentiem sekot lekciju plānojuma izpildei un 

savlaicīgi gatavoties eksāmeniem. 

MSP studējošo motivācija visumā ir augsta: viľi apzinās, kādi ir viľu mērķi, vēlmes un 

vajadzības. Studējošie paši ierosina, kuras tēmas kursā vajadzētu nomainīt ar citām, kādus 

jaunus kursus vajadzētu iekļaut programmā un kādus izľemt no tās. 

Reizi gadā notiek studentu aizklāta anketēšana, kas ļauj nodaļas vadībai reljefāk apjaust 

studentu viedokļa izmaiľas, vēlmes un ieteikumus (Pielikums Nr.3). 

 

1.10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

1.10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 
 

Ľemot vērā programmas kursu klāsta paplašināšanu, programmas realizācijā tiek 

iesaistīti arī HZF Anglistikas, Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas docētāji, kā arī 

vieslektori no citām Latvijas augstskolām (Ventspils Augstskolas, Latvijas Kultūras 

akadēmijas) (Pielikums Nr. 2). 

Programmas realizācijā iesaistīto romāľu valodu mācībspēku saraksts 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss Pamata darba 

vieta 

1. Olga Ozoliľa Dr.philol. asoc.prof. pamata  HZF 

2. Jeļena Vladimirska Dr.philol. asoc.prof. pamata HZF 

http://www.hzf.lu/
http://www.lu.lv/gribu_studet
http://www.hzf.lu.lv/
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3. Dina Šavlovska Mag.philol. lektore pamata HZF 

4. Olga Billere Mag.philol. lektore pamata HZF 

5. Olga Turuļina Mag.philol. lektore pamata HZF 

6. Alla Placinska Dr.philol. docente pamata HZL 

7. Māra Rozenberga Dr.philol. docente pamata HZF 

8. Klāra Priedīte Mag.philol. lektore pamata HZF 

9. Migels Peress Mag.philol. pasniedzējs pamata HZF 

10. Linda  Karole Mag.art. lektore pamata HZF 

11. Andrejs Veisbergs Dr.h.philol. profesors pamata HZF 

12. Gunta Ločmele Dr.philol. profesore pamata HZF 

13. Natalja Cigankova Dr.philol. docente pamata HZF 

14. Arvils Šalme Dr.philol. asoc.prof. pamata HZF 

15. Zigrīda Vinčela Mag.philol. lektore pamata HZF 

16. Astra Skrābane Dr.philol. docente blakus 

darbs 

Ventspils 

Augstskola 

17. Alberto Torress 

Fernandez 

Mag.philol. pasniedzējs blakus 

darbs 

LKA 

18. Pablo Kabesas Mag.philol. pasniedzējs blakus 

darbs 

LKA 

 

         Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 

grādu (skaits) 

Ar maģistra 

grādu (skaits) 

      Citi 

    (skaits) 

   Kopā 

Profesori     2      2 

Asoc. profesori     3      3 

Docenti     4      4 

Lektori      6     6 

Pasniedzēji  3     3 

Programmā strādā:  

 

ar doktora vai habilitēta doktora grādu – 9  (prof. A. Veisbergs, prof. G. Ločmele, asoc.prof. 

O. Ozoliľa, asoc.prof. J. Vladimirska, asoc.prof. A. Šalme, doc. A. 

Placinska, doc. M. Rozenberga, doc. A. Skrābane, doc. N. Cigankova).  

ar filoloģijas vai mākslas maģistra grādu - 9 (D. Šavlovska, O Turuļina, O Billere, Z. Vinčela 

/visas četras doktorantes/, K. Priedīte, L. Karole, A. Torress, P. 

Kabesas, M.Peress). 

Jāatzīmē, ka samērā lielais lektoru un pasniedzēju skaits programmā ir saistīts 

galvenokārt ar to, ka Latvijā vēl nav daudz augsti kvalificētu spāľu un itāļu valodu 

speciālistu, jo līdz šim šīs valodas tika pasniegtas tikai nedaudzās Latvijas augstskolās un pie 

tam pārsvarā kā otrā un trešā svešvaloda. Nodaļā tiek veikts plānveidīgs darbs pie jauno 

zinātnieku sagatavošanas darbam tādās specialitātēs, kuras tieši saistītas ar nodaļas darba 

specifiku (valodniecība, literatūrzinātne, lietišķā valodniecība, kulturoloģija).  

Programmā ir 50% docētāju ar zinātnisko grādu. Romānistikas nodaļā strādā 7 vieslektori: 4 

spāľu, 2 itāļu un 1 franču. 
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1.10.2. MSP realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie virzieni un rezultāti, 

projektu vadība 
 

Maģistru studiju programmas docētāju pētniecības virzieni cieši saistīti ar 

pasniedzamajiem priekšmetiem un valodām, atbilstoši LZP pieľemtajai klasifikācijai (Skatīt 

Pielikumu Nr.12): 

Nozare: valodniecība (pēc LZP pieņemtās klasifikācijas) 

Apakšnozares: romāľu valodas; 

sastatāmā valodniecība; 

lietišķā valodniecība. 

Romāľu valodu apakšnozarē strādā asoc. prof. O.Ozoliľa, kura pēta franču valodas leksiski 

– gramatiskās izmaiľas, asoc.prof. J.Vladimirska, kura specializējas fonētikā, prosodijā un 

tekstoloģijā. Doc. A. Placinska strādā sociolingvistikas jomā, doc. M.Rozenberga 

leksikogrāfijas jomā.  

Sastatāmās valodniecības apakšnozarē specializējas, profesors A.Veisbergs, lektore 

doktorante O.Billere. 

Lietišķās valodniecības apakšnozarē strādā lektore doktorante D.Šavlovska, lektore 

doktorante O.Turuļina, doc. M.Rozenberga, lektore K.Priedīte, lektore doktorante Z.Vinčela 

un doc. N.Cigankova, profesore G.Ločmele (translatoloģija), asoc.prof. A.Šalme. 

Literatūrzinātnes un kultūrvēstures jomā darbojas  doc. A.Skrābane, lektori L.Karole, 

M.Peress., pasn. A.Torress un P.Kabesas. 

 

MSP docētāju galvenie zinātniskās pētniecības virzieni: 

 

Asoc.prof. O.Ozoliņa – valodu kontakti, valodas un tās normas attīstība (leksikas, gramatiskās 

struktūras izmaiľas), valodu politika, lietišķā valodniecība, frankofonija.  

Asoc.prof. J.Vladimirska – franču fonētika un fonoloģija, franču lingvistika, franču literārā 

teksta analīze, semantika, pragmatika. 

Lektore, filol.maģ., doktorante O.Turuļina –  valodu teorija un prakse, lietišķā valodniecība, 

sastatāmā valodniecība. 

Lektore, filol.maģ., doktorante O.Billere – valodniecība, leksikoloģija, literatūrzinātne, 

leksikogrāfija, sastatāmā valodniecība. 

Lektore, filol.maģ., doktorante D.Šavlovska – lietišķā valodniecība, sastatāmā valodniecība, 

psiholingvistika. 

Docente A.Placinska – sociolingvistika, starpkultūru komunikācija, valodu kontakti. 

Lektore, filol.maģ. K.Priedīte – lietišķā valodniecība. 

Lektore, filol.maģ. L.Karole – kultūras teorija un vēsture. 

Lektors, filol.maģ. A.Torress – kultūras teorija. 

Docente M.Rozenberga – leksikogrāfija, valodas vēsture, lietišķā valodniecība. 

Filol.maģ. M. Peress –  literatūras teorija un salīdzinošā literatūra. 

Profesors  A.Veisbergs – sastatāmā valodniecība, leksikogrāfija, terminoloģija, 

translatoloģija, valodu politika, sociolingvistika, leksikoloģija, stilistika. 
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Profesore G.Ločmele – translatoloģija, lietišķā valodniecība. 

Asoc.prof. A.Šalme – lietišķā valodniecība, terminoloģija. 

Docente A.Skrābane – literatūrzinātne. 

Docente N.Cigankova – lietišķā valodniecība. 

Lektore, filol.maģ., doktorante Z.Vinčela - lietišķā valodniecība. 

 

MSP mācībspēku dalība LZP finansētu pētījumu izstrādē un starptautiskās pētījumu 

programmās: 

 

J.Vladimirska – starptautiska pētījuma programma ―Diskursīvie vārdi franču valodā‖ kopā ar 

Parīzes Universitāti 7 (kopš 2005.g.), starptautisks projekts „Romāľu valodu diskursīvo 

marķieru funkcionālā, semantiskā un pragmatiskā analīze‖ (projekta koordinācijas centrs 

OSLO, kopš 2009.g.), projekts „Mūsdienu franču valoda‖ (sadarbība ar universitāti Parīze 3, 

kopš 2008.g). 

Asoc.prof. O.Ozoliņa – ES Moderno valodu centra projekts ―Kultūras mediācija un valodu 

didaktika‖ (Austrija, 2000. – 2003.g.); FIPF CECO komisijas projekts ―Frankofonās mājas 

lapas veidošana franču valodas skolotājiem‖ (Varšava, 2002.-2003.g.), ES projekts ―Rietum-, 

Centrāl- un Austrumeiropas sociālo un politisko jēdzienu vārdnīca‖ (Francijas Universitāte 

Nansī 2, no 2003.- 2004.g.); ES projekts par daudzvalodu apmācību Eiropā (2004.); ES 

projekts ―Euromost‖ (Lotringas Eiropas universitāšu centrs Francijā, par jauniešu mobilitāti 

Eiropā, 2005. - 2008.g,); ES projekts REAL (Eiropas valodu speciālistu asociācijas 

veidošana, - kopš 2007.g.); ES projekts LEAD-3 - (Inovācijas valodu apguvē, Austrija, 2006.-

2007.); Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts ―Franču valoda Baltijas jūras krastos‖ 

(Igaunija, Latvija, Lietuva, Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande, Norvēģija, kopš 

2006.g.), ES projekts „Jauniešu mobilitāte‖ (Francija, Polija, Latvija, Igaunija, kopš 2009.g.), 

Skandināvijas un Baltijas valstu projekts „Valodu zināšanu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana‖ 

(kopš 2009.g.), Francijas un Latvijas projekts „Robles‖ (pirmās publikācijas franču valodā 

prēmijas piešķiršana, kopš 2007.g), LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss‖(kopš 

2008.g.). 

Filol.maģ.,doktorante,  lektore D.Šavlovska – LU projekts „Valodu apguves pētījumu 

konkurss‖ (kopš 2008.g.); Starptautiskā projekta „Language learning and social media: 6 key 

dialogues‖ koordinatore Latvijā (ES finansējums); Starptautiskā projekta „Le francais en 

ligne‖ koordinatore Latvijas Universitātē (kopš 2009.g. sadarbība ar Luksemburgas un 

Grenobles universitātēm).Filol.maģ., doktorante, lektore O.Billere - ES projekts ―Euromost‖ 

(Lotringas Eiropas universitāšu centrs, Francijā, par jauniešu mobilitāti Eiropā, 2004. - 

2007.g,); ES projekts „Jauniešu mobilitāte‖ (Francija, Polija, Latvija, Igaunija, kopš 2009.g.). 

Filol.mag.,doktorante, lektore O.Turuļina – LR Izglītības un Zinātnes Ministrijas un Francijas 

vēstniecības kopīgais projekts ―Franču valodas pasniedzēju tālākizglītības speciālistu tīkla 

izveide Baltijas valstīs‖ (2001. - 2003.g.), vadījusi Baltijas valstu franču valodas skolotāju 

tālākizglītības programmu ―Franču valodas mācīšanas metodika‖ (2001.-2003.g.) 

(Programmas realizācijā visu iesaistīto mācībspēku projektu sarakstu skat. Pielikumā Nr.4, 

kā arī Pielikumā Nr.2 Mācībspēku CV). 

 

1.10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība 
 

 Programmas realizētājiem ir liela pedagoģiskā pieredze un prasme, kas gūta darba 

procesā, izmantojot jaunākās zinātniskās atziľas, kas atspoguļojas arī autoru ārzemju un 
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vietēja rakstura publikācijās (mācību grāmatas, vārdnīcas, raksti). Mācībspēki piedalās 

vairākās starptautiskās pētījumu programmās (ES, Francijas, Itālijas, Spānijas, Portugāles, 

Skandināvijas un Baltijas valstu, kā arī Latvijas bilaterālie projekti), kuros piedalās asoc. prof. 

O.Ozoliľa, asoc.prof. J.Vladimirska, asist.O.Billere.  

 Mācību procesā docētāji cenšas izmantot un daţādot modernās svešvalodu mācīšanas 

metodes, tās pilnveidojot Francijas vēstniecību rīkotajos kursos Rīgā, staţēšanās laikā 

Francijā, Austrijā, Itālijā, Skandināvijas valstīs, Igaunijā, ārzemju komandējumu laikā Šveicē, 

Kanādā, Beļģijā, Francijā, darbojoties starptautiskajās organizācijās (franču valodas 

pasniedzēju federācija (FIPF) /Francija/; pasaules Valodu skolotāju federācijā (FIPLV); 

starptautiskajā Kanādas studiju centrā (CIEC) /Otavā/; Ziemeļvalstu Kanādas studiju 

asociācijā (NACS) u.c. (Pielikums Nr.2). 

 Kopš 1999 g., kā arī atskaites periodā (2008. – 2010.g.) programmas mācībspēki ir 

piedalījušies vairākās konferencēs gan Latvijā, gan ārzemēs: Zviedrijā (1999.g.- ), Latvijā: 

2000.g. – O.Ozoliľa; D.Šavlovska, 2001.g. – O.Ozoliľa; 2002./2003.g. – O.Ozoliľa,; 2004.g. 

– O.Ozoliľa; 2005.g. – O.Ozoliľa, O.Billere, Šavlovska; 2006.g. - O.Ozoliľa, J.Vladimirska, 

O.Billere, O.Turuļina, D.Šavlovska; 2007.g. - O.Ozoliľa, J.Vladimirska, O.Billere, 

O.Turuļina, D.Šavlovska; 2008.g./2009g. O.Ozoliľa; A.Placinska, M.Rozenberga; 2010.g. - 

A.Placinska, L.Karole, O.Billere, J.Vladimirska, D.Šavlovsla, O.Ozoliľa; Francijā: 2000.g., 

2001.g., 2002.g., 2003., 2004.g. – O.Ozoliľa, O.Turuļina; D.Šavlovska, 2005.g., 2006.g. – 

O.Ozoliľa, J.Vladimirska, O.Turuļina; 2007.g. – O.Ozoliľa, J.Vladimirska, O.Turuļina; 2008. 

– J.Vladimirska, 2009. - O.Ozoliľa; Beļģijā: 2001.g. O.Ozoliľa; 2005.g .- O.Turuļina, 2007.g. 

O.Billere; Norvēģijā: 2002.g. – O.Ozoliľa, 2008.g. – J.Vladimirska; 2009. – O.Ozolina; 

Vācijā: 2002.g. – O.Ozoliľa; Spānijā: 2001.g, 2003.g., 2006.g.- O.Ozoliľa, O.Billere; 

2004.g., 2005.g.- A. Placinska, M. Rozenberga; 2010.g. – J.Vladimirska, O.Ozoliľa; 

Lielbritānijā: 2000.g., 2004.g. – O.Ozoliľa,); ASV: 2004.g. - O.Ozoliľa; Itālijā: 2004.g. - 

O.Ozoliľa; Austrijā: 2006.g. – O.Ozoliľa, 2007.g. – O.Ozoliľa, O.Turuļina; Japānā: 1996.g. 

– O.Ozoliľa; Portugālē: 2006.g. – J.Vladimirska; Ungārijā: 2007.g. – J.Vladimirska.; 

Kanādā: 2008.g. - O.Ozoliľa., Zviedrija: 1999.g. O.Ozoliľa, M.Rozenberga; 2009.g.: 

O.Ozoliľa; Somijā: 2000.g., 2004.g., 2008.g. - O.Ozoliľa. 

MSP attīstības perspektīvais plāns paredz akadēmiskā personāla pakāpenisku 

atjaunošanu, jaunā personāla apmācību un zinātniskās pēctecības saglabāšanu. Šis process jau 

ir iesākts un tiks turpināts.  

  

Asoc.prof.O.Ozoliľa – divi doktoranti (spec.Romāņu valodas): 

                                                            O.Billere (spec. Sastatāmā valodniecība); 

     J.Gridina. (spec. Romāņu valodas, Lietišķā 

valodniecība). 

Asoc.prof. J.Vladimirska – divi doktoranti (spec. Romāņu valodas): 

                                                            D.Šavlovska (spec. Lietišķā valodniecība);  

     Silvija Atpile (spec. Romāņu valodas). 

 

Lektore O.Turuļina (spec. Lietišķā valodniecība) ir Tulūzas universitātes (Francija) 

doktorante. 

 

 MSP personālsastāvs tiek komplektēts ľemot vērā: 

 attiecīgā mācību priekšmeta (svešvalodas) nepieciešamību reālo pieprasījumu; 

 personāla stabilitātes faktoru; 

 zinātnes apakšnozaru (gallicistikas, itālistikas un ispānistikas) dinamiskās attīstības 

perspektīvas Latvijā; 

 ES vispārējās pamattendences valodu apmācībā; 

 pasniedzēju un studentu piesaisti Latvijas zinātnes noteiktajām prioritārajām tēmām; 



37 

 

 pasniedzēju komplektēšanas starptautiskās un reģionālās tendences. 

 

Paredzēta virkne konkrētu pasākumu zinātnisko kadru pilnveidošanā (doktora 

disertāciju aizstāvēšana un jauno doktorantu veidošana utt.). Tālākā perspektīvā paredzēta 

plašāka disertāciju izstrāde un aizstāvēšana arī ārzemju vadošajos pētniecības centros. 

Tuvākajā laikā lielāka vērība tiks pievērsta itālistikas un ispānistikas apakšnozares 

izsvēršanai, lai pētītu romāľu valodu fonētiskās un leksiski semantiskās atbilsmes, romāľu 

valodu līdzības un atšķirības daţādos valodu līmeľos. Novārtā netiks atstāta arī ibēristika, 

kuras sākums saistās ar 2002./2003. akadēmisko gadu, kad nodaļā sāka docēt portugāļu 

valodas elementārkursu ar Portugāles valdības un Kamoinča institūta Lisabonā gādību. 

Lielāka vērība tiks pievērsta arī literatūrzinātnei un kultūras studiju attīstībai, kā arī 

sastatāmajiem pētījumiem. Tiks arī pētītas romāľu valodas īpatnības, normas, normu 

veidošana un attīstīšana daţādās romāľu valodās runājošajās valstīs. 

 

Mācībspēku zinātniskais darbs, staţēšanās ārzemēs, lekciju lasīšana ārvalstu 

augstskolās 

 

Aktīvi sadarbojas ar vairākām Francijas augstskolām arī asoc.prof. O.Ozoliņa. Viľa ir 

nodibinājusi sakarus un pašreiz koordinē sadarbību ar Ruānas, Nansī 2, Bordo 3, Orleānas, 

Savojas, Sentetjēnas, Anţē, Amjēna universitātēm (Francijā), Mačeratas (Itālijā), Parīzes 

INALCO universitāti, Polijas (Belostokas) un Tallinas (Igaunijā) universitātēm Erasmus 

programmas ietvaros. O.Ozoliľa regulāri staţējas Latvijā organizētajos semināros (Latvijas 

Valodu skolotāju asociācijas /LVASA/ rīkotie apmācības kursi: 2002.g. - 2009.g. un Francijas 

vēstniecības ikgadējie semināri), kā arī ārvalstu augstskolās un pētīšanas centros: Francijas 

Nacionālajā franču valodas pētīšanas centrā (Nansī, 1999.g. - 2000.g., Francijas 

Starptautiskajā pedagoģijas centrā (Sevra, 2001.g., 2002.g., 2003.g., 2005.g., 2006.g., 2007. 

g.) Nīcas Universitātē (1999.g.), Francijas Nacionālajā Tālmācības centrā (1992.g., 

1994.g.,1996.g.), Boloľas Universitātē 2004.g., Eiropas Padomes Valodu centrā (Austrija, 

1997.g., 2002.g., 2003.g., 2005.g., 2006.g.), Lavālas Universitātē (Kanādā, Kvebekā, 

2006.g.), Somijā (2000.g., 2003.g., 2007.g., 2008.g.), Zviedrijā (2002.g., 2008.g.), Igaunijā 

(2006.g.). O.Ozoliľa ir Eiropas atzinības zīmes valodu apguvē 2006.g. un Eiropas valodu 

skolotājs 2006.g. laureāte. 2007.g. viľai piešķirts Pasaules valodu skolotāju federācijas 

(FIPLV) goda diploms par izciliem panākumiem valodu pētīšanā un pasniegšanā. Viľa 

regulāri lasa lekcijas ārzemju augstskolās: Ruānas Universitātē 2003.g., 2004.g.; 2008.g. 

Nansī 2 universitātēs 2004.g., 2010.g.; Orleānas Universitātē 2007.g.; Savojas Universitātē 

2005.g., Ekseteras (Exeter, Lielbritānija) Universitātē – 2002.g., Mačeratas Universitātē 

(Itālija) 2009.g. 

Asociētā profesore J.Vladimirska aktīvi sadarbojas ar Parīzes universitātēm Parīze III un 

Parīze VII. Sadarbībā ar šīm universitātēm ir izstrādāti divi starptautiski projekti: ―Pētījumi 

sarunvalodas jomā‖ un ―Diskursīvie vārdi‖ (2005.g. - 2007.g.). Kopš 2009.g. viľa darbojas 

starptautiskā projektā „Romāľu valodu diskursīvo marķieru funkcionālā, semantiskā un 

pragmatiskā analīze‖ (projekta koordinācijas centrs OSLO), kā arī kopš 2008.g. projektā 

„Mūsdienu franču valoda‖ (sadarbība ar universitāti Parīze 3). 

Filol. maģ. ,doktorante, lektore O.Billere – staţējās Ljeţas universitātes valodas kursos 

―Franču valoda kā svešvaloda‖ (2007). 

Filol.maģ., doktorante, lektore D.Šavlovska – staţējās Latvijā (2000.g – 2009.g.; Itālijā – 

2001.g.). 
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Filol. maģ., doktorante, lektore O.Turuļina staţējās: Latvijā (1997.g., - 2004.g.), Francijā 

(1999.g., 2002.g., 2006.g.), Beļģijā (2000.g., 2003.g., 2005.g.), Austrijā (2007.g.). Pašreiz 

izstrādā promocijas darbu Francijas Tulūzas Universitātē. 

Doc. A.Placinska – staţējās Polijā (2005.g., 2007.g.), Spānijā (2003.g., 2006.g.), Portugālē 

(2004.g.). 

Doc. M.Rozenberga – staţējās Spānijā (2000.g.). 

Mag.philol. lektore L.Karole –  staţējās Itālijā (2007.g. - 2009.g.). 

(Visu programmas realizācijā iesaistīto mācībspēku stažēšanās vietas skat. Pielikumā Nr.2, 

Mācībspēku CV). 

Maģistra studiju programmas docētāji ik gadus publicē Latvijas un ārzemju 

zinātniskajos izdevumos 7-8 publikācijas, izmantojot vietējās, reģionālās un starptautiskās 

iespējas (Publikāciju sarakstu sk. Pielikumā Nr. 5). Publikāciju skaits cieši saistās ar 

rīkotajām konferencēm Latvijā un ārzemēs. Tradicionāli nodaļas docētāji piedalās ikgadējās 

LU konferencēs februāra mēneša sākumā, J.Endzelīna piemiľas konferencēs ap 23. februāri, 

Liepājas PA gadskārtējās konferencēs Vārds un tā pētīšanas aspekti decembra sākumā, 

Daugavpils Universitātes Zinātniskajos lasījumos (janvāra beigās), kā arī Šauļu Universitātes 

konferencēs par Tekstu (oktobris). Piedalīšanās pārējās konferencēs netiek stingri 

reglamentēta un ir atkarīga no regularitātes, tematikas, personīgiem kontaktiem, sadarbības 

partneriem un fakultātes finansiālajām iespējām.  

Latvijā mūsu docētāji publicē savus pētījumus ZA izdevumā Lingvistica Lettica 

(O.Ozoliľa, O.Billere), Liepājas PA Vārds un tā pētīšanas aspekti (O.Billere, D.Šavlovska), 

LU PPFM zinātnisko rakstu krājumā (O.Ozoliľa).  

MSP mācībspēki izmanto arī publicēšanas iespējas Rietumeiropā, aktīvi piedaloties 

konferencēs un piedāvājot savus rakstus vai tēzes tipogrāfiskā vai elektroniskā izpildījumā. 

Ar 2003.g. nodaļa cenšas plašāk izmantot arī Universitātes mājas lapas informatīvās 

iespējas (www.lu.lv), kur ievietoti informatīvie materiāli par nodaļas vēsturi, LU Goda 

biedriem, Franču valodas pasniedzēju asociācijas aktivitātēm utt. 

Ar 2004.g. savu darbību uzsācis arī LU Apgāds, kurš iespieţ zinātniskos un metodiskus 

materiālus. Nodaļa daļu sagatavotā materiāla izdod LU Latviešu valodas institūtā, it īpaši, ja 

tematika sasaistās ar latviešu valodu (vārdnīcas, zinātniskie raksti un tēzes) (MSP docētāju 

publikācijas skatīt Pielikumā Nr. 5, kā arī LU LVI ţurnāla Linguistica Lettica un asoc. prof. 

O.Ozoliľas bibliogrāfisko rādītāju (2004.g. LUB izdevums), kā arī LUB Informatīvo datu 

bāzi (ALEPH)). 2007.g. ir izdots bibliogrāfiski tematiskais rādītājs par Latvijas romānistu 

zinātnisku devumu pēdējos 50 gados (LU Akadēmiskais apgāds), iekļaujot pētījumus par 

fonētikas, gramatikas, leksikas, stilistikas, valodu vēstures un valodu politikas pētījumiem. 

Izdevums ir veltīts Moderno valodu fakultātes 40. gadskārtai un Romānistikas nodaļas 

desmitgadei). 

Jau šobrīd LU Romānistikas studijas ir izveidojušās par Latvijā spēcīgāko centru franču 

un citu romāľu valodu pētniecībā ar labām attīstības perspektīvām, kas jāattīsta un 

jānostiprina tuvākajā nākotnē, izmantojot arī tās iespējas, ko sniedz ciešā sadarbība ar 

vēstniecībām un ārzemju partneriem. 

Programmas akadēmiskā personāla veiktie filoloģiska rakstura pētījumi: 

1) saistās ar romāľu valodas izvērstu izpēti Latvijā sadarbībā ar attiecīgās valsts 

valstiskām un sabiedriskām organizācijām; 

2) saistās ar Latvijas zinātnes prioritārajiem virzieniem, resp., ar Letoniku. 

Sastatījums ar latviešu valodu sniedz jaunas atziľas valodu tipoloģijā un 

kontaktos, bagātinot arī latviešu valodniecību ar nepieciešamiem pētījumiem; 

http://www.lu.lv)/
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3) saistās ar Baltijas reģiona romānistiem Lietuvā un Igaunijā kopējas sadarbības un 

stratēģijas izstrādē romānistikas problēmu veiksmīgākai risināšanai Baltijas 

zinātnes kopējā telpā, ciešāk sadarbojoties ar Kauľas un Viļľas universitātēm 

(Lietuvā) un ar Tartu un Tallinas universitātēm (Igaunijā) kā arī ar mūsu 

Ziemeļvalstu kaimiľiem (Skandināvijas valstīm). Ar šīm valstīm mums jau 

vairākus gadus pastāv lieliska sadarbība valodu apguves un valodu pētīšanas jomā 

(pastāvīgi piedalāmies šo valstu rīkotajās romānistu konferencēs, kas notiek katru 

otro gadu daţādās Skandināvijas pilsētās) un mūs vieno arī ar valodu mācīšanu un 

mācīšanos saistītie sadarbības projekti; 

4) saistās ar ciešiem kontaktiem ar Rietumeiropas un Ziemeļamerikas (Kanādas) 

valodniekiem, kuru ieteikumi tiek ľemti vērā, lai katedra veiksmīgi varētu izvērst 

zinātniskās aktivitātes; 

5) saistās ar latviešu valodas veiksmīgāku popularizēšanu ārzemēs, izmantojot 

iespējas, ko dod romāľu valodas, sadarbojoties ar INALCO Parīzes Universitāti, 

kur apgūst latviešu valodu, kā arī ar ārzemēs dzīvojošiem baltistiem (piem.: D.Petī 

(Francijā), P.U.Dini (Itālijā), I.Alksni (Šveicē) u.c. 

 

Galvenie zinātniskie rezultāti 2006. -2009.g. 

 

2010.g. - Latviešu valodnieku enciklopēdija (sastād. A.Bankavs). Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds; 

2008.g. – Eiropas goda zīme Romānistikas nodaļai par tās ieguldījumu valodu skolotāju 

sagatavošanā un tālākizglītībā; 

2008.g. – Spāľu valoda, 519.lpp. (M.Rozenberga); 

2007.g. – Pētījumi par franču valodu Latvijā (sastādītājs A.Bankavs). Rīga: LU Akadēmiskais 

apgāds; 

2007.g. asoc.prof. O.Ozoliľas apbalvošana ar Pasaules valodu skolotāju federācijas (FIPLV) 

goda diplomu par viľas ieguldījumu valodu pētīšanā un valodu mācīšanā. 

2006.g. – Eiropas goda zīmes ―Labākais skolotājs 2006.‖ piešķiršana asoc.prof.O.Ozoliľai; 

2004.g. – Latviešu - spāľu sarunvārdnīca, 405 lpp.(M.Rozenberga). 

 

 

1.11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus konkrētās 

programmas īstenošanā 
 

Amata 

nosaukums 

Skaits Uzdevumi programmas īstenošanā 

Programmas 

lietvede 

1   programmas lietvedības uzturēšana; 

 ikdienas uzdevumu veikšana, kas nepieciešami programmas  

darbības nodrošināšanai; 

 programmas dokumentācijas un studentu individuālo karšu sagatavošana; to 

nodošana arhīvā; 

 studentu konsultēšana un informēšana par studiju procesa organizēšanu LU,  

LU normatīvo aktu izskaidrošana saskaľā ar fakultātes dekāna, moduļu un 

programmas direktoru un nodaļu vadītāju norādījumiem; 

 studentu reģistrācija, pierakstīšanās organizēšana studiju kursiem programmas 

 A un B daļās; 

 programmā iesaistīto mācībspēku saraksta precizēšana, 

 katru studiju semestri uzsākot; 

 sesiju un eksāmenu laiku plānošana; 
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 darbs LU informatīvajā sistēmā (LUIS); 

 abiturientu dokumentācijas sagatavošana; 

 diplomu pasniegšanas procesa kvalitatīva nodrošināšana izlaidumā. 

 

1.12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju u.c.) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus programmas īstenošanā 
 

Struktūrvienība Uzdevumi 

LU Humanitāro zinātľu 

fakultātes Ģermānistikas un 

romānistikas nodaļa, 

Anglistikas nodaļa, 

Sastatāmās valodniecības 

un tulkošanas nodaļa, 

Eiropas komisijas vienotais 

konferenču tulku dienests 

Docēt studiju kursus valodniecībā, lietišķajā 

valodniecībā, translatoloģijā; lasīt lekcijas, organizēt 

seminārus un darbnīcas, individuālās un grupu 

konsultācijas, novērtēt studentu zināšanas un prasmes, 

vadīt maģistra darbus utt. 

 

1.13. Ārējie sakari 

1.13.1. Sadarbība ar darba devējiem, ar valsts un nevalstiskajām organizācijām 
 

Katedrai ir cieši kontakti ar Francijas vēstniecību un Francijas Kultūras centru, kur 

strādā daudzi MSP studenti un absolventi. Maģistrantūras mācībspēki kopā ar maģistrantūras 

studentiem regulāri staţējas Latvijā organizētajos Francijas vēstniecības ikgadējos semināros, 

kurus vada Latvijā strādājošie vieslektori, Francijas vadošie metodiķi un katedras docētāji 

(O.Turuļina, D.Šavlovska), kā arī absolventi. Francijas Kultūras centrā docētāju un studentu 

rīcībā nodota moderna mediatēka, kur iespējams nomāt franču videofilmas, iepazīties ar 

aktuāliem preses izdevumiem un jaunāko uzziľu literatūru. Tas ir labs atspaids gan 

studentiem, gan jaunajiem pasniedzējiem un doktorantiem zināšanu pilnveidošanā. Ar 

Francijas vēstniecības atbalstu tika izdota Franču-latviešu vārdnīca, kuras veidošanā tika 

izmantotas modernas tehnoloģijas un bibliogrāfiskais rādītājs ―Pētījumi par franču valodu 

Latvijā,‖ kas sniedz ieskatu Latvijas romānistiskajā lingvistiskajā literatūrā pēdējo gadu 

desmitu laikā, apliecinot LU HZF franču valodas speciālistu ieguldījumu pasaules franču 

filoloģijas attīstības jomā. 

MSP mācībspēkiem ir laba sadarbība ar Ārlietu ministriju, kur arī strādā mūsu 

absolventi, ar Rīgas Valodu mācību centru (VMC) (O.Ozoliľa, O. Billere), kur arī ir 

nodarbināti mūsu absolventi un ar izdevniecībām „Zvaigzne‖, „Jumava‖ (M.Rozenberga) u.c. 

Latvijā MSP mācībspēkiem ir zinātniskie kontakti ir ar LU Latviešu valodas institūtu 

(LVI). Sadarbībā ar institūtu, top plaša Latviešu valodnieku enciklopēdija, ar institūta atbalstu 

izdota pirmā trīsvalodu (franču-latviešu-angļu) leksikogrāfijas terminu vārdnīca (2002.g., 

otrais papildinātais izdevums – 2006.g.), kā arī Latviešu valodas saīsinājumu īsā vārdnīca 

(2001.g., 2002.g.); Vienburta vārdnīca (2007.g.). Docētāji piedalās institūta organizētajās 

valodnieku konferencēs (O.Ozoliľa, O.Billere), publicē rakstus krājumā ―Linguistica Lettica‖ 

utt. 

Augstskolu mācībspēku un darba devēju kontaktus veido un attīsta arī piedalīšanās 

profesionālajās organizācijās: asociācija ―Kanādas studijas―, Vispasaules Franču valodas 

pasniedzēju federācija, Vispasaules Valodu skolotāju federācija, Starptautiskā Romāľu 

valodniecības biedrība, Eiropas Fransuā Moriaka biedrība, Latvijas Franču valodas 

pasniedzēju asociācija, Latvijas Valodu skolotāju asociācija, Latvijas Pedagogu Dome, 

Latvijas augstskolu profesoru asociācija u.c. (Pielikums Nr. 2). 
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Romānistikas nodaļai pastāv cieši sakari ar Rīgas Franču liceju (RFL), kurā franču 

valodu pasniedz galvenokārt nodaļas absolventi un kur mācās franču valodu vairāk nekā 800 

skolēnu. Lielākā daļa liceja skolotāju ir Franču filoloģijas MSP absolventi. RFL ar vecākajām 

klasēm līdz 2006.g. strādāja nodaļas asoc. prof. O.Ozoliľa, kura nodrošina saikni starp RFL 

un LU un veic lielu informatīvo darbu skolēnu vidū, lai viľi turpinātu studijas LU 

Ģermānistikas un Romānistikas nodaļā un vēlāk MSP. Rīgas 40.vsk., kur franču valoda ir otrā 

obligātā svešvaloda, par franču valodu atbild asoc.prof. J.Vladimirska, kura līdz 2008.g 

strādāja šajā skolā daļslodzē. 

Konsolidējoša loma ir arī Franču valodas pasniedzēju asociācijai (prezidente asoc.prof. 

O.Ozoliľa), kur saplūst visa operatīvā informācija par franču valodas pasniegšanas aktuālajām 

problēmām un risināšanas ceļiem. Šīs asociācijas iespējas, kurā iestājušies vairāk nekā 50 

franču valodas skolotāji no daţādiem Latvijas novadiem, kā arī vairāki nodaļas studenti, tiek 

plaši izmantotas, lai skolēni turpinātu savas studijas LU, bet studenti un skolotāji mācītos 

MSP. Daļa no asociācijas biedriem ir MSP absolventi. Pastāvošie stabilie kontakti ar Latvijas 

skolotājiem ļauj prognozēt studentu kontingenta plānošanu ilgākam laika periodam, laikus 

uzzināt pedagoģisko kadru problēmas un operatīvi rast risinājumus, kā arī tālāk prognozēt 

franču valodas apmācību Latvijas rajonos, kuros tas vēl nenotiek (Alūksnes, Balvu, Cēsu, 

Jēkabpils, Valkas rajonos). 

Viens no svarīgākajiem sadarbības kanāliem ir akadēmiskā personāla darbošanās 

Latvijas Pedagogu Domē un Latvijas valodu skolotāju asociācijā (LVASA, O.Ozoliľa līdz 

2009.g. bija valdes locekle, pašreiz valdē darbojas D.Šavlovska), kura apvieno sešas 

profesionālās valodu asociācijas. Šī sadarbība palīdz ietekmēt un risināt izglītības valodu 

politiku Latvijā. 

Cieša sadarbība nodaļas mācībspēkiem ir izveidojusies ar Izglītības un Zinātnes 

ministriju un Valsts valodas aģentūru, kā arī ar Rīgas pilsētas izglītības pārvaldi. Docētāji, kas 

ir iesaistīti MSP, ir izstrādājuši vai piedalījušies vairāku franču valodas mācību programmu 

izstrādāšanā Latvijas skolu vajadzībām (O.Ozoliľa). Daţi no docētājiem ir ISEC 

multiplikatori un strādā tālākizglītības jomā (O.Turuļina, D.Šavlovska) vai arī sadarbojas ar 

Izglītības kvalitātes valsts dienestu (O.Ozoliľa). Pateicoties šai sadarbībai, Franču valodas 

asociācija piedalās Eiropas valodu dienās un LR Jauno oratoru konkursa (sešu valodu 

konkurss) organizēšanā un katru gadu organizē valsts franču valodas olimpiādes, kuras notiek 

LU HZF un kurās kopumā piedalās ap 400 skolēnu no daţādām Latvijas skolām vecumā no 

10 līdz 18 gadiem. Organizatoriski franču valodas olimpiādi un visus LR mēroga konkursus 

vada Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente O.Ozoliľa kopā ar franču valodas 

skolotājiem. Olimpiādes dienās skolotāji piedalās „apaļajos galdos‖, diskutējot par aktuālām 

problēmām un to risinājumu iespējām franču valodas pasniegšanā un apguvē, kā rezultātā LU 

HZF Franču valodas un kultūras katedra iegūst informāciju par tās absolventu darba gaitām 

skolās un citās mācību iestādēs. 

1.13.2. Sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārzemēs 
 

Romānistiem ir pietiekami cieši kontakti ar Daugavpils Universitātes (DU) Humanitāro 

zinātľu fakultāti. Katedras pārstāvji piedalās DU rīkotajās ikgadējās janvāra mēneša 

starptautiskajās konferencēs ar priekšlasījumiem, ar Liepājas Universitāti, kurā tradicionāli ar 

referātiem starptautiskajā konferencē ―Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ piedalās O.Billere, 

D.Šavlovska, iepazīstas ar kolēģu darbu. 

Starptautiskā aspektā katedra sadarbojas ar Kauľas universitātes franču valodas nodaļu, 

ar Tallinas Pedagoģijas universitāti un Tartu Universitāti, Francijas INALCO universitāti, 

vienīgo centru frankofonajā pasaulē, kur studenti var apgūt latviešu valodu, piedaloties 

institūta rīkotajās konferencēs par leksikogrāfiju, konsultējot mācībspēkus par latviešu 

valodas īpatnībām. 



42 

 

Kanādas studiju ietvaros izveidojušies zinātniskie kontakti arī ar Monreālas Universitāti 

un ar Kvebekas Lavālas Universitāti par toponīmikas, leksikogrāfijas un valodas politikas 

jautājumiem. O.Ozoliľa cieši sadarbojas ar Francijas universitātēm Savojā, Nansī, Ruānā, 

Bordo, Orleānā, Anţē, Amjēnā, Sentetjēnā, INALCO; ar Itālijas Universitāti Mačeratā, ar 

Beļģijas Universitāti Ljeţā, ar Polijas Universitāti (Belostokā). J.Vladimirska sadarbojas ar 

Francijas universitātēm Parīze 3 un 7; D.Šavlovska - ar Luksemburgas un Grenobles 

universitātēm, A.Placinska – ar Valjadolidas un Granādas universitātēm. Šie sakari veicina 

studentu iesaistīšanos sadarbības ietvaros. Beļģijā nodaļas sadarbības partnere ir Ljeţas 

Universitāte, kur ik gadu viena romānistikas nodaļas studente var specializēties tulkošanā pie 

LU Goda biedres Rozes Marijas Fransuā (Rose Marie François). Ārzemju kontaktu veidošanā 

palīdz arī ārzemju vieslektori no Francijas un Beļģijas (Valonijas franču kopiena, ar kuru LU 

ir parakstīts sadarbības līgumu uz 6 gadiem) utt. Jāatzīmē labie kontakti ar ārzemju 

vēstniecībām, t.i., ar Francijas, Beļģijas, Šveices un Kanādas vēstniecībām Latvijā. Ārzemju 

kontakti kļuvuši krietni intensīvāki pēc Latvijas iestāšanās ES un pēc Latvijas kā novērotājas 

iekļaušanās Frankofonijas valstu lokā (2008.g.), kas pavēra jaunas iespējas studentiem 

(motivācijas pieaugums, mobilitāte, tulkošana u.tml.). 

Franču valodas studentiem 2008.-2010.g. piedāvāja vietas programmas Erasmus 

ietvaros Ruānas, Orleānas, Nansī 2, Bordo 3, Savojas, Amjēnas Anţē, Sentetjēnas. INALCO 

(Francija), Mačeratas (Itālija), Ljeţas (Beļģija), Belostokas (Polija) un Tallinas (Igaunija) 

universitātēs. 

 

1.13.3. Akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis 

zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs 
 

 MSP mācībspēki, kas atskaites periodā strādājuši ārvalstu izglītības iestādēs: 

Asoc. prof. O.Ozoliņa ir lasījusi lekcijas Ruānas (2008.g.), Mačeratas (2009.g.), Nansī 2 

(2010.g.) universitātēs. 

Asoc.prof. J.Vladimirska ir strādājusi Parīze 7 universitātē pie projekta ―Diskursīvie vārdi 

franču valodā‖ (2005.-2009.g.), kā arī Parīze 3 universitātē (projekts „Mūsdienu Franču 

valodas pētīšana‖). Šī sadarbība ir paredzēta arī turpmāk.  

Doc. A.Placinska ir lasījusi lekcijas Valjadolidas un Granādas universitātēs (2010.g.) 

(Visus programmas realizācijā iesaistītos mācībspēkus, kuri strādājiši ārvalstu izglītības 

iestādēs vai veikuši zinātnisko vai pētniecisko darbu ārvalstīs skat . Pielikumā Nr.2, 

Mācībspēku CV). 

1.13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā 

 

Franču valodas un kultūras katedrā, lai pilnveidotu studentu profesionālās zināšanas, atskaites 

periodā strādājuši ārzemju vieslektori no Francijas, Beļģijas, Kanādas un Igaunijas. 

 

no Beļģijas:   

Mišels Ottens (Michel Otten) 2008.g., 2009.g., Briseles Katoļu universitāte – literatūra, 

kultūra); 

Armands Anrions (Armand Henrion) 2010.g. maijā, Luvēnas-Lanevas Universitāte 

(Louvain-la Neuve) – Lietišķā valodniecība; 

no Francijas: 

Emīlija Ndiajē (Emilia Ndiaye) 2008.g. martā, Orleānas Universitāte – valodas vēsture; 

Delfīna Lebarda (Delphine Lebard) 2008.ģ.-2009.g., Francijas Kultūras centrs - 

Francijas literatūra; 

Simons Ţilmērs (Simon Gilmer) 2009.g.-2010g., Francijas Kultūras centrs - Francijas 

literatūra, Francijas vēsture un ģeogrāfija; 
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Tifena Lefloša (Typhaine Le Floch), 2009.g.-2010.g, Francijas literatūra; 

Anrī Menanto (Henri Menantaud) 2010.g. aprīlī, INALCO universitāte (Parīze), 

Tulkošana no latviešu valodas uz franču valodu; 

Bernārs Serkigliľi (Bernard Cerquiglini) (Frankofono Universitāšu aģentūras prezidents) 

– 2010.g. 

Anna Manjana (Anne Magnant), 2010.g (Parīze, literatūra) 

 

no Kanādas (Kvebeka): 

 Bernārs Serkigliľi (Bernard Cerquiglini) (Frankofono Universitāšu aģentūras 

prezidents) – 2010.g. 

Anna Manjana (Anne Magnant), 2010.g (Parīzes Universitāte, literatūra) 

 

Dominika Dzalitis (DominiqueDzalitis) 2009.g. martā, Kvebeka - Kvebekas literatūra un 

kultūra. 

No Igaunijas 

Aleksandra Ļaļikova, 2008.g. aprīlī Tallinas Pedagoģijas universitāte – didaktika, 

valodu politika. 

 

 

Tabula Nr. 2. Ārvalstu vieslektoru skaits 

 

 Valsts                   Skaits pa akadēmiskajiem gadiem skaits 

 

Francija 

Beļģija 

Kanāda 

Igaunija 

2008.g.             2009.g                   2010.g 

    2                     3                               5                         

    1                     1                               1                         

                           1                                                        

                                                            1 

 

  10 

  3 

  1 

  1 

Kopā    15 
 

1.13.5. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiľas programmu ietvaros 

 

Tabula Nr.3. LU MVF / HZF Franču filoloģija studentu mobilitāte Erasmus 

programmas ietvaros kopš 2001.gada 

Universitāte Valsts Gads Līmenis Skaits Koordinators 

Ruānas Francija 2001. Maģistri 2 O.Ozoliľa 

Ruānas 

Ljēţas 

Francija 

Beļģija 

2002. Maģistri 

Bakalauri 

2 O.Ozoliľa 

A.Bankavs 

Ruānas 

Savojas 

Ljēţas 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2003. Maģistri 

Bakalauri 

3 O.Ozoliľa 

A.Bankavs 

Ruānas 

Savojas 

Nansī 2. 

Bordo 3. 

Ljēţas 

Francija 

Francija 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2004. Maģistri 

Bakalauri 

7 O.Ozoliľa 

 

 

A.Bankavs 

Nansī 2 

Nansī 2 

Francija 

Francija 

2005. Maģistri 

Bakalauri 

7 O.Ozoliľa 
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Ruānas 

Ruānas 

Savojas 

Bordo 

Ljēţas 

Francija 

Francija 

Francija 

Francija 

Beļģija 

 

 

A.Bankavs 

Bordo 

Savojas 

Ruānas 

Ljēţas 

Francija 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2006. Maģistri 

Bakalauri 

4 O.Ozoliľa 

Nansī 2 

Nansī 2 

Orleānas 

Bordo 

Londonas 

Valodu 

augstskola 

 

Francija 

Francija 

Francija  

Francija 

Lielbritā

nija 

2007. Maģistri 

Bakalauri 

5 O.Ozoliľa 

Ruānas 

Orleānas 

Orleānas 

Nansī 2 

Londonas 

valodu 

augstskola 

Francija 

Francija 

Francija 

Francija 

Lielbritā

nija 

2008. Maģistri 

Bakalauri  

5 O.Ozoliľa 

Ljeţas 

Nansī 2 

Orleānas 

 

Beļģija 

Francija 

Francija 

2009. Bakalauri 4 O.Ozoliľa 

Ruānas 

Orleānas 

Savojas 

INALCO 

(Parīze) 

Bordo 3 

Francija 

Francija 

Francija 

Francija 

Francija 

 

2010. Bakalauri 7 O.Ozoliľa 

 

1.13.6. Ārvalstu studējošo skaits programmā 

 

Tabula Nr. 4. Ārzemju studentu un vieslektoru mobilitāte LU MVF / HZF (Franču 

filoloģijā) Erasmus programmas ietvaros kopš 2002.gada 

Universitāte Valsta Gads Līmenis Skaits Koordinators 

Ruānas 

 

Francija 

 

2002. 2 vieslektori  

1 students 

4 

1 sem. 

O.Ozoliľa 
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Ljēţas 

Valonijas 

franču kopiena 

Parīze 

Beļģija 

Beļģija 

 

Francija 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

 

2 vieslektori 

A.Bankavs 

Ruānas 

Nansī 2 

Savojas 

Ljeţas 

Ruānas  

Valonijas 

franču kopiena 

CGERI 

Parīze 

Francija 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2003. 1 vieslektors 

1 vieslektors  

2  studenti 

1 vieslektors 

2 studenti 

1 vieslektors 

 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

10 

 

1 sem. 

 

1 sem. 

O.Ozoliľa 

 

 

A.Bankavs 

O.Ozoliľa 

A.Bankavs 

Nansī 2 

Ruānas 

Parīze 

Brisele 

(Valonijas 

franču 

kopiena) 

Francija 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2004. 2 vieslektori 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

5 O.Ozoliľa 

 

 

A.Bankavs 

Nansī 2 

Savojas 

Brisele  

Grenobļes 

Orleānas 

Francija 

Francija 

Beļģija 

Francija 

Francija 

2005. 1 vieslektors 

2 studenti 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

6 

1 sem. 

O.Ozoliľa 

Savojas 

Anţē 

Francijas 

Vēstniecība 

Ljēţas 

Monreālas 

Francija 

Francija 

Francija 

 

Beļģija 

Kanāda 

(Kvebek

a) 

2006. 2 studenti 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

 

2 vieslektori 

2 vieslektori 

1 sem. 

8 

 

O.Ozoliľa 

Savojas 

Briseles 

Francijas 

vēstniecība 

Francija 

Beļģija 

Francija 

2007. 2 studenti 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

 

1 sem. 

4 

O.Ozoliľa 

Orleānas 

Briseles 

Tallinas 

Francijas 

vēstniecība 

Francija 

Beļģija 

Igaunija 

Francija 

2008. 1 vieslektors 

2 vieslektors 

1 vieslektors  

1 vieslektors 

5 O.Ozoliľas 

Ruānas Francija 2009. 1 students 7 O.Ozoliľa 
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Nansī 2 

Francijas 

vēstniecība 

Briseles 

Kanāda 

Francija 

Francija 

Beļģija 

Kvebeka 

1 students 

3 vieslektori 

1 vieslektors 

1 vieslektors 

 

Monpeljē 

Francijas 

vēstniecība 

Luvēnas 

Francija 

Francija 

Beļģija 

2010. 

gada  

Pava

sara 

sem. 

1 students 

2 vieslektori 

1 vieslektors 

 

4 O.Ozoliľa 

 

Visi šie ārvalstu studenti ir mācījušies Francijas augstskolu maģistrantūrā un ir izgājuši 

pedagoģisko praksi HZF FF BSP un MSP. Viľi ir arī apmeklējuši atsevišķus MSP kursus. 

 

1.14. Studiju programmas attīstības plāns 
 

LU HZF MSP apvieno daudzveidīgu pētniecību un akadēmiskās studijas ar domu iegūt 

augstāko izglītību, attīstīt zinātni, lai stiprinātu daţādu kultūru sakaru savstarpējās tradīcijas. 

MSP, kuru īsteno LU HZF, Latvijā ir vienīgā studiju programma, kura nodrošina augsti 

izglītotu romānistu sagatavošanu zinātniskajam un pedagoģiskajam darbam, kā arī darbam 

valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās organizācijās, privātajās struktūrās un masu 

medijos. Programma sniedz akadēmisko izglītību Romānistikas jomā, iekļaujot profesionālo 

virzību kulturoloģijā; valodu pasniegšanā un tulkošanā, izmantojot daudzvalodīgu, 

starpdisciplināru pieeju un piesaistot angļu un latviešu valodas speciālistus lingvistikas, 

lietišķās valodniecības, tulkošanas un kultūras studijās, kā arī sociolingvistikā, tādā veidā 

nodrošinot plašāku specializāciju un konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī 

iemaľas pētniecības darba veikšanai praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un 

lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, kulturoloģijā un translatoloģijā. 

Stratēģija 

Stratēģijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi nodaļas personāla izaugsmei. Stratēģija veidota, 

lai veicinātu nodaļas, fakultātes un universitātes attīstību sadarbībā ar Latvijas 

akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūciju un sociālajiem partneriem. 

Stratēģija ievēro LU Satversmi, LR noslēgtos starptautiskos līgumus, ES 

pamatnostādnes, Latvijas likumus un normatīvus, IZM izstrādnes un norādījumus, LU 

Attīstības stratēģiju, HZF Domes lēmumus. 

Izaicinājumi LU Romānistikas studiju attīstībai 

Turpmākajā piecgadē MSP var saskarties ar būtiskām pārmaiľām, kas izriet no ES 

valstu izglītības koncepciju modifikācijām. Neatbildot uz izaicinājumiem, Romāľu 

valodu studijas pakļauj sevi provinciālismam, starptautiskās atpazīstamības 

pakāpeniskai zušanai. 

Lai īstenotu franču un citu romāľu valodu pētniecības stratēģiskās pamatnostādnes: 

- intensīvāk jāiekļaujas ES un Baltijas valstu vienotajā izglītības telpā humanitāro 

zinātľu jomā; 

- jāseko un jāpielāgojas humanitāro zinātľu straujajai attīstībai pasaulē, Eiropā un 

Baltijā; 

- sekot globalizācijas un reģionalizācijas ietekmei uz izglītības un pētniecības 

saturu; 

- veicināt Romānistikas studiju akadēmiskā personāla atjaunotnes procesu. 

-  
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Romānistikas studiju attīstības redzējums: 

Atbilstoši LU apstiprinātajai stratēģijai franču valodas un citu romāľu valodu studijām 

jāveido mūsdienīgs akadēmiskais un profesionālais studiju centrs romānistikā sadarbībā 

ar pasaules universitāšu un romānistikas zinātnisko centru un sabiedriskajām 

institūcijām. Šajā nolūkā tuvākajā nākotnē pie Ģermānistikas un romānistikas nodaļas 

tiks izveidoti „Baltijas Romānistikas centrs‖, „Baltijas Frankofonijas centrs‖ un 

‖Ibēroamerikas studiju centrs‖. Romāľu valodu sadarbības rezultātā BSP un MSP 

programmas tiks pārveidotas par „Romāľu valodu un kultūru studiju programmām‖, 

kurām būs raksturīga starpdisciplināra, daudzvalodīga, pluritematiska pieeja ar plašu 

ievirzi profesionālajā darbībā. 2009.g. BSP reorganizēšana šajā virzienā guva lielu 

atsaucību Latvijas studējušo jauniešu vidū – abiturientu skaits BSP pieauga četras 

reizes, programmā 2009.akad.g. tika uzľemti 43 studenti, bet 2010 - 49.  

Stratēģijas pamatnostādnes: 

Nacionālās universitātes statusam atbilst LU misija, nepieciešamība un gatavība īstenot 

visus universitātei, kā arī visai Latvijas attīstībai svarīgos virzienus. Tās kritēriji ir: 

tradīcija, starptautiska atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, nepieciešamība nodrošināt 

vajadzīgā speciālistu spektra izglītību.  

Darbs LU ir akadēmiskā personāla prestiţa apliecinājums Latvijas sabiedrībā. To 

apstiprina personāla kvalifikācija, lojalitāte LU, darba kvalitāte. 

Personāla attīstība: 

LU misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls (profesori 

un asociētie profesori), kā arī citi kvalificēti mācībspēki (docenti) un akadēmiskās 

atjaunotnes rezerve (lektori un asistenti). Paplašināma viesprofesoru piesaistīšana 

studiju procesa atjaunināšanai un daţādošanai.  

Institucionālā un zinātnes (romānistikas) attīstība: 

Romānistikas studijas pārstāv valodniecības nozares romāľu (franču, itāliešu, spāľu un 

portugāļu) valodu apakšnozari (pēc LZP pieľemtās klasifikācijas) un ir atpazīstama 

Eiropas pētniecības telpā ar kontrastīvajiem pētījumiem letonikā. Zinātnes attīstībā ir 

orientēta uz starpnozaru pētījumiem ar ārvalstu pētniecības institūcijām (Lietuva, 

Francija, Itālija, Spānija, Beļģija, Portugāle utt.). Nodaļa veic pētījumus visās jomās, kur 

tās personāls rod iespējas strādāt pie LU misijas izpildei atbilstošām humanitārajām un 

ar izglītību un kultūru saistītām problēmām. Nodaļas zinātniskā darbība aizvien ciešāk ir 

saistīta ar doktora studijām. Tiek sekmēts doktora studiju nodrošinājums, doktorantu un 

viľu darba vadītāju atbildība par darba efektivitāti atbilstoši LU prioritārajiem 

pētniecības virzieniem (t.i. letonika). 

Studiju attīstība 

Romānistikas studijas pakāpeniski attīstīsies, saglabājot gan tradicionālo filoloģijas 

studiju koncepciju, gan arī izmantojot romāľu valodu reģionu (galloromāľu, 

ibēroromāľu, itāloromāľu) studiju kontekstu, vienlaicīgi strādājot pie programmu 

optimizācijas un modernizācijas. Programmu optimizācijas princips paredz: 

profesionālo ievirzi (valodu mācīšana, tulkošana un pētniecība); daudzvalodības 

orientāciju; koherenci (saistību) ar citām programmām, kas veicinās sadarbību gan 

fakultātes un universitātes ietvaros, gan arī starp universitātēm; kursu integrācija 

kultūrvēsturiskajā, literatūrzinātniskajā un socioloģiskajā orientācijā, kas sekmēs jaunu 

kursu un virzienu iekļaušanu un paaugstinās absolventu nodarbinātību un konkurētspēju 

Latvijas, Eiropas un pasaules darba tirgū un piesaistīs studējošos no ārvalstīm. 

Programmu attīstības prioritāte ir Eiropas izglītības telpā augstākā līmeľa speciālistu 

sagatavošana. Pamatstudijās Romānistikas studijas orientējas uz daudzpusīgu izglītību 

filoloģijas ietvaros, paredzot arī mērķtiecīgu vispārpielietojamu prasmju un citu zinātľu 

nozaru grupu apguvi (ekonomika, vēsture, ģeogrāfija, politiskās un sociālās zinības). 

Pilnveidojot studiju programmu, ir jāľem vērā starpdisciplināra pieeja un iegūstamās 

kompetences, aktualizējot filoloģisko zināšanu praktisku lietojumu attiecīgajā 
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specialitātē un kompetenci filoloģijā no lietojuma aspekta profesijā. Augstākā līmeľa 

studijas (maģistrantūra un doktorantūra) ir LU prioritāte. 

Starptautiskie sakari 

HZF Romānistikas studiju starptautiskās sadarbības aktivitātes galvenokārt vērstas uz ES 

un Romāľu (franču, itāļu, spāľu un portugāļu) valodās runājošo zemju reģionu.  

Programma sekmē: 

- studentu un mācībspēku mobilitāti ar mērķi uzlabot studiju kvalitāti, atjaunot un 

celt nodaļas personāla kvalifikāciju; 

- aktīvu līdzdalību starptautiskās, akadēmiskās, profesionālās un sabiedriskās 

organizācijās; 

- personāla zināšanu pilnveidi ES valstu valodās (t.sk. bilingvālajām aspektam); 

- starptautiski darboties spējīgu akadēmisku, pētniecības centru izveidi romānistikā 

Baltijā. 

 

1.15. Studiju programmas SVID analīze 
 

Pozitīvais programmā: 

 vienīgā akadēmiskā studiju programma Latvijā; 

 romāľu valodu speciālistu trūkums un viľu augošais pieprasījums Latvijā; 

 spēcīgākais romānistu zinātniskais potenciāls Baltijā; 

 programmas absolventi ir konkurētspējīgi vietējā darba tirgū un ārzemēs; 

 darba devēju atsauksmes par programmas absolventiem ir pozitīvas un viľu 

prasmes un kompetences tiek augstu vērtētas; 

 programmā ir iesaistīti trīs jauni doktoranti, kuri nodrošina akadēmisko resursu 

atjaunošanu nodaļā; 

 ir izstrādāti vairāki jauni teorētiskie kursi, kuriem ir starpdisciplinārs raksturs ar 

plašu aptvērumu, kas rada lielas iespējas specializācijai daţādās jomās; 

 piedalīšanās starptautiskos un nacionālos projektos; 

 cieša un rezultatīva sadarbība ar frankofono valstu (Francijas, Beļģijas, Kanādas, 

Šveices) vēstniecībām Latvijā; 

 programmas realizācijā piedalās vieslektori no ārvalstu augstskolām, kuri palīdz 

programmā uzturēt augstu teorētisko un praktisko docētāju profesionālo līmeni; 

 cieša un produktīva sadarbība ar profesionālajām sabiedriskajām organizācijām 

Latvijā (LVASA, LPD, Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociāciju, Dantes 

Aligjēri biedrību) un ārzemēs (FIPF /Starptautisko franču valodas federāciju/ 

Serā; Pasaules moderno valodu federācija (FIPLV) Parīzē, Alliance française 

Parīzē, Starptautiskā Kvebekas studiju asociācija, Ziemeļreģiona valodu 

pasniedzēju asociācija, Kamoiša institūtu Lisabonā u.c.); 

 labas iespējas studentiem piedalīties studentu apmaiľas programmās Francijas 

(Ruāna, Savoja, Bordo 3,  (Parīze), Nansī 2, Orleāna, Amjēna, Sentetjena, Anţē,), 

Beļģijas (Ljeţa), Itālijas (Mačerata, Siena, Perudţa, Bari, Verona), Polijas, 

Tallinas un Spānijas (Mursia) augstskolās; kā arī ar Grenobles un Luksemburgas 

universitāti; 

 iespēja pasniedzējiem piedalīties starptautiskās konferencēs, apgūt ES  

profesionālo pieredzi valodu mācīšanā; 

 iespēja savā darbībā aizvien plašāk izmantot IT priekšrocības; 

 uzlabots materiāli tehniskais nodrošinājums; 

 Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā un Latvijas jaunais frankofono valstu 

novērotāju statuss pasaulē; 

Problēmas un riski 
 ierobeţotas iespējas apmierināt studentu vēlmi apgūt daudzas svešvalodas; 
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 zems finansējuma līmenis zinātniskajai darbībai Latvijā;  

 finansējuma trūkums studijām nepieciešamās literatūras iegādei; 

 relatīvi neliels studentu skaits akadēmiskajās grupās nedod iespēju nodrošināt 

adekvātu izvēles kursu piedāvājumu – visai studentu grupai ir jāizvēlas tie paši 

kursi; 

 programmas mācībspēku nepietiekamā atjaunotne – finansiālu apsvērumu dēļ; 

 auditoriju nepietiekamība; 

 augstas studiju maksas; 

 maģistratūras studenti nepietiekami izmanto starptautisko apmaiľas programmu 

piedāvātās iespējas galvenokārt darba un ģimenes apstākļu dēļ; 

 ierobeţojumi studiju priekšmetu apguvē augstskolas un starpaugstskolu līmenī; 

 programmai ir nepieciešams papildu finansējums, lai varētu aicināt vieslektorus uz 

pilnu semestri, nevis uz atsevišķām lekcijām; 

 lēns darbs pie e-universitātes; 

 publicēšanās iespējas pasniedzējiem un doktorantiem, kā arī studentiem, to augstās 

izdošanas izmaksas; 

 franču filoloģijas programmas docētāju akadēmiskā darba slodze ir pārāk 

daudzveidīga – katrs mācībspēks programmai nodrošina 8 – 10 kursus. Noslodzes 

daudzveidība un apjoms negatīvi iespaido akadēmisko un it īpaši zinātnisko darbu. 

Saglabājot esošos slodţu normatīvus vai 2009.gada sākumā ieviestos mazo grupu 

koeficientus, risinājums nav iespējams; 

 finansiāli ierobeţojumi kavē mācībspēku līdzdalību zinātniskās konferencēs un 

staţēšanos / pieredzes apmaiľu ārvalstu augstskolās. Tas pats attiecas uz studentu 

līdzdalību akadēmiskos projektos, kur nepieciešams līdzfinansējums; 

 Latvijas nelabvēlīgā demogrāfiskā situācija var samazināt studentu skaitu maģistra 

programmās. Var veidoties situācija, kad LU noteiktā minimālā studentu skaita 

grupā dēļ nav iespējams nokomplektēt grupu maģistra studiju programmas līmenī; 

 Studentu budţeta vietu un bāzes finansējuma samazinājums ir nopietns 

apdraudējums Romānistikas studijām Latvijā. 

Problēmu risinājuma iespējas un nākotnes uzdevumi 
- pasniedzēju vienota tīkla izveide Baltijā; 

- koordinētas darbības izvēršana Baltijas izglītības telpā romāľu valodu pētīšanā;  

- ciešāka sadarbība ar ārzemju augstskolu mācību spēkiem un sabiedriskajām 

profesionālajām organizācijām, darbības koordinācija Baltijas vienotas izglītības 

telpas nodrošināšanā; 

- vienota konceptuālā pieeja romāľu valodu studijām Baltijā sadarbībā ar 

Rietumvalstu valstiskām un nevalstiskām institūcijām; 

- plašāka pasniedzēju piesaiste inovatīvo metoţu izstrādē un aprobācijai; 

- pāreja uz reģionālajām starpdisciplinārajām studijām (frankofono valstu areāls, 

ibēroromāľu, italoromāľu areāla studijas utt.); 

- pasniedzēju sadarbība kopēju mācību līdzekļu izveidē, to darbības koordinācija un 

aprobācija; 

- kopēja informācijas biļetena izveide par romānistikas jautājumiem Baltijā, par 

romānistikas vēsturi Baltijā u.c. aktuāliem jautājumiem; 

- piedalīšanās kopējos pasākumos Baltijas mērogā (Frankofonijas dienas, Itāļu 

valodas un kultūras dienas utt.); 

- pilnveidot studiju programmu, ľemot vērā starpdisciplināru pieeju un iegūstamās 

kompetences, paredzot arī mērķtiecīgu vispārlietojamu prasmju un citu zinātľu 

nozaru grupu apguvi (ekonomika, politika, vēsture, ģeogrāfija, sociālās zinības, 

starptautiskās, diplomātiskās attiecības; 

- intensīva moderno informācijas tehnoloģiju apgūšana un pielietošana; 
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- programmas studiju kursu struktūrai jābūt precīzi sabalansētai starp sociālo un 

humanitāro zinātľu studiju kursiem; 

- izveidot Baltijā starptautiski darboties spējīgu akadēmiski pētniecisku centru 

romānistikā; 

- Samazināt akadēmiskā personāla noslodzi, integrējot programmas saturiskajām 

prasībām atbilstīgus kursus no citu programmu piedāvājuma un plašāk izmantot 

mācību procesā doktorantus / doktora grāda pretendentus (ja to pieļauj 

paaugstinātie auditoriju slodzes normatīvi); 

- laikā, kad pasaulē pastiprinās jautājums par identitātes saglabāšanu globalizācijas 

apstākļos, jāpaplašina zinātniskie pētījumi par romānistikas jautājumiem, par 

kontrastīvām (franču/spāľu/itāļu/-latviešu) studijām, kā arī doktorantu romānistu 

sagatavošana Latvijā, kas savukārt, veicinās LU starptautisko atpazīstamību. 

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojumu pārakreditācijai sagatavoja 

Franču filoloģijas maģistra studiju programmas direktore, filol.doktors O.Ozoliľa 

 
67 034802 
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Franču 

filoloģijas  maģistra  

studiju programmas   

izmaksu aprēķins  

 uz 1 studentu no 2010.g. rudens  

    

Apz. Normatīvs 
  

N1 

darba alga uz vienu studiju 

vietu gadā  
 Ls                     

794,71  

N2 

darba devēja valsts sociālās 

apdrošināšanas obligātās 

iemaksas  
 Ls                     

191,44  

N3 

komandējumu un dienesta 

braucienu izmaksas  
 Ls                          

2,53  

N4 
pakalpojumu apmaksa 

 
 Ls                       

67,16  

N5 

materiāli, energoresursi, 

ūdens un inventārs  
 Ls                       

61,47  

N6 
grāmatu un ţurnālu iegāde 

 
 Ls                       

15,69  

N7 

iekārtu iegādes un 

modernizēšanas izmaksas  
 Ls                       

53,00  

Tb - vienas  studiju vietas bāzes 

izmaksas gadā 

(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7) 
  Ls      1186,01  
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Maģistra studiju programma „Romāľu valodu un kultūru studijas” 

 

Studiju plāns 

 
Pilna laika klātienes studijas (4 semestri) 

 

 

Kursa 

nosaukums 

1.gads 2. gads Kopā Pārbaudes 

veids 

L/S 

stundu 

skaits 

Docētāji 

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 

Obligātā A daļa – 54 KP 
Nacionālās 

kultūras un 

globalizācija, 

Valo5455 

  4  4 Eksāmens L32, 

S32 

asoc.prof.O.Ozolina, 

lekt.L.Karole,  

doc.A.Placinska 

Starpkultūru 

komunikācija, 

Valo5447 

4    4 Eksāmens L32, 

S32 

Lekt. D.Šavlovska, asoc.prof. 

J.Vladimirska, 

doc.A.Placinska 

Romāľu valodu 

apguves 

teorijas un 

prakse, 

Valo5413 

 4   4 Eksāmens L32, 

S32 

asoc.prof. O.Ozolina, 

lekt.L.Karole, 

doc.M.Rozenberga 

Morfosintakse 

funkcionālā  

aspektā, 

Valo5412 

4    4 Eksāmens L32, 

S32 

asoc.prof. O.Ozolina, 

doc.M.Rozenberga 

Semantika un 

pragmatika, 

Valo5450-J 

  4  4 Eksāmens L32, 

S32 

asoc.prof. J.Vladimirska, 

doc.M.Rozenberga, 

lekt.M.A.Peress 

Psiholingvistika 

un valodu 

apguve, 

Valo5460 

 4   4 Eksāmens L32, 

S32 

Lekt. D.Šavlovska, asoc.prof. 

J.Vladimirska, doc.A.Placinska, 

lekt.M.A.Peress 

Zinātniskais 

pētījums: 

metodoloģija 

un pielietojums, 

Valo5449 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

Lekt. D.Šavlovslka, asoc.prof. 

J.Vladimirska,lekt.L.Karole, 

doc.M.Rozenberga 

Tulkošanas 

teorija un 

prakse, 

Valo5274 

 

 4   4 Eksāmens L40, 

S24 

Lekt. 

O.Turuļina,asoc.prof.O.Ozoliľa, 

doc.A.Placinska, lekt. L.Karole 

Mūsdienu 

literatūras 

teorija, 

LitZ5136 

 

  4  4 Eksāmens L32, 

S32 

Lekt.O.Billere, 

asoc.prof.O.Ozoliľa, 

doc.M.Rozenberga, lekt. M. 

A.Peress 

Maģistra darbs, 

Valo6062 

   20 20 Aizstāvēšana L0, S0 asoc.prof. O.Ozolina, 

doc.M.Rozenberga 

Kopā A daļā 10 12 12 20 34    
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Ierobeţotās izvēles (B) daļa – 26 KP 

 

 

B I Franču valodas un kultūras bloks – 12 KP 
Francijas 

mūsdienu 

literatūra un 

kultūra (XX-

XXI gs.), 

LitZ5134 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

asoc.prof. J.Vladimirska 

Frankofonija, 

Valo6818 

 2   2 Eksāmens L15, 

S17 

asoc.prof. O.Ozoliľa 

Valstmācība 

(Francijas 

sabiedrība), 

SDSK5030 

  4  4 Eksāmens L32, 

S32 

asoc.prof. O.Ozolina 

Mūsdienu 

franču 

literatūras 

tekstu analīze, 

LitZ5057 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

asoc.prof. J.Vladimirska 

 

Valoda un 

frankofonās 

literatūras, 

LitZ6030 

 2   2 Eksāmens L16, 

S16 

asoc.prof. O.Ozolina 

 

Sastatāmā 

valodniecība, 

Valo5277 

 4   4 Eksāmens L34, 

S30 

lekt. O.Turuļina, asoc.prof. 

O.Ozoliľa 

Salīdzinošā 

literatūra, 

LitZ5086 

  2  2 Eksāmens L24, 

S8 

doc. A.Skrabane, asoc.prof. 

O.Ozolina 

 

Lasīšanas 

teorija, 

LitZ5099 

 2   2 Eksāmens L26, 

S6 

doc.A.Skrabane, asoc.prof. 

O.Ozolina 

Leksikoloģija 

un mūsdienu 

terminoloģija, 

Valo5453 

4    4 Eksāmens L16, 

S16 

lekt. O.Billere, asoc prof. 

O.Ozoliľa 

Nozaru leksika, 

Valo5279 

  4  4 Eksāmens L26, 

S38 

lekt. O.Turuļina, 

asoc.prof.O.Ozoliľa 

Kopā B I daļā 4 4 4      

 

 

B II Spāľu valodas un kultūras bloks – 12KP 

 

 
Spānijas 

kultūra un 

sabiedrība XX 

un XXI 

gadsimtā, 

SDSK5082 

  4  4 Eksāmens L56, 

S8 

Lekt.M.A.Peress, 

doc.A.Placinska 

Modernisms 

Spānijas un 

Latīľamerikas 

mākslā un 

literatūrā, 

MākZ5063 

2   

 

 2 Eksāmens L28, 

S4 

Lekt.A.Torress, 

doc.A.Placinska 
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Jūdaisma, 

kristietības un 

islāma 

mijiedarbība 

Spānijas 

kultūrtelpā, 

SDSK6033 

 2   2 Eksāmens L32, 

S0 

Lekt.M.A.Peress, 

doc.M.Rozenberga 

 

Latīľamerikas 

proza XX un 

XXI gadsimtā, 

LitZ6029 

  2  2 Eksāmens L26, 

S6 

Lekt, A.Torress, doc. 

A.Placinska 

 

Mūsdienu 

spāľu valodas 

diskursa 

analīze, 

Valo5441 

 2   2 Eksāmens L4, 

S28 

Lekt.K.Priedīte, 

doc.A.Placinska 

Spāľu un citas 

valodas 

Latīľamerikā, 

Valo6176 

 2   2 Eksāmens L24, 

S8 

Doc. Alla Placinska 

Spāľu valoda 

diahroniskajā 

aspektā, 

Valo5445 

2    2 Eksāmens L26, 

S6 

Doc.M.Rozenberga 

 

Valodu 

kontakti un 

valodu politika 

Spānijā, 

Valo5456 

2    2 Eksāmens L22, 

S10 

Doc.A.Placinska 

Leksikoloģija 

un mūsdienu 

terminoloģija, 

Valo5453 

4    4 Eksāmens L16, 

S16 

Lekt.O.Billere, asoc.prof. 

O.Ozoliľa, 

doc.M.Rozenberga 

Salīdzinošā 

literatūra, 

LitZ5086 

  2  2 Eksāmens L24, 

S8 

Doc.A.Skrābane, 

asoc.prof.O.Ozoliľa, 

lekt.A.Torress, 

doc.M.Rozenberga 

 

Sastatāmā 

valodniecība, 

Valo5277 

 4   4 Eksāmens L34, 

S30 

Lekt.O.Turuļina,  

asoc.prof.O.Ozoliľa, 

doc.Rozenberga 

Kopā B II daļā 4 4 4      

 

 

 

B III Itāļu valodas un kultūras bloks – 12 KP 

 
Mūsdienu itāļu 

literatūra (XX-

XXI gs.), 

LitZ5135 

2    2 Eksāmens L18, 

S14 

Lekt.L.Karole 

Itāļu valoda 

diahroniskā 

aspektā, 

Valo5458 

 2   2 Eksāmens L22, 

S10 

Lekt. L.Karole 

Itāļu kultūras 

semiotika 

(mūzika un 

teātris) I, 

MākZ5064 

2    2 Eksāmens L24, 

S8 

Kursa autore B.Bankava, 

lekt.L.Karole 
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Itāļu kultūras 

semiotika (kino 

un masu 

mediji) II, 

MākZ5066 

 2   2 Eksāmens L26, 

S6 

Kursa autore J.Gridina; 

lekt.L.Karole 

Sabiedrība 

mūsdienu 

Itālijā, 

SDSK5084 

  4  4 Eksāmens L50, 

S14 

Kursa autore B.Bankava; 

lekt.L.Karole 

Valodu 

kontakti un 

valodu politika 

Itālijā, 

Valo5457 

2    2 Eksāmens L20, 

S12 

Kursa autore .J.Gridina, 

lekt.L.Karole 

Leksikoloģija 

un mūsdienu 

terminoloģija, 

Valo5453 

4    4 Eksāmens L16, 

S16 

Lekt.O.Billere, 

asoc.prof.O.Ozoliľa, 

lekt.L.Karole 

Salīdzinošā 

literatūra, 

LitZ5086 

  2  2 Eksāmens L24, 

S8 

Kursa autore I.Kuzmina; 

doc.A.Skrabane, asoc.prof. 

O.Ozoliľa, lekt. L.Karole 

Sastatāmā 

valodniecība, 

Valo5277 

 4   4 Eksāmens L34, 

S30 

Lekt.O.Turuļina, 

asoc.prof.O.Ozoliľa, 

lekt.L.Karole 

Kopā B III 

daļā 

4 4 4      

 

 

B IV Lietišķās valodniecības bloks (kopā ar citām valodām) – 6 KP 

 
 

Juridiskā franču 

valoda, 

Valo5448 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

Lekt.O.Billere, asoc.prof. 

J.Vladimirska 

Juridiskā spāľu 

valoda, 

Valo5444 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

Doc.A.Placinska 

Juridiskā itāļu 

valoda, 

Valo5446 

2    2 Eksāmens L16, 

S16 

Lekt.L.Karole 

Valoda un 

diplomātija, 

SDSK5089 

  2  2 Eksāmens L16, 

S16 

Asoc.prof. J.Vladimirska, 

doc.A.Placinska, lekt.L.Karole 

Romāľu valodu 

prasmes un 

stratēģijas, 

Valo6177 

  4  4 Eksāmens L18, 

S46 
Asoc.prof. O.Ozoliľa, 

doc.M.Rozenberga, 

lekt.L.Karole 

Modernās 

informācijas 

tehnoloģijas 

izmantošana 

svešvalodu 

mācīšanā, 

Valo5119 

  2  2 Eksāmens L16, 

S16 

Doc.N.Cigankova, 

lekt.ZVinčela 

Kopā B IV 

daļā 

2  4      
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B V Tulkošanas bloks (kopā ar citām valodām) – 8 KP 
 

Secīgā un sinhronā 

tulkošana I (ES-

LV, ES-EN), 

Valo6175 

5    5 Eksāmens L16, 

S64 

Lekt.M.A.Peress, doc.A.Placinska 

Secīgā un sinhronā 

tulkošana (franču 

valoda) I, 

Valo5280 

5    5 Eksāmens L0, 

S80 

 

Prof. A. Veisbergs, pasniedz. A.Vaivods 

Datorizētā 

tulkošana, 

Valo5419 

 3   3 Eksāmens L8, 

S40 

lekt. D.Šavlovska 

Specializēto tekstu 

sastatāmā stilistika 

un sintakse, 

Valo5271 

 4   4 Eksāmens L32, 

S32 

Kursa autore D.philol.A.Mutore, lekt. 

O.Turuļina, lekt.L.Karole, 

asoc.prof.O.Ozoliľa, doc.A.Placinska 

Latviešu valodas 

funkcionālā 

stilistika, Valo5295 

2    2 Eksāmens L32, 

S32 

Asoc.prof.A. Šalme 

Kopā B V daļā 4 4     

 

  

 

 

Kopā A daļā 10 12 12 20 54 

 

   

B daļā: Literatūras 

un kultūras bloks 
4 4 4  12 

 

 

   

B daļā: Lietišķās 

valodniecības 

bloks 

 

2  4  6    

B daļā: Tulkošanas 

bloks 

4 4   8    

Kopā B daļā 10    8   8   26    

Kopā programmā 20 20 20 20 80    

 

 

Studentu moduļu izvēle ir atkarīga no reflektantu skaita un romāľu valodu zināšanas: students izvēlas 

atsevišķu valodas bloku (franču, spāľu, itāļu) vai arī studentu grupai jāsastāda savs modulis 26 KP 

apjomā B piedāvāto divu (franču-spāľu, franču-itāļu, spāľu-itāļu) tematisko virzienu (bloku) ietvaros. 
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Pielikums Nr. 1. 

 

 

Studiju programmā iekļauto 

studiju kursu apraksti 
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Kursa nosaukums     Nacionālās kultūras un globalizācija  
Kursa kods      Valo5455  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par kultūras procesiem romāľu valodās runājošās zemēs un 

to attīstības perspektīvām globalizācijas apstākļos. Tas palīdz izprast globalizācijas procesu 

atvērtību, kontaktu paplašināšanu, kā arī tās bīstamu ietekmi uz ekonomikas racionalizāciju 

un kultūras standartizāciju. Kurss apraksta romāľu reģiona kultūras daudzveidību, iepazīstina 

ar sociolingvistikās situācijas raksturojumu, ar valodu hierarhizācijas problēmu šajās valstīs 

un ārpus tām, romāľu valodu lomu un vietu pasaulē. Kurss iekļauj arī valodas politikas 

jautājumus romāľu valodu areālā, šo valstu sadarbību, kā arī palīdz izprast šo valstu 

daudzvalodības un kultūras daudzveidības dinamismu, nākotnes cerības un neskaidrības 

globalizācijas kontekstā.  

 

Rezultāti  
 

Pēc sekmīga šī kursa apgūšanas, students būs attīstījis sekojošas akadēmiskās un 

profesionālās kompetences un spēs:  

• bez grūtībām orientēties romāľu areāla valstu kultūras dzīves procesos;  

• analizēt un paskaidrot sareţģītas parādības un notikumus, kuri ir saistīti ar valodas politiku, 

lingvodiversitāti, nacionālās identitātes noteikšanu globalizācijas laikmetā;  

• izprast romāľu reģiona tautas mentalitāti un uzvedības normas, kas savukārt, palīdzēs risināt 

sareţģītas saskarsmes un komunikācijas problēmas, saskaroties ar tām attiecīgajā kontekstā;  

• risināt sabiedriskās problēmas, izmantojot kursā iegūtās kompetences;  

• patstāvīgi analizēt un uzrakstīt rakstu, kā arī organizēt diskusiju par romāľu un citu valstu 

kultūru, par valodu konkurences sociolingvistiskajiem faktoriem valodu darba tirgū, par 

politiskās varas, ekonomikas un valodas mijiedarbību;  

• apzināt šo valstu kultūras pamatus, valodu un kultūras attīstības noteicošos faktorus; valodu 

darba tirgū;  

• atklāt un noteikt valsts attīstības tendences un pārmaiľas valodas politikas jomā;  

• izmantot iegūtās zināšanas un prasmes jaunā kontekstā;  

• izmantot iegūtās kompetences, lai veicinātu sekmīgu komunikāciju un sadarbību ar romāľu 

valodās runājošo valstu sabiedrības pārstāvjiem;  

• attīstīt prasmes strādāt internacionālā kontekstā, veidot pozitīvo attieksmi pret citām 

kultūrām, ētiskumu.  
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Kursa plāns  
 

1. Kursa mērķi un prasības. Problēmas, līdzekļi, konteksti L 2, S 2  

2. Ģeopolitika un globalizācija L 2, S 2  

3. Globalizācijas formas L 2, S 2  

4. Kultūra un politika. L 2, S 2  

5. Kultūru daudzveidība, ekonomiskie pamati un politiskā griba L 2, S 2  

6. Daţādība, cilvēka tiesības un UNESCO L 2, S 2  

7. Nacionālā identitāte un globalizācija L 2, S 2  

8. Daudzvalodība un globalizācija L 2, S 2  

9. Valodu hierarhizācija globalizācijas apstākļos L 2, S 2  

10. Romāľu valodu reģiona sociolingvistikās situācijas raksturojums L 2, S 2  

11. Valodas politika un globalizācija L 2, S 2  

12. Romāľu valodu un kultūru uzplaukums pasaulē L 2, S 2  

13. Latīľu kopiena (Union Latine) un tās vēsturiskie, ekonomiskie, politiskie un kultūras 

aspekti L 2, S 2  

14. Zinātne, tehnoloģijas, kultūra un mēdiji globalizācijā L 2, S 2  

15. Frankofonija un globalizācija L 2, S 2  

16. Daudzvalodības un kultūru daudzveidības dinamisms, nākotnes cerības un neskaidrības L 

2, S 2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lai sekmīgi nokārtotu kursu, ir nepieciešams apmeklēt lekcijas (vismaz 75%).  

Studiju kursa gala atzīmi veido: atzīmes par aktīvu piedalīšanos semināros (10%); rakstiskiem 

un mutvārdu testiem (12) par ar kursa tematiku saistītiem jautājumiem, ieskaitot problēmu 

risināšanu un viedokļu apmaiľu (20%); 3 referātiem (rakstiski un mutvārdos) ar sekojošu 

viedokļu apmaiľu (20%) un eksāmens mutvārdos (50%). 

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Francophonie & mondialisation. Manuel d‘enseignement. .Sous la direction de T.H. Trang 

Phan et Michel Guillou. Iframond, 2010 (1 eks Franču valodas un kultūras katedrā)  

2. Francophonie et mondialisation. Paris, Hermès, 2004. (1 eks. Franču valodas un kultūras 

katedrā)  

3. Précis du plurilinguisme et du pluriculturalisme. Sous la direction de G.Zarat, D.Lévy, 

C.Kramsch. Editions des archives contemporaines, Paris, 2008.(1 eks. Franču valodas un 

kultūras katedrā)  

4. Marie-Josée de Saint Robert, La politique de la langue française, Pais, PUF . Que sais-je? 

2000 (1 eks. Franču valodas un kultūras katedrā)  

5. Lodares, J.R. El porvenir del español. Madrid: Taurus.,2005, Santillana 

EdicionesGenerales.S.L., (1 eksemplārs ir pasniedzējam)  

6. Lodares, J.R. Lengua y Patria. Madrid: Santillana Ediciones Generales.S.L., 2002, (1 

eksemplārs ir pasniedzējam)  

7. López Valero, A., Encabo Fernández E., Lenguaje, Cultura y Discriminación., Granada : 

Ediciones Mágina, S.A., 2008., (1 eksemplārs ir Ibēristikas studiju katedrā)  

8. Soler-Espiauba, D. Contenidos culturales en la enseñanza del español como 2/L. Madrid : 

Arco/Libros S.A., 2006, (1 eksemplārs ir pasniedzējam)  
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9. L.S. Rossi ―Le organizzazioni internazionali come strumenti di governo multilaterale‖ 

Giuffré edizione, Milano, 2006 (grāmata internetā)  

10. P. Manzini, F. Casolari, A. Lollini ―Casi difficili. Libertà fondamentali e globalizzazione 

nella giurisprudenza europea‖ Torino, Giappichelli, 2010  

(grāmata internetā)  

11. V. CESAREO ―Società multietniche e multiculturalismi‖ Vita e Pensiero edizione, 

Milano, 2000 (grāmata internetā). 

 

 

Papildliteratūra  
 

1. Rapport au Parlement sur l`emploi de la langue française. Ministère de la Culture et de la 

Communication. Délégation générale à la langue française et aux langues de France, 2005 (1 

eks. franču valodas un kultūras katedrā)  

2. Quelle perspectives pour la langue française? ,Les Lyriades, 2002 (1 eks. franču valodas un 

literatūras katedrā)  

3. G.Otis, A.Cissé, P. de Deckker, W.Mastor, Cultures juridiques et gouvernance dans 

l`espace francophone, EAC, AUF, 2010 (1 eks. franču valodas un literatūras katedrā)  

4. Francophonie et relations internationales. Géopolitique de la Francophonie, AUF,EAC, 

2009 (1 eks. franču valodas un literatūras katedrā)  

5. Fundación Juan March. La lengua española, hoy. Madrid : Fundación Juan March., 1995., 

(1 eksemplārs ir pasniedzējam)  

6. La globalización :¿productora de culturas? 

http://www.hist.puc.cl/iaspm/pdf/Garciacanclini.pdf  

7. Palmer T.G. Globalización y cultura : Homogeneidad, diversidad, identidad, libertad., 

www.elcato.org., 26.04.2006  

8. Suguan, M. Bilinguismo y Lenguas en contacto. Madrid :Alianza Editorial S.A., 2001, (1 

eksemplārs ir pasniedzējam)  

9. R Robertson ‖Globalizzazione: teoria sociale e culture globali‖ Asterios edizione, Trieste, 

1999 (grāmata internetā)  

10. R. Dahendrof ―Quadrare il cerchio‖ Laterza edizione, Roma-Bari, 1995 (grāmata 

internetā)  

11. A.K. Sen ―La ricchezza della ragione. Denaro, valori, identità‖ Mulino edizione, Bologna, 

2000 (pasūtīta). 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.zigzag-francophonie.eu   

2. http://francophonie.org   

3. Les Temps Modernes  

4. Revue française de science politique  

5. www.cervantes.es   

6. www.globalizaciones.org   

7. www.casamerica.es   

8. www.casafrica.es   

9. www.maec.es  

10. www.monografìas.com    

11. Miradas al Exterior.  

12. www.elpais.es   

13. http://webcache.googleusercontent.com   

14. http://www.unibg.it  

http://www.zigzag-francophonie.eu/
http://francophonie.org/
http://www.cervantes.es/
http://www.globalizaciones.org/
http://www.casamerica.es/
http://www.casafrica.es/
http://www.maec.es/
http://www.monografías.com/
http://www.elpais.es/
http://webcache.googleusercontent.com/
http://www.unibg.it/
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Kursa nosaukums      Starpkultūru komunikācija  

Kursa kods       Valo5447  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits    64  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   96  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte  

   

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar komunikācijas teorijām, kā arī ar starpkultūru 

komunikācijas pamatjēdzieniem. Kursā paredzēts sniegt zināšanas par komunikācijas 

modeļiem un stratēģijām. Studenti apgūs praktiskās iemaľas: analizēt un risināt starpkultūru 

konfliktus, efektīvi izmantot komunikācijas līdzekļus savu mērķu sasniegšanai.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūs izpratni par komunikācijas teorētiskajiem modeļiem, 

kā arī par to pielietojumu. Studenti spēs patstāvīgi analizēt un vērtēt starpkultūru 

komunikācijas situācijas.  

Studentiem veidosies šādas zināšanas un prasmes:  

Akadēmiskās kompetences:  

- teorētiskas zināšanas par starpkultūru komunikāciju;  

- zināšanas par komunikāciju teorijām un to pielietošanas iespējām.  

Profesionālās kompetences:  

- spēja efektīvi izmantot daţādus komunikācijas līdzekļus savu mērķu sasniegšanai;  

- spēja analizēt starpkultūras komunikācijas problēmas.  

 

Kursa plāns  
 

1 Ievads starpkultūru komunikācijā L6, S6  

2 Valoda un kultūra L6, S6  

3 Starpkultūra un sabiedrība L8, S8  

4 Starpkultūra un indivīds L4, S4  

5 Starpkultūru komunikācija L8, S8  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par uzdevumu veikšanu semināros (10%), atzīme par 

referāta izstrādi un tā prezentāciju (40%) un rakstveida eksāmena rezultāts 

 (50%).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

Lipansky, E.-M., Demorgon, J., Guide de l‘interculturel en formation. Retz, 1999 (1 eks. pie 

pasniedzēja)  

Lazar, I., Huber-Kriegler, M., Lussier, D., S.Matei, G., Peck, C., Développer et évaluer la 

compétence en communication interculturelle - Un guide à l'usage des enseignants de langues 

et des formateurs d'enseignants. (1 eks. pie pasniedzēja)  

Galisson, R., L' Interculturel, CLE International, Paris, 1998 (1 eks. pie pasniedzēja)  

P. E. Balboni, La comunicazione interculturale, Venezia, Marsilio, 2007 (1 eks. ir pasūtīta)  

P. E. Balboni, Didattica dell'italiano a stranieri, Roma, Bonacci, 1994 (1 eks. ir pasūtīta)  

Giusti M. Pedagogia Interculturale. Teorie, metodologia, laboratori, Laterza, Roma-Bari, 

2007 (1 eks. ir pasūtīta)  

Hernández Sacristán, Carlos (2003): ―Interculturalidad, transculturalidad y valores de la 

acción comunicativa‖, en Grupo CRIT: Claves para la comunicación intercultural. Análisis de 

interacciones comunicativas con inmigrantes, Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, pp 37-

87. (1 eks. pie pasniedzēja)  

Iglesias Casal, Isabel (2000): ―Diversidad cultural en el aula de E/LE: la interculturalidad 

como desafìo y como provocación‖, (internetā 

http://www.ub.es/filhis/culturele/pragmati.html)  

Minsky, R. Psicoanálisis y cultura, Madrid: Cátedra, 2002. (1 eks. pie pasniedzēja).  

 

Papildliteratūra  
 

Chevrier, S., Le Management Interculturel, Puf, Que Sais-Je ? 2003  

Bernard Lahire, La culture des individus : Dissonances culturelles et distinction de soi, 

Broché, Paris, 2004  

Benoît Théry, Manager dans la diversité culturelle, Broché, Paris, 2002  

Chiara Giaccardi, La comunicazione interculturale, Bologna, Il Mulino, 2005  

Bardone E., Rossi E., Oltre le culture. Valori e contesti della comunicazione interculturale, 

Ibis, 2004, Como-Pavia  

Wierzbicka, A. Cross-Cultural Pragmatics. The Semantics of Human Interaction, Berlin/New 

York, Mouton de Gruyter, 1991.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

http://portal.unesco.org    

www.interculturelles.org  

 

Studiju kursa saturs  
 

Kursa saturs  

1. tēma. Ievads starpkultūru komunikācijā.  

Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

1. lekcija. Starpkultūra: teorijas elementi. Starpkultūru saziľas problemātika.  

1. seminārs. Kas ir kultūra? Kultūra un globālā kultūra.  

2. lekcija. Komunikācijas teorijas.  

2. seminārs. Komunikācijas teorijas.  

 

3. lekcija. Komunikācijas modeļi.  

3. seminārs. Komunikācijas darbības analīze.  

 

http://portal.unesco.org/
http://www.interculturelles.org/
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2. tēma. Valoda un kultūra.  

Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

4. lekcija. Kultūra un tās ietekme uz saziľu.  

4. seminārs. Valodu kontakti un konflikti.  

5. lekcija. Neverbālā saziľa.  

5. seminārs. Telpas un ķermeľa valoda.  

6. lekcija. Pluri- un multi-kultūra: definīcija un robeţas.  

6. seminārs. Diskriminācijas problēmu risinājumi.  

 

3. tēma. Starpkultūra un sabiedrība.  

Lekcijas – 8 stundas, semināri – 8 stundas.  

7. lekcija. Starpkultūra un sabiedrība. Starpkultūra: sociālais plāns. Ģimene migrācijā.  

7. seminārs. Sabiedrības konteksta izpratne.  

8. lekcija. Masu mediju komunikācijas līdzekļi un to specifiskie saziľas paľēmieni.  

8. seminārs. Reklāma kā saziľas veids.  

9. lekcija. Starpkultūras aspekti publicistiskajos tekstos.  

9. seminārs. Notikumu atspoguļojums daţādu valstu laikrakstos.  

10. lekcija. Kulturālās uzvedības normas daţādās valstīs. Attieksme pret citiem cilvēkiem. 

Komunikācijas izpratne.  

10. seminārs. Laika un vides izpratne daţādās kultūrās.  

 

4. tēma. Starpkultūra un indivīds.  

Lekcijas – 4 stundas, semināri – 4 stundas.  

11. lekcija. Starpkultūra un identitāte. Nacionālās kultūras izpratne.  

11. seminārs. Stereotipi.  

12. lekcija. Spontānās reakcijas attiecībā pret citām valstīm: aizspriedumi un etnocentrisms.  

12. seminārs. Lingvistiskais šoks.  

 

5. tēma. Starpkultūru komunikācija.  

Lekcijas – 8 stundas, semināri – 8 stundas.  

13. lekcija. Komunikācijas stratēģijas.  

13. seminārs. Konfliktu un problēmsituāciju risināšana.  

14. lekcija. Starpkultūras menedţments. Darba komunikācijas kulturālie aspekti.  

14. seminārs. Sadarbība un kulturālās īpatnības.  

15. lekcija. Saziľa un mērķu sasniegšana.  

15. seminārs. Sarunu vadīšana.  

16. lekcija. Telefona sarunu stratēģijas.  

16. seminārs. E-pasta saziľa. 
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Kursa nosaukums    Romāņu valodu apguves teorijas un prakse  
Kursa kods       Valo5413  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   96  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir sniegt studentiem padziļinātas zināšanās par romāľu valodu apguves teorijām 

un romāľu valodu mācīšanas metodēm. Kurss palīdzēs studentiem izveidot savu franču 

(spāľu, itāliešu) valodas mācību metodikas koncepciju, gūt izpratni par romāľu valodu 

mācību metodikas pamatjēdzieniem, sagatavos studentus darbam skolā un augstskolā. 

Studenti iepazīsies ar LR un Eiropas Savienības normatīvajiem dokumentiem valodu izglītībā, 

veiks stundu vielas plānošanu, veidos pētnieciskā darba iemaľas klasē.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti paplašinās savu akadēmisko kompetenci (zināšanas par 

valodas apguves teorijām, uz kurām balstās romāľu valodu mācīšanas metodika, spēju 

organizēt un plānot savu darbu, uzlabot savas franču (spāľu, itāliešu) valodas zināšanas un 

mācīsies risināt problēmas). Studenti attīstīs profesionālo kompetenci (kritikas un paškritikas 

prasmes, darbu komandā, ievērot ētikas principus savā darbībā ar kolēģiem) kā arī sistēmisko 

kompetenci (spēju pielietot zināšanas praksē, mācīšanas un vadības prasmes, spēju radīt 

jaunas idejas, plānot projektus, pielāgoties jaunām situācijām, iniciatīvu, uzľēmību).  

Kursā studenti apgūs nepieciešamās teorētiskās zināšanas par svešvalodu mācību mērķiem, 

mācību metodēm, darba organizācijas formām, plānošanu, mācību pieredzes izvērtēšanu; 

izveidos atbilstošas prasmes un kompetences, lai sekmīgi pasniegtu svešvalodas.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads: kursa apraksts, pamatjēdzieni. Svešvalodu apguves teorijas saistībā ar citām zinātľu 

nozarēm L2, S2  

2. Svešvalodu mācīšanās Francijā, Spānijā, Itālijā un ārpus tām. Valodu politika un valodu 

plānošana frankofonijas, ibero-romāľu valstīs un Itālijā, to institucionālie aktieri un izglītības 

iestādes. Franču, spāľu un itāliešu valoda Latvijā L4, S2  

3. Kompetences un to hierarhija L2, S2  

4. Skolotājs un viľa loma klasē L2, S2  

5. Skolēns un mācīšana L2, S2  

6. Klasvadība L2, S2  

7. Valodas prasmes un tās mijiedarbība. Lasīšanas prasmes L2, S2  

8. Rakstīšanas prasmes. Teksta izveides prasmes L2, S2  

9. Klausīšanas prasmju attīstība L2, S2  

10. Runas prasmju attīstība L2, S2  

11. Leksisko iemaľu veidošana. L2, S2  

12. Gramatikas apguve. Potenciālo kļūdu diagnosticēšana un novēršana. Kļūdu labošana L2, 
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S2  

13. Izrunas apguve: skaľa, intonācija un tās mācīšanas paľēmieni. L2, S2  

14. Starpkultūru komunikatīvās kompetences veidošana romāľu valodu stundā L2, S2  

15. LR pamatizglītības, vidējās izglītības normatīvie dokumenti, svešvalodu standarti. Eiropas 

kopīgās pamatlīnijas valodu apguvē un valodu apguves teorijā un prakse. Kursa apkopojums 

L2, S4  

Stundas kopā 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Nodarbību apmeklējums obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- atzīmes par piedalīšanos semināros un vienas stundas novadīšanu. (20%);  

- skolotāja darba mapes prezentācija, kurā tiks vērtēti: patstāvīgi lasīto materiālu konspekti 

(10%); mini nodarbību plāni ar instrukcijām un materiāliem (10%); vadīto mini nodarbību 

izvērtējumi (10%).;  

- eksāmens (mutvārdos) - 50%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Cuq J.-P., Gruca I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. P., PUG, 

2002. (bibliotēkā), 1 eks.LUB  

2. Cadre européen commun de référence: apprendre, enseigner, évaluer. Strasbourg, Conseil 

de l‘Europe/Paris: Edition Didier, 2001: (1 eks. franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks 

CCF), 1 eks.LUB un Internetā)  

3. Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H., Médiation culturelle et didactique 

des langues. CELV, Edition du Conseil de l‘Europe, 2003 (bibliotēkā), 2 eks.LUB  

4. De Salins G.-D., Grammaire pour l‘enseignement /apprentissage du FLE. P., Didier/Hatier, 

1996 (1 eks franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks CCF), 2 eks.LUB  

5. Cavalli, M.,Lire,P., Hachette,2000 , 1 eks.LUB  

6. M. Danesi ‗‘Didattica della lingua e cultura italiana‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2005 (ir 

pasūtīta),  

7. A. Ledgeway, A.L. Lepschy ‗‘Didattica della lingua italiana : Testo e contesto‘‘ Guerra 

Edizioni, Perugia, 2008 (ir pasūtīta),  

8. P.Diadori, M. Palermo, D. Troncarelli ‗‘Manuale di Didattica d‘italiano L2‘‘, Guerra 

Edizioni, Perugia, 2009 (ir pasūtīta)  

9. C. Andorno,F.Bosc, P. Ribotta ‗‘Grammatica Insegnarla e impararla‘‘, Guerra Edizioni, 

Perugia, 2004 (ir pasūtīta)  

10. José B. Carrasco. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor (Libro práctico para 

profesores de cualquier nivel). Madrid: Ediciones RIALP, S.A., 2004 (1 eks. Ibēristikas un 

It;alistikas katedrā),  

11. José B. Carrasco. Estrategias de aprendizaje (para aprender más y mejor). Madrid: 

Ediciones RIALP, S.A.,2004 (1 eks pasniedzējam),  

12. Marìa Guadalupe Moreno Bayardo. Didáctica 2 (fundamentación y práctica). México: 

Editorial Progreso, S.A. de C.V., 2004 (1 eks. pasniedzējam). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Zarate G. Enseigner une culture étrangère. Paris, Hachette, 1986(1 eks. franču valodas un 

kultūras katedrā)  

2. Huber-Kriegler, M. Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle. CELV, 

Edition du Conseil de l‘Europe, 2005 (1 eks. pasniedzējam)  
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3. Tagliante, C., La classe de langue, P., CLE International, 1994 (katedrā) (1 eks 

pasniedzējam)  

4. Gohard-Radenkovic, A., L‘Ecrit, stratégies et pratiques, P., Cle International, 1995 (1 eks. 

franču valodas un kultūras katedrā)  

5. Cuq J.-P. une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère.P., 

Didier/Hatier, 1996 (1 eks. franču valodas un kultūras katedrā, CCF)  

6. Caré J. M. Jeu, langage et créativité. Paris, Hachette, 1991 (1 eks. pasniedzējam)  

7. Lussier D. Evaluer les apprentissages, Paris, Hachette, 1992 (1 eks. franču valodas un 

kultūras katedrā)  

8. Riand S. Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris, Hachette, 1990. (1 eks. 

pasniedzējam)  

9. Dortu, J.C., Une classe de rêve, CLE International, 1986 (1 eks franču valodas un kultūras 

katedrā)  

10. Cuq, J.-P., Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde, Cle 

International, 2003 (bibliotēka) 1 eks LUB  

11. A. Ponzio ‗‘ A mente‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2007(pasūtīta)  

12. A. G. Chiuchiu‘ ‗‘Avviamento alla lettura e composizione‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 

2007 (pasūtīta)  

13. A.Corda, C.Marello ‗‘Lessico Insegnarlo e Impararlo‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2004 

(pasūtīta)  

14. A.Ontoria, J.P.R.Gómez, A.Molina, A. de Luque. Aprendizaje centrado en el alumno 

(metodologìa para una escuela abierta). Madrid: Narcea, S.A., de Ediciones, 2006 (1 eks. 

pasniedzējam)  

15. Raúl Rojas Soriano. Investigación – acción en el aula (enseñanza – aprendizaje de la 

metodologìa). MéxicoÑ Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2002 (1 eks. pasniedzējam)  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le Français dans le monde  

2. Dialogues et Cultures, Bruxelles, FIPF.  

3. Synergies (GERFLINT)  

4. Http://www.bonjourdefrance.com/n8/cdm2.htm   

5. http://grammaire.reverso.net/    

6. http://ecrits-vains.com/doxa/bing10.htm   

7. http://www.site-mqgister.com/ecrivent.htm   

8. http://elc.polyu.edu.hk/CILL/planform.htm   

9. http://alsic.org   

10. http://www.coe.fr   

11. www.initonline.it   

12. www.itals.it  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bonjourdefrance.com/n8/cdm2.htm
http://grammaire.reverso.net/
http://ecrits-vains.com/doxa/bing10.htm
http://www.site-mqgister.com/ecrivent.htm
http://elc.polyu.edu.hk/CILL/planform.htm
http://alsic.org/
http://www.coe.fr/
http://www.initonline.it/
http://www.itals.it/
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Kursa nosaukums     Morfosintakse funkcionālā aspektā  
Kursa kods      Valo5412  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Romāľu valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kurss iepazīstina ar romāľu valodas gramatikas sistēmu, tās funkcionālajā un komunikatīvi – 

pragmatiskajā aspektā. Līdzās gramatiskajām formām tiek aplūkotas gramatisko kategoriju 

funkcijas. Sevišķa uzmanība tiek veltīta gramatisko kategoriju un leksikas mijiedarbībai. 

Kurss balstās uz komunikācijas antropoloģiskajām iezīmēm un atspoguļo valodas sociālo 

dzīvi (socioloģiskais aspekts) un valodas lietotāja vēstījuma nodomus (pragmatiskais aspekts).  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti padziļina savu izpratni par romāľu valodas sistēmu un 

struktūru, spēj atklāt un izprast formas un satura mijiedarbības mehānisma attīstību un tās 

ietekmi uz valodas normas evolūciju. Studenti iegūst iemaľas patstāvīgi analizēt un vērtēt 

sareţģītas likumsakarības, kuras ir saistītas ar valodas funkcionēšanu, veikt salīdzinājumus ar 

citām valodām, kas, savukārt, viľiem palīdz padziļināti apgūt tādu teorētisko kursu kā 

Sastatāmā valodniecība.  

Izteikuma un teksta teorijas, kā arī komunikatīvo un pragmatisko aspektu analīze dod 

studentiem iespēju dziļāk izprast un apgūt citus valodniecības kursus: Semantika, Pragmatika, 

un citus. Sekmīga kursa apgūšana ir svarīgs maģistra darba sekmīgas izstrādāšanas un 

aizstāvēšanas faktors.  

 

Studentiem veidosies šādas akadēmiskās un profesionālās kompetences:  

 

• uztvert pašu svarīgāko, analizēt un pareizi izmantot iegūto informāciju  

• spēt orientēties daţādās mūsdienu teoriju nozarēs, kas ir saistītas ar pētāmo objektu  

• kritiski vērtēt teorijas problemātiku un patstāvīgi interesēties par nozares aktualitātēm;  

• pielietot iegūtās zināšanas praksē savā profesijā  

• veikt pētniecības darbību sastatāmo pētījumu jomā  

• rast problēmai adekvātu risinājumu  

• pilnveidot profesionālo izaugsmi pamatojoties uz iegūtajām zināšanām,  

• izmantot tehnoloģiskos līdzekļus, datoru un informāciju,  

• profesionāli pamatot pieľemtos lēmumus  

• argumentēti un strukturēti paust domas par nozares jautājumiem un tās saistību ar  

citām jomām  

• dinamizēt zināšanas interaktīvajā saskarsmē  

• orientēties daudzveidīgajās komunikācijas situācijās.  
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Kursa plāns  
 

1. Ievads: gramatikas loma valodas apguvē. Grūtības. Gramatikas veidi. Komunikācijas veidi: 

mutiskā, rakstiskā. Valoda un izteikšana L2, S2  

2. Gramatiskā analīze, tās paľēmieni, mērķi un problēmas. L2, S2  

4. Gramatiskās funkcijas un klasifikācijas L2, S2  

5. Gramatiskās vienības: morfoloģiskās, analītiskās, sintaksiskās L2, S2  

6. Runas analīze. Rakstu valodas analīze L2, S2  

7. Teksta gramatika. Tās pamatprincipi un organizācija L2, S2  

8. Lietvārds. Nominālā grupa, tās noteicēji, to veidi. Noteicēju (determinantu) semantiskās, 

morfoloģiskās, sintaksiskās iezīmes L2, S2  

9. Īpašības vārdi un nominālā grupa L2, S2  

10. Vietniekvārdi, to tipi, semantiskās, morfoloģiskās un sintaksiskās iezīmes L2, S2  

10. Darbības vārdi un verbālā grupa, verbālā sistēma L2, S2  

11. Situācija laikā L2, S2  

12. Lokalizācija telpā L2, S2  

13. Teikuma klasifikācija (strukturālā, semantiskā, komunikatīvā, pragmatiskā). Sintaksiskās 

funkcijas L2, S2  

14. Modalizācija, izteikšanas modalitātes, tās veidi L2, S2  

15. Modalizācija, izteikšanas modalitātes, tās veidi L2, S2  

16. Diskursa organizācijas veidi (vēstījuma, aprakstošā, saistošā, argumentējošā) L2, S2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Nodarbību apmeklējums (vismaz 75%).  

Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido 2 referāti (viens rakstiski, ne mazāk par 4000 zīmēm; otrs mutiski ar sekojošu viedokļu 

apmaiľu) - 25%, atzīmes par piedalīšanos semināros un testu (rakstiski) rezultāti (25%) un 

eksāmena (mutvārdos) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Blanche-Benveniste; Claire: Langue parlée: ―Yaguello, Y.Le grand livre de la langue 

française‖. Paris, edition du Seuil, 2003, pp. 317-344.(bibliotēkā), 1 eks.LUB  

2. Charaudeau. P. Grammaire du sens et de l‘expression. Paris, Hachette, 1992., 1 eks.LUB  

3. Maingueneau, D. Syntaxe du français. Paris, Hachette, 1994. (katedrā), 1 eks.LUB  

4. Yaguello, M. La grammaire. ―Yaguello, Y.Le grand livre de la langue française‖. Paris, 

Edition du Seuil, 2003, pp.153-258.(bibliotēkā), 1 eks.LUB  

5. Weinricht, H. Grammaire textuelle du français. Paris, Didier/Hatier, 1989.(bibliotēkā), 1 

eks.LUB  

6. Alarcos Llorach, E. Estudios de gramática funcional del español, Madrid, Editorial Gredos, 

1980. (katedrā), 1 eks.LUB  

7. Zagona, K. Sintaxis generativa del español. Madrid, Visor Libros, 2007 (pasniedzējam), 1 

eks.LUB  

8. Hernandez Alonso, H., Nueva sintaxis de la lengua española, Madrid, Colegio de España, 

2007 (pasniedzējam), 1 eks. LUB  

9. Urrutia, H., Álvarez, M., Esquemas de morfosintaxis histórica del español., Publicaciones 

Universidad Deusto., 2009 (pasniedzējam), 1 eks.LUB  

10. G.Patota ―Grammatica di riferimento dell‘italiano contemporaneo‖, De Agostini Scuola 

S.p.A., Garzanti Linguistica, Novara 2006 (ir pasūtīta), 1 eks.LUB  
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11. L. Serianni ‗‘Grammatica italiana‘‘,UTET Università, 2006 (ir pasūtīta), 1 eks.LUB  

12. D. Maurizio ‗‘Costruire parole. La morfologia derivativa dell'italiano‘‘, Il Mulino – 2009 

(ir pasūtīta), 1 eks.LUB  

13. D. Maurizio, Trifone Pietro ‗‘La nuova grammatica della lingua italiana‘‘, Zanichelli,1997 

(ir pasūtīta), 1 eks.LUB  

 

Papildliteratūra  
 

1. Beguelin M-J., De la phrase aux énoncés: grammaire scolaire et descriptions linguistiques. 

De Boeck Duculot, 2000.(1 eks. pasniedzējam)  

2. Gak, V. Grammaire théorique de la langue française. Moscou, Dobrosvet, 1999.(bibliotēkā)  

1 eks LUB  

3. Salin, G.-D. Grammaire pour l‘enseignement/apprentissage de FLE. Paris, Didier/Hatier, 

1996.(1 eks. pasniedzējam)  

4. Wilmet, M. Grammaire critique du français. Duculot, 2003.(bibliotēkā)1 eks LUB  

5. Le Goffic, P. Grammaire de la phrase française. Paris, Hachette, 1993.(1 eks franču valodas 

un kultūras katedrā)  

6. Arrive, M. La grammaire d‘aujourd‘hui. Paris, Flammarion, 1993.(bibliotēkā) 1 eks.LUB  

7. Maingueneau, D. L‘énonciation en linguistique française. Paris, Hachette, 1994.(1 eks 

franču valodas un kultūras katedrā)  

8. Seco, M. Gramática esencial del español., Madrid. Espasa Calpe, 2006 (1 eks 

pasniedzējam)  

9. Alvar,M.,Pottier, B., Morfologìa historica del español., Madrid, RBA, 2003 (1 eks 

pasniedzējam)  

10. D. Maurizio ‗‘Stili provvisori. La lingua nella narrativa italiana d'oggi‘‘,Carocci – 2010 

(pasūtīta)  

11. M. Dardano, C. Giovanardi ‗‘Strategie dell'italiano scritto‘‘, Zanichelli, 2001 (pasūtīta)  

12. D‘Achille ‗‘L‘italiano contemporaneo‘‘, il Mulino, Bologna, 2003 (pasūtīta)  

13. Graffi G. & S. Scalise ‗‘Le lingue e il linguaggio‘‘, Il Mulino, Bologna, 2002 (pasūtīta)  

14. A. Chiuchiu‘, G. Chiuchiu‘ ‗‘Grammatica e Comunicazione‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 

2005 (pasūtīta)  

15. D. Maurizio, P.Trifone ‗‘La lingua italiana. Morfologia sintassi fonologia formazione 

delle parole. Lessico. Nozioni di linguistica e sociolinguistica‘‘, Pietro, Zanichelli, 2009 

(pasūtīta)  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Le Français d‘aujourd‘hui  

2. Le Français dans le monde  

3. http://www.porthor.com   

4. www.edelsa.lv   

5. www.cervantes.es   

6. www.italicon.it      

7. http://venus.unive.it/filim    

8. www.vbscuola.it  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.porthor.com/
http://www.edelsa.lv/
http://www.cervantes.es/
http://www.italicon.it/
http://venus.unive.it/filim
http://www.vbscuola.it/
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Kursa nosaukums     Semantika un pragmatika  
Kursa kods       Valo5450  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits    64  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Romāľu valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   96    

 

Kursa anotācija  
 

Šis kurss ir ievads semantikas un pragmatikas teorijās (no strukturālās semantikas līdz 

formālai un analītiskai semantikai un pragmatikai). Kurss iepazīstina studentus ar atšķirībām 

starp daţādām semantikas pieejām, analīzi un metodoloģiju, kas ļauj studentiem apgūt 

modernās semantikas globālo ieskatu. Pragmatikas galvenā problemātika ir komunikācijas 

analīze, saprotama kā savstarpējā iedarbība. Tādā veidā pragmatika apskata valodu kā 

instrumentu, kas iedarbojas uz citiem un pasauli kopumā. Pragmatikas kurss veidots par 

šādiem jēdzieniem: izruna un izteiksme, runātājs un izteiksmes veids.  

 

Rezultāti  
 

Pamatzināšanas semantikas un pragmatikas teorijās; spēja pielietot daţāda veida analīzes un 

semantikas metodoloģijas, analizējot daţāda tipa tekstus: reklāmas, literatūras, rakstus.  

Akadēmiskās kompetences  

1. pamatojoties uz iegūtajām zināšanām, prast pielietot semantikas un pragmatikas 

metodoloģiju apmācībās un komunikācijā;  

2. sekot līdzi zinātnes aktualitātēm semantikā un pragmatikā;  

3. pilnveidot savu valodas prasmi, pamatojoties uz iegūtajām zināšanām.  

4. pārzināt semantikas un pragmatikas teorijas un metodoloģijas problemātiku;  

5. piedalīties konferencēs un semināros par pragmatiku.  

 

Profesionālās kompetences  

1. orientēties daudzveidīgās komunikācijas situācijās;  

2. izvērtēt un pilnveidot savu komunikācijas kompetenci;  

3. prast konstruēt tekstu / runu, izvērtēt un pilnveidot savu komunikācijas kompetenci.  

 

 

Kursa plāns  
 

1. Strukturālā semantika, semiskā analīze L2 S2  

2. Polisēmijas problēma, kontekstuālās atkarības teorija L2 S2  

3. Izziľas semantika un prototipa teorija L2 S2  

4. Gramatiskās funkcijas un semantiskās funkcijas. Formālā semantika L2 S2  

5. Semantika un tās nozīme. Loģiskā forma un teikuma forma L2 S2  

6. Frāzes interpretācija. Semantika un pragmatika L2 S2  

7. Polifonija un argumentācija L2 S2  

8. Apskats par Speech Act (Actes du langage) teoriju L2 S2  

9. Pragmatika: runas lingvistika. No izrunas līdz izteiksmei L2 S2  

10. Izruna un nozīme. Izteiksmes pielietošana L2 S2  

11. Situācijas izpratne L2 S2  
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12. Izrunas formas un nozīmes konstrukcija. Runātāja pozīcija L2 S2  

13. Subjektivitātes markeri L2 S2  

14. P.Graisa sadarbības princips. L2 S2  

15. Diskursivie vardi L2 S2  

16. Diskursivie konektori L2 S2  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir 

jāizpilda visi praktiskie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala 

atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par piedalīšanos 

semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Jacques Moeschler, Antoine Auchlin, Introduction à la linguistiques contemporaine, 

Armand Colin, Paris, 1997, 2000.  

2. Bernard Pottier, Sémantique générale, PUF, Paris, 1992  

3. Garric N., Calas F., Introduction à la pragmatique, Hachette, Paris, 2007  

4. Reyes, G., El abece de la prágmática. Madrid : Arco/Libros S.A., 2007  

(1 eksemplārs ir katedrā)  

5. Teso, Enrique del, Ramos, R., Semántica y pragmática del texto común. Madrid : Cátedra, 

2002, (1 eksemplārs ir katedrā)  

6. G. Chierchia ― Semantica‖ Il Mulino editore, Bologna, 1997  

7. D. Gambarara ‖Semantica. Teorie, tendenze e problemi contemporanei‖ Carocci edizione, 

Roma, 1999  

 

Papildliteratūra  
 

1. Benveniste, E., Problèmes de linguistique générale, I, Paris Gallimard, 1996.,  

2. Ducrot, O. Le dire et le dit, Ed. de minuit, Paris, 1984.  

3.  

4. Ducrot, O., Dire et ne pas dire, Principes de sémantique linguistique, Minuit, Paris, 1972;  

Galmiche, M., Sémantique linguistique et logique, Un exemple: la théorie de R. Montague, 

Paris Puf, 1991.  

5. Searle J. Les Actes de langage, Hermann, Paris, 1972  

6. Sperber D., Wilson D., La pertinence, Les éditions de minuit, Paris, 1986  

7. Ducrot O., Les Mots du discours, les éditions de minuit, Paris, 1980  

8. Grice, H. P. (1975). Logic and Conversation. In Martinich, A.P. (ed). Philosophy of 

Language. (pp. 165-175) New York, NY: Oxford University Press.  

9. Blanchet Ph., La pragmatique D'Austin à Goffman, Bertrand-Lacoste, Paris, 1995  

10. Cuestionario de semántica y pragmática del español. 

http://html.rincondelvago.com/semantica-y-pragmatica-del-espanol.html  

11. Escandell Vidal, Mª V. Introducción a la pragmática, Barcelona, 1996: Paidós.  

12. Lyons,J. Semántica lingüìstica, Barcelona: Paidós, 1997, (1 eksemplārs ir  

pasniedzējam).  

13. S. Luraghi, F.Venier ‖Esercizi di Semantica, Pragmatica e Linguistica Testuale‖, Carocci 

Edizione, Roma, 2009  

14. C.Bianchi ― Pragmatica del linguaggio‖ Laterza edizione, Bari, 2003  

15. Marcella Bertuccelli ―Che cos‘è la pragmatica‖ Bompiani edizione, Milano, 1993  

http://www.amalelingue.it  

16. Chomsky, N. La arquitectura del lenguaje. Barcelona : Editorial Kairós, S.A., 2003, (1 
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eksemplārs ir katedrā)  

17. Sanchez , Carlos J., Los umbrales de la Semántica y la Pragmática. , 

www.monografias.com  

18. F. Casadei ―Lessico e semantica‖ Carocci edizione, Roma, 2003  

 

Studiju kursa saturs  
 

1. tēma. Strukturālā semantika (ievads). Semiskā analīze  

(lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas)  

1. lekcija. Ievads: strukturālā semantika un jēdziena autonomija  

1. seminārs. Semiskā analīze.  

 

2. tēma. Polisēmijas problēma. Kontekstuālās atkarības teorija  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

 

2. lekcija. Polisēmijas problēma. Kontekstuālās atkarības teorija  

2. seminārs. Praktiskais darbs  

 

3. tēma. Izziľas semantika un prototipa teorija  

( lekcija – 2stundas, seminārs – 2 stundas)  

3. lekcija. Nepieciešamo un nepietiekamo modeļu trūkumi.  

3. seminārs. Prototipa izpratne – līmeľu hierarhija  

 

4. tēma. Gramatiskās funkcijas un semantiskās funkcijas. Formālā semantika  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

4. lekcija. Definīcija par gramatisko kategoriju kritērijiem – Gramatiskā siţeta semantiskā 

loma – semantisko funkciju kritēriju determinācija. Formālās semantikas priekšmets  

4. seminārs. Atšķirība starp sintaksi un semantiku – formālās semantikas nozīme.  
 

5. tēma. Semantika un nozīme. Loģiskā forma un teikuma forma  

( lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

 

5. lekcija. . Semantika un nozīme. Loģiskā forma un teikuma forma  

5. seminārs. Praktiskais darbs  

 

6. tēma. Frāzes interpretācija. Semantika un pragmatika  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

6. lekcija. Modeļa izpratne – Īstenības nosacījumu izpratne – Kvalifikācija – loģiskā 

kvalifikācija un lingvistiskā kvalifikācija.  

6. seminārs. Verbālā komunikācija un secinājums – kontekstuālās hipotēzes forma.  

 

 

7. tēma.Polifonija un argumentācija  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

7. lekcija. Polifonija ievērojot Bahtin un Dikro – Polifonija valodā  

7. seminārs. Polifonijas parādīšanās tekstos.  

 

8. tēma.Apskats par Speech Act (Actes du langage) teoriju  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

8. lekcija. Speech Act (Actes du langage) teorija  

8. seminārs. Praktiskais darbs  
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9. tēma.Pragmatika: runas lingvistika. No izrunas līdz izteiksmei  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

9. lekcija. Pāreja no lingvistikas uz pragmatiku – definīcija par pragmatiku– Pragmatikas 

priekšmets.  

9. seminārs. Terminoloģija. Izteicienu lingvistika un to vienības  

 

10. tēma.Izruna un nozīme. Runas mākslas pielietošana  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

10. lekcija. Komunikācijas shēma – Izteiciena formālais aparāts  

10. seminārs.. Starpsubjektivitāte – Atsauksmes – "Repérage".  

 

11. tēma.Situācijas izpratne  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

11. lekcija. Izteiciena un komunikācijas situācijas  

11. seminārs. Praktiskais darbs  

 

12. tēma. Izrunas formas un nozīmes konstrukcija. Runātāja pozīcija  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

12. lekcija. Teicēja pozīcijas veidošana.  

12. seminārs. Divi izteicienu stāvokļi  

 

13. tēma. Subjektivitātes markeri  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

 

13. lekcija. . Izteicieni un modalizācija – Modalitāte un subjekts.  

13. seminārs. Modalitātes markeri  

 

14. tēma. Mērķis un komunikācija.  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

14. lekcija. Pieeja - Klasifikācija. Sadarbošanās principi  

14. seminārs. Izteicienu interpretācija  

 

15. tēma. Diskursivie vardi  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas )  

15. lekcija. Diskursīvie vārdi – Pārfrāzēšanas konektori  

15. seminārs. Praktiskais darbs  

 

16. tēma. Diskursivie konektori  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

16. lekcija. Diskursīvie konektori – Argumentācijas konektori - Argumentācijas konektori  

16. seminārs. Praktiskais darbs. 
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Kursa nosaukums     Psiholingvistika un valodu apguve  
Kursa kods      Valo5460 

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare   Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar psiholingvistikas pamatiem. Analizējot pēdējo gadu 

nozīmīgāko autoru darbus, kursa gaitā tiek gūts priekšstats par psiholingvistikas attīstības 

tendencēm. Kurss paredz aplūkot psiholingvistikas vēsturiskās attīstības posmus, kā arī sniedz 

zināšanas par valodas apgūšanas teorijām un mehānismiem, eksperimentālo psiholingvistiku, 

lietišķo psiholingvistiku un patoloģisko psiholingvistiku.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot kursu, tiks gūta izpratne par psiholingvistikas lomu mūsdienās, spēja 

patstāvīgi analizēt un vērtēt psiholingvistiskas parādības, procesus un problēmas.  

Studenti iegūs šādas zināšanas un prasmes:  

Akadēmiskās kompetences:  

- teorētiskās zināšanas par psiholingvistiku un tās attīstības tendencēm;  

- zināšanas par eksperimentālās un lietišķās psiholingvistikas pētījumu metodēm un to 

pielietošanas iespējām.  

Profesionālās kompetences:  

- prasme pazīt, prast izvēlēties un pielietot psiholingvistikas pētījumu metodes;  

- spēja analizēt psiholingvistikas problēmas, kas saistītas ar lietišķo psiholingvistiku un 

valodas apguvi.  

 

Kursa plāns  
 

1 Ievads psiholingvistikā L6, S6  

2 Valodas ortoģenēze L8, S8  

3 Valodas apgūšanas teorijas L6, S6  

4 Valodas traucējumi L6, S6  

5 Svešvalodas apguve L6, S6  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 16 

semināri.Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par uzdevumu veikšanu semināros (10%),  
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atzīme par referāta izstrādi un tā prezentāciju (40%) un rakstveida eksāmena rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

Rondas J.-A., Thibaut J.-P. Problèmes de psycholinguistique. Pierre Mardaga éditeur. 1995 (1 

eks. pie pasniedzēja)  

Caron, J. Précis de psycholinguistique. Paris: PUF, 2001 (1 eks. pie pasniedzēja)  

Chini, D., Goutéraux, P., Psycholinguistique et didactique des langues étrangères: Travaux du 

GEPED en hommage à Danielle Bailly , Broché, 2008 (1 eks. pie pasniedzēja)  

Gaeta, Livio, & Silvia Luraghi. Introduzione alla Linguistica Cognitiva, Carocci, Roma, 2003 

(1 eks. ir pasūtīta)  

William Croft - Alan Cruse D., Linguistica cognitiva, Carocci, Roma, 2010 (1 eks. ir pasūtīta)  

C. Bianchi. Pragmatica del linguaggio, Roma, Editori Laterza, 2003 (1 eks. ir pasūtīta)  

Garman, M., Psicolingüistica . Madrid : Visor Libros, 2007 (1 eks. pie pasniedzēja)  

Minsky, R. Psicoanálisis y cultura, Madrid: Cátedra, 2002 (1 eks. pie pasniedzēja)  

Fishman, J. Sociologìa del lenguaje., Madrid: Cátedra. 1995 (1 eks. Ibēristikas studiju 

katedrā)  

 

Papildliteratūra  
 

Gaonac‘h, D., Theories d‘apprentissage et acquisition d‘une langue étrangère, Les editions 

Didier, Paris, 1991 (pie pasniedzēja)  

Gaonac‘h, D., Nally, M., Ballaire, M.F., Acquisition et utilisation d‘une langue étrangère: 

l‘approche cognitive, Hachette, Paris. 1990 (pie pasniedzēja)  

Moreau, M.-L., Richelle, M., L‘acquisition du langage. Éditions Mardaga, 1999 (pie 

pasniedzēja)  

Gabriele PALLOTTI, La seconda lingua, Milano, Bompiani, 1998 (ir pasūtīta)  

Balboni Paolo E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, UTET 

Università, Torino, 2008 (ir pasūtīta)  

Bettoni Camilla, Usare un'altra lingua. Guida alla pragmatica interculturale  

Laterza, Bari, 2006 (ir pasūtīta)  

Alonso E. ¿Cómo ser profesor/a y querer seguir siéndolo?, Madrid: EDELSA, 2002 

(Ibēristikas studiju katedrā)  

Cestero, A.M., Linguistica aplicada a la enseñanza del español. Madrid :Universidad Alcalá, 

2006 (pie pasniedzēja).  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

Ferrand, L., Grainger, J. (2004) Psycholinguistique cognitive. Essais en l‘honneur de Juan 

Segui. De Boeck.  

(http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-

V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-

&sig=RZGXf36WJXki-

vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=re

sult&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false). 

 

 

 

 

 

 

 

http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-&sig=RZGXf36WJXki-vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-&sig=RZGXf36WJXki-vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-&sig=RZGXf36WJXki-vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-&sig=RZGXf36WJXki-vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com/books?id=g7W7JVqE-V4C&printsec=frontcover&dq=Psycholinguistique&source=bl&ots=mijujMnya-&sig=RZGXf36WJXki-vPb07cKqvZPX5c&hl=en&ei=uTDFTKX_G4Pl4AaF05i6Aw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CC4Q6AEwBA#v=onepage&q&f=false
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 Studiju kursa saturs  
 

1. tēma. Ievads psiholingvistikā. Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

1. lekcija. Psiholingvistika: zinātnes priekšmets, izpētes objekts, aktuāli jautājumi.  

1. seminārs. Aktuāli psiholingvistikas jautājumi.  

2. lekcija. Psiholingvistikas vēsture.  

2. seminārs. Psiholingvistikas zinātne vēsturiskajā aspektā un mūsdienās.  

3. lekcija. Psiholingvistikas teorētiskie un metodoloģiskie pamati.  

3. seminārs. Psiholingvistikas pētniecības metodes.  

 

2. tēma. Valodas ortoģenēze.  

Lekcijas – 8 stundas, semināri – 8 stundas.  

4. lekcija. Valodas apgūšanas posmi: prelingvistikā fāze un lingvistiskā fāze.  

4. seminārs. Valodas attīstības stimulējošie faktori (prelingvistiskā fāze).  

5. lekcija. Valodas apgūšanas posmi: valodas attīstība 2 un 3 gadu vecumā.  

5. seminārs. Valodas attīstību stimulējošie faktori (lingvistiskā fāze).  

6. lekcija. Valodas apgūšanas posmi: valodas attīstība pēc 3 gadu vecuma.  

6. seminārs. Valodas attīstība un regresija.  

7. lekcija. Vārdu nozīmes atklāšanas stratēģijas.  

7. seminārs. Bilingvāls valodas lietotājs.  

 

3. tēma. Valodas apgūšanas teorijas.  

Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

8. lekcija. Valodas apgūšanas teorijas.  

8. seminārs. Piageta un Homska valodas teorijas opozīcija.  

9. lekcija. Sabiedrības laukuma nozīme valodas apgūšanā.  

9. seminārs. Runa kā cilvēka un dzīvnieka diferencēšanas faktors.  

10. lekcija. Valoda un domāšana: apziľas un īstenības attiecības.  

10. seminārs. Uzvedības eksperiments psiholingvistikā.  

 

4. tēma. Valodas traucējumi.  

Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

11. lekcija. Apmaiľas kanāli un valodas apguve.  

11. seminārs. Valodas apgūšanas traucējumi, kas saistīti ar apmaiľas kanālu disfunkciju.  

12. lekcija. Runas traucējumi un to diagnostika (bērna valodas normāla attīstība). Indivīda 

runāšana: norma un patoloģija.  

12. seminārs. Artikulācijas traucējumi.  

13. lekcija. Indivīda rakstīšana: norma un patoloģija.  

13. seminārs. Rakstīšanas attīstības traucējumi.  

 

5. tēma. Svešvalodas apguve.  

Lekcijas – 6 stundas, semināri – 6 stundas.  

14. lekcija. Svešvalodas apguves psiholoģiskie procesi.  

14. seminārs. Svešvalodas apguves modeļi.  

15. lekcija. Diskursa uztvere un interpretācija.  

15. seminārs. Runas saistība ar psihiskiem procesiem.  

16. lekcija. Rakstīta teksta uztvere un interpretācija.  

16. seminārs. Lasīšanas un rakstīšanas iemaľu veidošana. 
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Kursa nosaukums   Zinātniskais pētījums: metodoloģija un pielietojums  
Kursa kods       Valo5449  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits   16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar zinātniskā pētījuma specifiku. Kursa ietvaros tiek 

piedāvāts iegūt zināšanas par pētījuma metodoloģiju, par zinātnisko darbu veidiem un 

struktūru, ka arī apgūt uzstāšanās tehnikas un iemācīties veikt prezentācijas.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par zinātnisku darbu, tā veidiem un struktūru, 

kā arī spēju patstāvīgi veikt pētījumu valodu un kultūru zinātnes.  

Studentiem veidosies šādas zināšanas un prasmes:  

Akadēmiskās kompetences:  

- teorētiskas zināšanas par zinātnisku pētījumu;  

- zināšanas par zinātniska darba metodēm.  

Profesionālās kompetences:  

- spēja efektīvi izmantot daţādas zinātniskas metodes savā pētījumā;  

- spēja veikt un noformēt zinātnisku pētījumu (maģistra darbu, zinātnisku rakstu).  

 

Kursa plāns  
 

1 Zinātniskais pētījums L8, S8  

2 Zinātniskais raksts L4, S4  

3 Uzstāšanās konferencē L4, S4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par uzdevumu veikšanu semināros (20%), atzīme par 

referāta izstrādi un tā prezentāciju (40%) un rakstveida eksāmena rezultāts (40%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

Guidère, M., Méthodologie de la recherche, Guide du jeune chercheur en lettres, langues, 

sciences humaines et sociales, maîtrise, DEA, master, doctorat. Broché, 2004 (1. eks. pie 

pasniedzēja).  

Boutillier, S., d‘Allondans, A.G., Méthodologie de la thèse et du mémoire. Broché, 2009 (1. 

eks. pie pasniedzēja)  

Roche, D., Rédiger et soutenir un mémoire avec succès. Broché, 2007 (1. eks. pie 
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pasniedzēja)  

Paoletti Gisella - Rigutti Sara, Come presentare la tesi di laurea, Carocci Roma, 2010 (1. eks. 

ir pasūtīta)  

Paoletti Gisella, Introduzione alla pedagogia sperimentale. Come fare ricerca in campo 

educativo, Carocci, Roma, 2000 (1. eks. ir pasūtīta). 

 

Papildliteratūra  
 

Frécon, G., Formuler une problématique, Broché, 2006  

Moscati, G. V., Consigli pratici per una tesi di laurea in Scienze Filologiche e del Linguaggio, 

Le lettere, Firenze, 2000. 

 

Studiju kursa saturs  
 

1. tēma. Zinātniskais pētījums.  

Lekcija – 8 stundas, seminārs – 8 stundas.  

1. lekcija. Zinātniskais pētījums: mērķi un struktūra.  

1. seminārs. Zinātniskais pētījums: mērķi un struktūra.  

2. lekcija. Zinātniskā pētījuma izstrādes posmi.  

2. seminārs. Pētījuma korpuss un tā atbilstība pētījuma mērķiem.  

3. lekcija. Maģistra darbs: tēmas izvēle, problemātikas formulējums, plāna izstrāde.  

3. seminārs. Maģistra darba noformēšanas prasības LU.  

4. lekcija. Zinātniska pētījuma metodes.  

4. seminārs. Argumentācija.  

 

2. tēma. Zinātniskais raksts.  

Lekcijas – 4 stundas, semināri – 4 stundas.  

5. lekcija. Zinātniskais raksts.  

5. seminārs. Zinātniska raksta noformēšanas prasības.  

6. lekcija. Recenzija par zinātnisku rakstu.  

6. seminārs. Zinātniskā raksta analīze.  

 

3. tēma. Uzstāšanās konferencē.  

Lekcijas – 4 stundas, semināri – 4 stundas.  

7. lekcija. Uzstāšanās konferencē: runas sagatavošana.  

7. seminārs. Prezentācijas par izvēlēto tēmu.  

8. lekcija. Uzstāšanās runu analīze.  

8. seminārs. Prezentācijas par izvēlēto tēmu. 
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Kursa nosaukums     Tulkošanas teorija un prakse  
Kursa kods      Valo5274  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Romāľu valodniecība  

Lekciju stundu skaits    40  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   #Romānistikas nodaļa   

  

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, lekt. Anna Mutore 

 

Priekšzināšanas  
Valo3345, Ievads tulkošanas teorijā un praksē [FraF B] 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Valo5274 [2VAL5252] Tulkošanas teorija un prakse [10.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Studiju kurss paredzēts studentiem ar pamatzināšanām tulkošanā. Kursa mērķis: sniegt 

plašāku ieskatu tulkošanas vēsturē un tulkošanas teorijās; izanalizēt jautājumus par tulkošanas 

procesa daudzšķautnainību; aplūkot lingvistisko, ekstralingvistisko un kultūras faktoru 

kopumu translatoloģijas griezumā. Praktisko nodarbību laikā sniegt pamatiemaľu kopumu 

tulka/ tulkotāja darbībā.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, ir sagaidāms, ka studentiem veidosies dziļākas zināšanas par tulkošanas 

zinātni kopumā, tās attīstības gaitu un aktualitātēm daţādos laika posmos. Tāpat studenti 

iegūs profesionālās tulka/tulkotāja pamatiemaľas.  

Studentiem veidosies šādas prasmes: Akadēmiskās:  

1) Pamatojoties uz iegūtajām zināšanām rast risinājumus ar tulkošanas jomu saistītajos 

jautājumos.  

2) Sekot līdz jaunākajām zinātnes un praktiskās tulkošanas aktualitātēm.  

3) Pilnveidot savu valodas prasmi, izmantojot kursa laikā iegūto pieredzi.  

Profesionālās:  

1) Pārzināt tulkošanas teorijas un prakses problemātiku.  

2) Piedalīties konferencēs un semināros.  

3) Pilnveidot profesionālo izaugsmi.  

 

Kursa plāns  
 

1. Tulkošanas vēsture L4 S2  

2. Tulkošana XX-XXI gadsimtā L4 S2  

3. Komunikācijas teorija un tulkošana L4 S2  
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4. Tulkošanas teorijas priekšmets un uzdevumi L4 S2  

5. Tulkošanas teorija kā interaktīvā disciplīna L4 S2  

6. Tulkošanas modeļi L4 S2  

7. Transformācija tulkošanā L4 S2  

8. Tulkošanas metodes un stratēģija, to noteicošie faktori L4 S2  

9. Mutiskās/rakstiskās tulkošanas specifiskie aspekti L6 S2 P4  

10.Tulkotāju/tulku organizācijas; kursa kopsavilkums L2 S2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 12 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (20%), uzstāšanās ar 

prezentācijām semināros par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām (30%) un eksāmena 

(mutisks) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Seleskovitch - Lederer., Interpréter pour traduire. Paris, 1984. (Francijas Kultūras centrs)  

2. Cary E., La traduction dans le monde moderne. 1956. (pie pasniedzējas)  

3. Jacobson R., Essais de linguistique générale.Ch 4. Aspects linguistiques de la traduction. 

Les Éditions de Minuit, 1975. (pie pasniedzējas)  

4. Horguelin P., Antologie de la manière de traduire. Montreal.Linguatech, 1981. (pie 

pasniedzējas)  

5. Chuquet H., Pratique de la traduction. Gap.Ophrys, 1990. (pie pasniedzējas)  

6. Collados A., Sabio Pinilla, J. A. (eds.) (2003), Avances en la investigación sobre 

interpretación. Granada: Comares. (pie pasniedzējas)  

7. Leon M., Manual de interpretación y traducción. Madrid : Luna publicaciones, 2000. (pie 

pasniedzējas)  

8. Hatim B., Mason I. Teorìa de la traducción. Barcelona, 1995. (pie pasniedzējas)  

9. Osimo Bruno, Manuale del traduttore, Hoepli Editore, Milano, 2004. (internetā PDF 

formātā)  

10. Scarpa Federica, La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Hoepli 

editore, Milano, 2008. (ir pasūtīta)  

11. Osimo Bruno, Traduzione e qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale, 

Hoepli editore, Milano, 2004. (ir pasūtīta)  

12. Mounin Georges, Teoria e storia della traduzione, Einaudi editore, Torino, 2006. (ir 

pasūtīta). 

  

Papildliteratūra  
 

1. Newmark P., Approaches to Translation. Centre for Translation and language Studies 

University of Surrey Phoenix ELT New York London Toronto, 1995.  

2. Cary E., Mécanismes et Traduction. Rabel, Ni, 3, 1956.  

3. Fédorof A.V., Vvedenie v teoriju perevoda. Moskva, 1983.  

4. Delisle J., L'analyse du discours comme méthode de Traduction (Initiation a la traduction 

française de textes pragmatiques anglais. Théorie et pratique). Ottawa, 1980, pp.48-97.  

5. Gentzler E., Contemporary Translation Theories. Londres et New York, 1993.  

6. Mounin G., Los problemas teóricos de la traducción, Madrid, Gredos, 1971.  

7. Santoyo J.C., Traducción, traducciones y traductores. Ensayo de bibliografìa 

española,León, Universidad, 1987.  

8. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani Editore, 2003.  
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9. Nergaard S., Teorie contemporanee della traduzione, Bompiani Editore, Milano, 1995.  

10. Bertazzoli Raffaella, La traduzione: teorie e metodi, Carocci Editore, Roma 2006.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Ballard M., Pour un enseignement de la traduction. Franco-British Studies. Nr 1.p. 27-40. 

1986.  

2. Translation Journal  

3. www.erudit.org/revue/ttr   

4. www.cervantes.es   

5. www.mundoabierto.com    

6. www.italicon.it  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erudit.org/revue/ttr
http://www.cervantes.es/
http://www.mundoabierto.com/
http://www.italicon.it/
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Kursa nosaukums     Mūsdienu literatūras teorija  
Kursa kods      LitZ5136  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kurss paredz literatūras teorijas pamatjēdzienu apguvi analizējot franču autoru tekstus, 

mūsdienu literatūrzinātnieku darbus. Paralēli tiek izskatīti klasiskie literatūras teorijas 

jautājumi: autora, ţanra, siţeta jēdzieni. Tiks salīdzināti šo kategoriju XVII-XX autoru un 

mūsdienu zinātnieku skaidrojumi, izpratnes jautājumi un problēmas. Darbs semināros palīdz 

izstrādāt prasmi orientēties literārajos virzienos sākot no antikvitātes līdz mūsdienām. 

 

 Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studenti iegūst izpratni par daiļliteratūras svarīgākajām likumībām un 

priekšstatu par tās vēsturisko attīstību. Studenti spēs patstāvīgi analizēt un vērtēt daiļdarba 

izveides principus.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par literatūrzinātnes definīcijām un formulējumiem;  

2. Padziļinās zināšanas par mūsdienu pieejām un viedokļiem literatūras teorijā;  

3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par literāro procesu vēsturi;  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti pazīst specifiskas literatūrzinātnes nozares, piemēram, daiļdarba analīzi, teksta 

stilistiku.  

2. Studentiem ir iemaľas analizēt tekstus.  

3. Studenti prot izvēlēties un pielietot mūsdienīgas zinātniskās pētījumu metodes.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads : formas, stila un ţanra jēdzieni literatūrā. 2L, 2S  

 

2. Forma: norma, būtība vai struktūra? 2L, 2S  

3. Ţanrs: daiļdarbu klasifikācijas princips? 2L, 2S  

4. Ţanru politika, poētika un retorika. 2L, 2S  

5. Ţanrs no Horācija līdz Ţanam Garlandam. 2L, 2S  

6. Ţanru sistēma no Renesanses līdz neoklasicismam. 2L, 2S  

7. Ţanra estētika: romantisms. 2L, 2S  

8. Poēzija, stāsts un luga – šodienas ţanri? 2L, 2S  

9. Mūsdienīgums vai ţanru robeţu neievērošana? 2L, 2S  

10. Autors: nāve un augšāmcelšanās. 2L, 2S  

11. Jēdziena «autors» ģenealoģija. 2L, 2S  

12. Autora jēdziens un funkcijas no Monteľa līdz mūsdienām. L2, 2S  

13. Autors viduslaikos. 2L, 2S  
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14. Rablē «Prologue de l‘auteur» un Monteľa «Esejas» 2L, 2S  

15. Klasiskais XIX gadsimta autors. 2L, 2S  

16. Autortiesības no antikvitātes līdz mūsdienām. 2L, 2S  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1) Starppārbaudījums – 2 testi (50% no gala vērtējuma).  

2) Mutiska un rakstiska eksāmena nokārtošana kursa beigās (50% no gala vērtējuma).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Compagnon A. Le Démon de la théorie. – Paris : Le Seuil, 2001. (LUB - 1 eks.)  

2. Todorov T. Théorie de la littérature. – Paris, Seuil, 2001. (LUB - 1 eks.)  

3. Wellek R., Warren A. La Théorie littéraire. – Paris : Seuil, 1971. (LUB - 1 eks.)  

 

Papildliteratūra  
 

1. Barthes R. Œuvres complètes. – Paris : Seuil, 2002. (LUB - 1 eks.)  

2. Brunn A. L‘Auteur. - Paris : Flammarion, 2001. (LUB - 1 eks.)  

3. Couturier M. La figure de l‘auteur. – Paris : Seuil, 1998. (LUB - 1 eks.)  

4. Dessons G. Introduction à la poétique. – Paris : Colin, 2005. (LUB - 1 eks.)  

5. Dictionnaire des genres et notions littéraires. – Paris : Encyclopaedia Universalis, 2001. 

(LUB - 1 eks.)  

6. Eco U. De la littérature. – Paris, Le Llivre de Poche, 2005. (LUB - 1 eks.)  

7. Fiction d‘auteur ? Le discours biographique sur l‘auteur de l‘antiquité à nos jours. – Paris : 

Champion, 2001. (LUB - 1 eks.)  

8. Foucault M. « Qu‘est-ce qu'un auteur ? » // Dits et Écrits. t. I. – Paris : Gallimard, 

2001.(LUB - 1 eks.)  

9. Gorp van, H. Dictionnaire des termes littéraires. – Paris : Slatkine, 2005. (LUB - 1 eks.)  

10. Ruiller-Theuret. Genres narratifs. – Paris : Ellipses-Marketing, 2006. (LUB - 1 eks.)  

11. Schaeffer J. Naissance de la littérature. – Paris : Rue d‘Ulm, 2002. (LUB - 1 eks.)  

12. Stalloni Y. Les genres littéraires. – Paris : Colin, 2005. (LUB - 1 eks.)  

13. Vernet M. Théorie de la contre littérature. – Paris : Librairie Nizet, 2000. (LUB - 1 eks.)  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. literatūras teorija http://www.fabula.org   

2. Francijas intelektuāla īpašuma kodekss http://www.celog.fr/cpi   

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek lasīts franču valodā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fabula.org/
http://www.celog.fr/cpi


84 

 

Kursa nosaukums      Maģistra darbs [FraFM]  
Kursa kods       Valo6062  

Kredītpunkti       20  
ECTS kredītpunkti      30  

Kopējais auditoriju stundu skaits    0  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   800  
Kursa apstiprinājuma datums    14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    #Romānistikas nodaļa 

    

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliľa 

 

Priekšzināšanas  
Valo4019, Bakalaura darbs [FraF B] [14.09.2010] 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Valo6062 [2VAL6063] Maģistra darbs [FraFM] [22.10.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Maģistra darbs piedāvā studentiem iespēju padziļināti izpētīt problēmas, kas atbilst viľu 

zinātniskajām vajadzībām un interesēm. Tēmu maģistrants izvēlas kopā ar zinātnisko 

vadītāju, kas sniedz palīdzību un atbalstu visā pētniecības un rakstīšanas procesā. Darbs tiek 

izstrādāts kādā no studiju programmā ietvērtajiem akadēmiskajiem priekšmetiem, vai vairāku 

priekšmetus aptverošā zinātnes virzienā. Maģistra darbam jābūt no 15000 līdz 20000 vārdiem 

(60 – 70 lpp.); maģistra darba pretendentiem jāsniedz oriģinālu zinātnisko datu vai piemēru 

kopums. Darbam jāatspoguļo autora iegūto datu sintēze un interpretācija, kas balstās uz 

pētījuma teorētisko koncepciju, kā arī maģistra studiju laikā gūtās teorētiskās zināšanas un to 

praktiskā un teorētiskā aktualitāte. 

 

Rezultāti  
 

Kursu beidzot, studenti:  

a) būs ieguvuši linguo-funkcionālo pētniecības kompetenci un spēs veikt patstāvīgu pētījumu 

un pielietot tā rezultātus praksē; spēs analizēt zinātnes nozarē (apakšnozarē) notiekošos 

procesus;  

b) spēs formulēt darba mērķus, uzdevumus un hipotēzi, pratīs izvēlēties pētniecības metodes 

atbilstoši teorētiskajai koncepcijai un empīrisko parādību dabai, iegūt un apstrādāt datus, tos 

apkopot un izdarīt secinājumus;  

c) spēs turpināt pētniecisko darbu doktorantūras programmās vispārīgajā valodniecībā, 

lietišķajā valodniecībā, literatūrā un traduktoloģijā;  

d) spēs sagatavot referātus vai seminārus par maģistra darba tēmu, lai nolasītu vai novadītu 

tos savas grupas vai bakalaura programmas studentiem vai arī zinātniskās konferencēs un 

publicēšanai.  

Studentiem veidosies šādas akadēmiskās un profesionālās kompetences:  

• izprast un izmantot zinātnes nozarē (apakšnozarē) rādītās teorijas un idejas  

• iegūt, analizēt un sintezēt informāciju no daţādiem avotiem, veikt salīdzinošo datu  

analīzi 

• risināt problēmas un pieľemt lēmumus  

• izmantot modernās informācijas tehnoloģijas datu ieguvē un analīzē;  

• pielietot iegūtās saskarsmes un starpkultūru komunikatīvo kompetenci pētījumos un savā 

profesijā  
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• veiksmīgi sadarboties ar ekspertiem citās jomās  

• pētījumos ievērot ētikas principus;  

• radīt jaunas idejas  

• pielietot iegūtās zināšanas praksē savā profesijā  

• plānot un realizēt pētījumus vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrā un 

traduktoloģijā.  

 

Kursa plāns  
 

1. Maģistra darba satura sākotnējais izklāsts un darba tēmas precizēšana  

2. Maģistra darba mērķu , uzdevumu un hipotēzes noformulēšana  

3. Pētīšanas metoţu un darba stratēģijas noteikšana  

4. Izvērsta ziľojuma iesniegšana, darbs pie datu vākšanas vai eksperimenta  

5. Galveno teorētiskās literatūras avotu atziľu apkopojums un analīze  

6. Datu bāzes izveidošana vai eksperimenta rezultātu apkopošana  

7. Datu apstrāde un aprakstīšana  

8. Iegūto rezultātu analīze  

9. Zinātniskā darba prasības, valoda, struktūra, noformēšana  

10. Referāta sagatavošana nolasīšanai zinātniskajā konferencē  

11. Darba melnraksta iesniegšana. Nepieciešamo satura korekciju ieviešana  

12. Semināra vai lekcijas par maģistra darba tēmu organizēšanas un novadīšanas principi un 

metodoloģija  

13. Maģistra darba teksta rediģēšana un korekcijas lasīšana  

14. Darba tīrraksta iesniegšana. Prezentācijas sagatavošana  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Regulārs darbs pie pētniecības un eksperimentālo datu vākšanas un apkopošanas – 50%.  

Maģistra darba aizstāvēšana – 50%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Yaguello M. Le grand livre de la langue française. Paris, Seuil, 2003. (1 eks. LUB 

bibliotēkā)  

2. Mounin O., Clefs de la linguistique. Paris, Seghers, 1968. (1 eks. pasniedzējām)  

3. Meschonnic H., De la langue française. Paris, Hachette, 1997.) (1 eks. pasniedzējām)  

4. Hagège Cl., Combat pour le français. Paris, Odile Jacob, 2006. (1 eks. pasniedzējām)  

5. Tojar N.,Hurtado N.,. Investigación cualitativa. Madrid: La muralla, 2007. (1 eks. 

pasniedzējām)  

6. Rodriguez Molina, J., Saez Rivera, D., Diacronìa : lengua española y lingüistica. Madrid 

:Gredos, 2006. (1 eks. pie pasniedzēja)  

7. Alberto Varvaro : Linguistica romanza, Liguori editore, Napoli, 2001 (Itālijas 

 kultūras centrā) 

8. Gaetano De Bernardis, Andre Sorci : Guida all‘analisi logica (linguistica), Le Monnier, 

Firenze,1993 (Itālijas kultūras centrā). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Chaurand J., Nouvelle histoire fde la langue française. Paris, Seuil, 1999. (1 eks. pie 

pasniedzēja)  

2. Dubois J., Giacomo M :, Guespin L., Marcellesi Ch., Dictionnaire de linguistique. Paris, 

1973. (1 eks. LUB)  
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3. Hagège Cl., Halte à la mort des langues. Paris, Odile Jacob, 2000. (1 eks pasniedzējām)  

4. Montenay Yves, La langue française face à la mondialisation. Paris, Les Belles Lettres, 

2005. (1 eks franču valodas un kultūras katedrā)  

5. Todorov,T. Los géneros del discurso. Caracas : Editorial académica., 1996.(1 eks. pie 

pasniedzēja)  

6. Gian Luigi Beccaria : Per difesa e per amore. La lingua italiana oggi, Garzanti editore, 

Milano, 2006 (1 eks. Itālijas kultūras centrā)katedrā)  

7.Luraghi Silvia, Thornton Anna M :Linguistica generale: esercitazioni e autoverifica, 

Carocci editore, Roma, 2004 (1 eks. Itālijas kultūras centrā)katedrā)  

8. Berruto Gaetano: Corso elementare di linguistica generale, UTET Università editore , 

Torino, 2006 (1 eks. pie pasniedzēja)  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le français d‘aujourd‘hui  

2. La linguistique  

3. Les Cahiers de Lexicologie  

4. Revue de Linguistique Romane, Paris, 1925 ss /Strasbourg/  

5. www.lu.lv – studijas – Conventions of Term Paper writing  

6. Vox romanica, Zurich et Berne, 1936 ss  

7. Revista de philologìa española, Madrid, 1914 ss.  

8. Le Francais dans le monde 
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Kursa nosaukums  Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-XXI gs.)  
Kursa kods      LitZ5134  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits    16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

 Kursa anotācija  
 

Šis kurss sniedz plašu pārskatu par pašreizējo Francijas kultūru un literatūru , no "Années 

Folles", impresionisma, modernisma un sirreālisma, pari pēc karas epohas, eksistenciālismu 

un absurdu, līdz mūsdienu laikiem, ko raksturo vilšanās un vientulība pasaulē, cilvēku uzturā. 

Ar autoriem, kas visizteiktākā mūsdienīgums - Breton Eluard, Sartrs, Kamī, Artaud, Céline, 

Houellebecq, Echenoz un daudzi citi – šis kurss pārskata arī glezniecību, skulptūru un 

kinematogrāfiju: visas ľemot vērā vēsturisko kontekstu un, izmantojot mūsdienīgu izskatu.  

 

Rezultāti  
 

Akadēmiskās kompetences  

1. pilnveidot savu valodas prasmi pamatojoties uz iegūtajām zināšanām;  

2. saprast mūsdienu kultūro un ideoloģisko kontekstu  

3. pārzināt aktuālu literatūras un mākslas teorijas un problemātiku;  

Profesionālās kompetences  

1. orientēties mūsdienu kultūras kontekstā,  

2. prast konstruēt tekstu / runu, un izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci.  

3. pārzināt aktuālie literatūras un mākslas darbi ľemot vērā vēsturisko kontekstu un, 

izmantojot mūsdienīgu izskatu  

 

Kursa plāns  
 

1. "La Belle Epoque" un "jauno garša" dzejnieki L2 S2  

2. Literatūra un teātris starp karu laikā L2 S2  

3. Sirreālisms un to attīstība L2 S2  

4. Eksistenciāla, absurda un sacelšanās literatūra L2 S2  

5. 50. gadu Pārejas un Inovācijas: jaunais teātris, jaunais romāns, jauna dzeja. L2 S2  

6. Strukturālisms, rakstīšanas ceļi L2 S2  

7. Krīze un reibonis: gadsimta beigas L2 S2  

8. Mūsdienīguma, daudzveidība: XXI. gadsimta L2 S2  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir 

jāizpilda visi praktiskie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala 

atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par doto uzdevumu 

izpildi semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1 Itinéraires Littéraires, Tome I, HATIER, 1991, Paris  

2 Itinéraires Littéraires, Tome II, HATIER, 1991, Paris  

3 André Lagarde, Laurent Michard, XX siècle, Les grands auteurs français, Antologie 

littéraire, Bordas, 1988, Paris  

 

Papildliteratūra  
 

Daniel Bergez, L‘explication de texte littéraire, Armand Colin, 2005, Paris.  

Dominique Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Armand Colin, 2005, Paris.  

 

Studiju kursa saturs  
 

1. tēma. "La Belle Epoque" un "jauno garša" dzejnieki  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

1. lekcija. Simbolisma mantinieki un pārľēmēji .  

1. seminārs. Valērijs. Apollinaire, Jakabs, Cendrars. Literatūra un glezniecība: Montmartrā 

mākslinieki  

2. tēma. Literatūra un teātris starp karu laikā  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

2. lekcija. Gide, Prusts, Celine. Jaunreālisms: Martin du Gard, Simenon.  

2. seminārs. Teātris starp karu periodā: Giraudoux, Anouilh.  

3. tēma. Sirreālisms un to attīstība  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

3. lekcija. Breton Souplault, Desnos, Eluard, Aragona. Duchamp un DADA.  

3. seminārs. Psihoanalīze un māksla.  

4. tēma. Eksistenciāla, absurda un sacelšanās literatūra  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

4. lekcija. Eksistenciālisms.  

4. seminārs. Sartrs, Beauvoir, Kamī.  

5. tēma. 50. gadu Mutācijas un Inovācijas: jaunais teātris, jaunais romāns, jauna dzeja.  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

5. lekcija. Individuālisms un tradīcijas. Garīgo jautājumi.  

5. seminārs. Bekets, Ionesco, Ţenē. Sarraute, Duras. Kino 50s.  

6. tēma. Strukturālisms, rakstīšanas ceļi  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

6. lekcija. Lietas un vārdi. Perec, Queneau. Gracq.  

6. seminārs. Jauna kritika un humanitāra zinatne: Fuko, Levi-Strauss, Barts.  

7. tēma. Krīze un reibonis: gadsimta beigas  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

7. lekcija. Stāstījuma atdzimšana.  

7. seminārs. Le Clezio, Modiano. Kino 80.  

8. tēma. Mūsdienīguma, daudzveidība: XXI gadsimta  

( lekcija – 2 stundas; seminārs 2 stundas.)  

8. lekcija. Mūsdienīguma, daudzveidība  

8. seminārs. Jean Echenoz, Michel Houellebecq, Jean Philippe Toussin. Mūsdienu  

kino. 
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Kursa nosaukums       Frankofonija  
Kursa kods        Valo6818  

Kredītpunkti        2  

ECTS kredītpunkti       3  

Kopējais auditoriju stundu skaits     32  
Zinātnes nozare       Valodniecība  

Lekciju stundu skaits      15  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits   17  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits    48  
Kursa apstiprinājuma datums     14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu     #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliľa 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Valo6818 [2VAL6818] Frankofonija [22.10.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar frankofonijas pasauli, tās ģeogrāfiju un daudzvedību valodas 

un kultūras ziľā. Tas palīdz izprast termina izcelsmi, veidošanos un attīstību, daţādas pieejas, 

tā interpretācijā, kā arī atklāj frankofonijas stāvokli šodien, problēmas un nākotni. Kurss 

iepazīstina ar frankofonijas organizācijām un to darbību ekonomikas, politikas, kultūras, 

izglītības, demokrātijas un citās jomās. Tas iekļauj arī valodas politikas jautājumus Francijā 

un ārpus tās.  

 

Rezultāti  
 

Kurss dot dziļas zināšanas par franču valodā runājošajām valstīm, tās ģeogrāfiju, valodu un 

kultūru daudzveidību., palīdz izprast valodas normas mainību un daudzveidību, kā arī 

mūsdienas tendences uz daudzvalodu pasauli nepieciešamību.  

Kurss iepazīstina ar frankofonijas valstu sociāli politiskajām sistēmām, to sadarbību un ievada 

to valodu politikas jomā un līdz ar to palīdz izprast un risināt valodu politikas jautājumus.  

Studentiem veidosies šādas akadēmiskās un profesionālās kompetences:  

• spēja pielāgoties jaunām situācijām  

• pielietot iegūtas zināšanas praksē savā darbībā  

• citu zemju kultūru un parašu izpratne  

• kritiski vērtēt iegūto informāciju,  

• spēja izprast un izmantot, analizēt un sintezēt prasmes  

• organizatoriskās un plānošanas iemaľas  

• informācijas pārvaldības iemaľas  

• problēmu risināšanas spēja  

• pilnveidosies komunikācijas prasmes franču valodā,  

• Grupu darba iemaľas  

• Spēja strādāt internacionālā kontekstā  

• Pozitīva izpratne par postnacionālām, plurietniskām globālas nomadiskas kultūras 

parādībām  

• Pētījumos ievērot ētikas principus  
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Kursa plāns 

 

 1. Ievads. frankofonijas termina izcelsme un attīstība, tas interpretācija L2  

2. Frankofonijas ģeogrāfija un struktūra L1, S1  

3. Frankofonijas organizācijas L1, S1  

4. Frankofonijas organizāciju darbība un darbības jomas L1, S1  

5. Frankofonijas lingvistiskā daudzveidība L1, S2  

6. Valodas politika, tās veidošanās un attīstība L1, S1  

7. Valodas politika Francijā L1, S1  

8. Svevalodu apgūšana Francijā L1, S1  

9. Francijas valodas politika ārpus Francijas L1, S1  

10. Frankofonija pasaulē L1, S3  

11. Frankofonija Latvijā L1, S1  

12. Frankofonija un Eiropa L1, S1  

13. Frankofonija un Globalizācijas procesi L1, S1  

14. Frankofonija šodien, tās problēmas un nākotne L1, S2  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 14 

testi (rakstiski) un 2 referāti.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi testi un uzdevumi. Studiju kursa gala atzīmi veido 

testu rezultāti (25%), uzstāšanās ar prezentācijām semināros ( 2 referāti) par kādu no kursa 

laikā aplūkotajām tēmām ar sekojošu apspriešanu (25%) un eksāmena (mutvārdos) rezultāts 

(50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Etat de la Francophonie dans le monde. Paris, 1997-2009. ( 1 eks. LUB bibliotēkā, 1 

eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

2. Saint-Robert, M.J. La Politique de la langue française. Paris, PUF, 2000. (1 eks. franču 

valodas un kultūras katedrā)  

3. Multilinguisme, competitivite economique et cohesion sociale. Delegation a la langue 

francaise et aux langues de France, 2008. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

4. Diversité culturelle et Francophonie dans l‘espace francophone et à l‘échelle mondiale. 

Paris, OIF, 2004. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

5. La Mondialisation une chance pour la francophonie. Colloque au Senat. Paris, les 27 et 28 

avril, 2006. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

6. Le francais: des mots de chacun, une langue pour tous. Presses Universitaires de Rennes, 

Les Lyriades, 2007. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

katedrā).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Dictionnaire universel francophone. Paris, Hachette, 1997.( 1 eks.franču valodas un 

kultūras katedrā),  

2. Dialogue et cultures, Bruxelles, N 41 – 55. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

3. Dollot, L. La France dans le monde actuel. Paris, PUF, 1991. ( 1 eks.franču valodas un 

kultūras katedrā),  

4. Une politique pour le français. Paris, Ministère des Affaires Etrangères, 1996, 1 eks LUB.  

5. Diversité culturelle et linguistique: quelles normes pour le français. Agence Universitaire 
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de la Francophonie, 2001. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

. Marchand, M. La Francophonie. Les essentiels Milan, 1999 ( 1 eks.franču valodas un 

kultūras katedrā),  

7. L‘année francophone internationale; AFI; 1997-2009. ( 1 eks.franču valodas un kultūras 

katedrā),  

8. Diversité culturelle et linguistique: quelles normes pour le français. Agence Universitaire 

de la Francophonie, 2001. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

9. Quelles perspectives pour la langue francaise? Presses Universitaires de Rennes, Les 

Lyriades, 2003. ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

10. L"Idee de politique linguistique. Le savoir faire. N 6. Paris, 2009. (katedrā).  

11. Francophonie et Mondialisation, Paris, CNRS Editions, 2004. ( 1 eks.franču valodas un 

kultūras katedrā),  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le français à l‘Université  

2. Defense de la langue française  

3. Le Français dans le monde  

4. Echanges  

5. Liaison (AFAL)  

6. Le Journal de l‘Agence Internationale de la Francophonie  

7. Lettres (ASSELAF)  

8. France Louisiane  

9. W + B (Bruxelles)  

10. Canada  

11. http://www.francophonie:org   

12. http:// www.africultures.com   

13. http://www.zigzag-francophonie.eu   

14. Parlement et Phrancopnonie  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek lasīts franču valodā. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.francophonie:org
http://www.africultures.com/
http://www.zigzag-francophonie.eu/
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Kursa nosaukums     Valstmācība (Francijas sabiedrība)  
Kursa kods      SDSK5030  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare  Starpdisciplinārie studiju kursi, Romāľu 

valodniecība, Socioloģija 

Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.06.2008  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)      
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliľa 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
SDSK5030 [2SDS5031] Valstmācība (Francijas sabiedrība) [22.10.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir izveidot rīcībspējīgu izpratni par Francijas sabiedrību, franču dzīves veidu un 

Francijas sabiedrības pārmaiľām.  

Katrs temats balstās uz konkrētiem faktiem, cipariem, salīdzinājumiem saistībā ar laiku un 

mijiedarbībā ar citām valstīm. Kurss apraksta un analizē attiecību, izturēšanas veidu, uzskatus 

un vērtības, kas ir raksturīgas Francijas sabiedrībai, akcentējot uzmanību uz attīstības 

tendencēm un atklājot franču dzīves veida īpatnības. Kursā tiek plaši izmantoti audio un 

videomateriāli, kā arī autentiskie masu informācijas līdzekļu dokumenti.  

 

Rezultāti  
 

Kurss ļauj apgūt plašas un dziļas zināšanas par mūsdienu Francijas sabiedrību, tās attīstības 

tendencēm, tās īpatnībām un par t.s. franču ―izľēmumiem‖. Kurss sekmē studentu izpratni par 

sabiedrības attīstību un tās mijiedarbību ar citām valstīm un tautām, arī ar Latviju.  

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos viľu profesionālajā darbībā nepieciešamās 

akadēmiskās un profesionālās kompetences un pratīs:  

• Pielietot savas zināšanas, izpratni un problēmzināšanu prasmi jaunās un mazpazīstamās 

situācijās, plašākos vai multidisciplināros kontekstos saistībā ar savu studiju jomu;  

• Parādīt prasmi integrēt zināšanas, risināt sareţģītus jautājumus un formulēt spriedumus, 

balstoties reizēm arī uz nepilnīgu vai ierobeţotu informāciju, apzinoties savu zināšanu un 

lēmumu pielietojumu;  

• Skaidri un nepārprotami izklāstīt savus secinājumus, zināšanas un sniegt to pamatojumu 

speciālistu un nespeciālistu auditorijām;  

• Pielāgoties jaunām situācijām un veiksmīgi darboties citu valstu kultūru un paradumu 

sabiedrībā.  
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Kursa plāns  
 

1. Francijas sabiedrība šodien L4 S4  

2. Franči L4 S4  

3. Ģimene L4 S4  

4. Sabiedrības struktūras L4 S4  

5. Darbs L4 S4  

6. Nauda L4 S4  

7. Atpūta L4 S4  

8. Francija globalizācijas kontekstā L4 S4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

• Kritiskas literatūras pārskata esejas – 25%;  

• regulāri testi (10) un kontroldarbi (5)– 25%;  

• uzstāšanās ar referātu (3) par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām – 25%;  

• mutiska eksāmena nokārtošana – 25%.  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Gérard Mermet, Francoscopie. Pour comprendre les Français. Chiffres, tendances, analyses. 

Paris, Larousse, 2003, 2009. (1 eks. LUB bibliotēkā), 2 eks.pasniedzējām)  

2. Atlas des Français aujourd‘hui. Dynamiques, modes de vie et valeurs. Paris, Editions 

Autrement, 2006. (1 eks franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks. pasniedzējām, 1 eks. CCF)  

3. Geneviève Brame. Chez vous en France. Mille et une clés pour faciliter la vie. Paris, La 

Documentation Française, 2006. (1 eks. pasniedzējām, 1 eks. CCF)  

4. Gérard Noiriel, Atlas de l‘Immigration en France. Paris, Editions Autrement, 2002. (1 eks. 

CCF)  

5. Tu parles!? Le français dans tous ses états. (composé par B.Cerquiglini, J.-C. Corbeil, J.-M. 

Klinkenberg, B. Peeters). Flammarion, 2000. (1 eks CCF). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Stéphane Beaud. Le baccalauréat: passeport ou mirage? Problèmes politiques et sociaux. 

Paris, La Documentation Française, 2003. (1 eks CCF)  

2. Thierry Blöss, Alain Frickey. Les femmes dans la société française. PUF, 1994.(1 eks. 

CCF)  

3. Stéphane Beaud, Michel Pialoux, Violences urbaines, violence sociale. Genèse des 

nouvelles classes dangereuses. Paris, Foyard, 2003. (1 eks. CCF)  

4. Alain-François Lesacher. Fëtes et traditions de France. Editions Ouest-France, 1999. (1 eks. 

CCF)  

5. Christiane Muglioni. L‘Expansion. Actualité économique et fait de société dans la France 

d‘aujourd‘hui. CLE, 1993. (1 eks franču valodas un kultūras katedrā, 1 eks. CCF))  

6. Jackson Noutchié Njiké. Civilisation progressive de la Francophonie. CLE International, 

2005. (1 eks CCF)  

7. L'Etat de la France 2007-2008, La Decouverte, Paris, 2007. (1 eks pasniedzējām))  

8. Institutions et vie politique. La Documentation Francaise, Paris, 2003. (1 eks. franču 

valodas katedrā)  

9. Le systeme educative en France, La Documentation Francaise, Paris, 2006. (1 eks. CCF, 1 

eks. franču valodas un kultūras katedrā)  

10. La protection sociale en France, La Documentation Francaise, Paris,2008. (1 eks. franču 

valodas un kultūras katedrā). 
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Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Monde  

2. Express  

3. Le Nouvel Express  

4. http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/   

5. http://www.senat.fr/      

6. http://www.insee.fr   

7. http://www.cohesionsociale.gouv.fr/index.asp    

8. www.inpes.sante.fr/   

9. http://www.education.gouv.fr/stateval/default.htm   

10. http://www.culture.gouv.fr/culture/doc/index.html   

11. http://www.jeunesse-sportsgouv.fr/ministere/stats.asp   

12. http://www.unesce.org   

13. http://epp.eurostat.cec.eu.int  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.vie-publique.fr/politiques-publiques/
http://www.senat.fr/
http://www.insee.fr/
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/index.asp
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.education.gouv.fr/stateval/default.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/doc/index.html
http://www.jeunesse-sportsgouv.fr/ministere/stats.asp
http://www.unesce.org/
http://epp.eurostat.cec.eu.int/
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Kursa nosaukums    Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze  
Kursa kods       LitZ5057  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits      16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  16  

Kursa apstiprinājuma datums    27.01.2005  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Jeļena Vladimirska 

 

Priekšzināšanas 

 LitZ2128, 20. gs. Francijas literatūra II 

Valo4341, Franču valodas stilistika [14.09.2010] 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
LitZ5057 [2LIT5043] Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Šim kursam ir divkāršais mērķis. Pirmkārt, apgūt salīdzinošo literāro tekstu komentāru 

metodoloģiju, kura prasa stilistiskas, retorikas un diskursīvās analīzes jēdzienu izpratni, arī 

tekstu rediģēšanas izpratni. Otrkārt, analīze orientēta uz mūsdienu franču literatūras tekstiem, 

kas ļauj studentiem iepazīt aktuālo franču literatūru un atklāt sev mūsdienu franču literātu 

stilistiskās īpatnības.  

 

Rezultāti  
 

Kurss ļauj attīstīt interesi attiecībā uz literatūras valodu, paplašināt un padziļināt zināšanas 

literatūras jomā, iepazīties ar mūsdienu aktuālāko franču rakstnieku daiļradi, un ar 

metodoloģiju, kas var būt pielietota tulku darbā.  

 

Akadēmiskās kompetences: 

 

1. Izanalizēt darbu problemātiku, kas bieţi saistīta ar mūsdienu rietumu pasaules problēmām.  

2. Pilnveidot franču valodas prasmi, attīstīt rakstīto tekstu izpratni un veidošanas prasmes.  

 

Profesionālās kompetences:  

Pielietot kursā piedāvātās pieejas tekstiem, kā svešvalodas pasniegšanā, kā arī tulka  

profesijā.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads: Salikto komentāru metodoloģija L1 S1  

2. Verbālais aspekts / sintaktiskais aspekts L1 S1  

3. Izotopijas un leksiskie lauki L2 S2  

4. Izteiciens kā jēdziens L1 S1  

5. Filmas analīze: "Cīľas lauka paplašināšanas" L1 S1  

6. Uelbeka romānu trijdalīgā struktūra L1 S1  
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7. Personāţu dubultošanās L1 S1  

8. Uelbeka romānu specifiskā intonācija L1 S1  

9. Uelbeka romānu intertekstualitate L1 S1  

10. "Spēļu" romāns L1 S1  

11. Z.-F. Tusens "Nodarboties ar mīlestību" (fragmentu analīze) L1 S1  

12. Z.-F. Tusens "Nodarboties ar mīlestību" (fragmentu analīze) - turpinājums L1 S1  

13. Fragmentu salīdzinoša analīze: Tusens "Televīzija" / Uelbeks "Platforma" L1 S1  

14. Darbs ar saliktiem komentāriem L1 S1  

15. Komentāru rakstīšana L1 S1  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju apmeklējums ir obligāts,  

semināru apmeklējums ir obligāts + 2 pārbaudījumi (50%)  

kursa pārbaudījums – eksāmens (rakstveida) (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

Michel Houellebecq:  

1) Extension du domaine de la lutte Maurice Nadeau, 1994,  

2) Les particules élémentaires, Flammarion, 1997;  

3) Plateforme, Flammarion, 2001.  

 

Jean-Philippe Toussaint:  

1) La Télévision (1997), Les Éditions de Minuit: Paris.  

2) Autoportrait (à l'étranger)(2000), Les Éditions de Minuit: Paris.  

3) Faire l'amour (2002), Les Éditions de Minuit: Paris.  

 

Papildliteratūra  
 

Paul-Oliveir Jacopin, 1998, Le commentaire composé: Méthode et application, Dunod:Paris  

Olivier Bessard-Banquy, 2003, Le roman ludique, Presse Universitaire du Septentrion  

Dominique Noguez, 2003, Houellebecq, en fait, Fayard . 

 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

Le francais d'aujourd'hui  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek lasīts franču valodā.  

 

Studiju kursa saturs  
 

1. tēma. Salikto komentāru metodoloģija  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stundas.)  

1. lekcija. Salikto komentāru metodoloģija  

1. seminārs. Komentāru rakstīšana  

 

2. tēma. Verbālais aspekts / sintaktiskais aspekts  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stundas.)  
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2. lekcija. Verbālais aspekts / sintaktiskais aspekts  

2. seminārs. Praktiskais darbs  

 

3. tēma. Izotopijas un leksiskie lauki  

( lekcija – 2 stundas; seminārs - 2 stundas.)  

3. lekcija. Izotopijas un leksiskie lauki  

3. seminārs. Teksta analīze.  

 

4.tēma. Izteiciens kā jēdziens  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

4. lekcija. Izteiciens kā jēdziens  

4. seminārs. Teksta analīze.  

 

5.tēma. Filmas analīze: "Cīľas lauka paplašināšanas"  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

5. lekcija. "Cīľas lauka paplašināšanas"  

5. seminārs.Filmas analīze.  

 

6. tēma. Uelbeka romānu trijdalīgā struktūra  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

6. lekcija. Uelbeka romānu trijdalīgā struktūra  

6. seminārs. Teksta analīze.  

 

7. tēma. Personāţu dubultošanās  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

7. lekcija. Personāţu dubultošanās  

7. seminārs.Teksta analīze.  

 

8.tēma. Uelbeka romānu specifiskā intonācija  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

8. lekcija. Uelbeka romānu specifiskā intonācija  

8. seminārs. Teksta analīze.  

 

9.tēma. Uelbeka romānu intertekstualitate  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

9. lekcija. Uelbeka romānu intertekstualitate  

9. seminārs.Teksta analīze.  

 

 

10.tēma."Spēļu" romāns  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

10. lekcija. "Spēļu" romāns  

10. seminārs.Teksta analīze.  

 

11.tēma. Z.-F. Tusens  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

(fragmentu analīze)  

11. lekcija. Z.-F. Tusens  

11. seminārs. "Nodarboties ar mīlestību" (fragmentu analīze)  

 

12. tēma Z.-F. Tusens ( turpinājums)  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  
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12. lekcija. Z.-F. Tusens  

12. seminārs. "Nodarboties ar mīlestību" (fragmentu analīze)  

 

13. tēma. Salīdzinoša analīze: Tusens / Uelbeks  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

13. lekcija. Salīdzinoša analīze: Tusens / Uelbeks  

13. seminārs. Fragmentu salīdzinoša analīze: Tusens "Televīzija" / Uelbeks "Platforma"  

 

14. tēma. Darbs ar saliktiem komentāriem  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

14. lekcija. Darbs ar saliktiem komentāriem  

14. seminārs. Teksta analīze.  

 

15. tēma. Komentāru rakstīšana  

( lekcija – 1 stunda; seminārs - 1 stunda.)  

15. lekcija. Komentāru rakstīšana  

15. seminārs. Praktiskais darbs. 
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Kursa nosaukums     Valoda un frankofonās literatūras  
Kursa kods      LitZ6030  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Literatūrzinātne  

Zinātnes apakšnozare    Cittautu literatūras vēsture  

Lekciju stundu skaits    16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

 Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar franču valodā rakstīto literatūru, kas atspoguļo franču 

valodā runājušo valstu lingvistisko un kulturālo daudzveidību. Kurss piedāvā plašu daţādu 

tautu, kuras vieno franču valoda, kultūras izteiksmes formu un līdzekļu daudzveidību, kā arī 

sniedz plašas zināšanas par frankofonās literatūras vēsturi, ģeogrāfiju, problemātiku un 

tematiku. Kursa uzdevumi: iepazīt frankofonās literatūras galvenos pārstāvjus; apgūt 

zināšanas par frankofonās literatūras veidiem un virzieniem; padziļināt priekšstatus par teksta 

analīzes metoţu daţādību un prasību unifikāciju nozīmīgākajiem nosacījumiem; apzināt 

frankofonās literatūras un franču valodas daudzveidību un tās nozīmi starpkultūru 

komunikācijas un kultūru daudzveidības attīstības veicināšanā Eiropā un visā pasaulē.  

 

Rezultāti  
 

Pēc sekmīga šī kursa apgūšanas studenti būs attīstījuši sekojošas akadēmiskās un 

profesionālās kompetences un spēs:  

• bez grūtībām orientēties franču valodā runājošo valstu literatūrā, tās daudzveidībā, tās 

galvenajos virzienos un tās literāro darbu analīzes nosacījumos;  

• patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties literārā darba pētniecības metodes un virzību uz to 

unifikāciju;  

• izmantot daţādu analīzes metoţu standartus un prasības, savstarpēji salīdzināt iegūtos 

rezultātus;  

• izmantot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību frankofonās 

literatūras jomā;  

• argumentēti izskaidrot un diskutēt par frankofonās literatūras nozīmi un lomu daudzvalodu 

politikas attīstībā un starpkultūru dialoga nepieciešamību Eiropā un pasaulē;  

• kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt sareţģītas parādības un notikumus, kuri ir saistīti ar 

valodas politiku, lingvodiversitāti, nacionālās identitātes noteikšanu globalizācijas laikmetā;  

• gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par literatūras, valodas un kultūras izteiksmes formu 

un līdzekļu daudzveidību sabiedrībā un veicināt pārliecību par to, ka multilingvisms ir 

nākotnes cilvēka iezīme;  

• strādāt internacionālā kontekstā, veidot pozitīvu attieksmi pret citām kultūrām un  

ētiskumu.  
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Kursa plāns  
 

1. Lingvistiskās tipoloģijas un frankofonās literatūras L 2  

2. Frankofonās literatūras un kultūras areāli L 2  

3. Frankofono literatūru tipoloģija L 2  

4. Frankofono literatūru vēsture L 4  

5. Frankofonā literatūra un nacionālā identitāte L 2  

6. Valodas, literatūras un frankofono literatūru tematika L 4  

7. Frankofonā literatūra Eiropā S 6  

8. Frankofonā literatūra Ziemeļamerikā S 4  

9. Kreolu salu frankofonā literatūra S 2  

10. Āfrikas kontinenta frankofonā literatūra S 4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lai sekmīgi nokārtotu kursu, ir nepieciešams apmeklēt lekcijas (vismaz 75%).  

Studiju kursa gala atzīmi veido: atzīmes par aktīvu piedalīšanos semināros (10%); rakstiskiem 

un mutvārdu testiem (6) par ar kursa tematiku saistītiem jautājumiem, ieskaitot problēmu 

risināšanu un viedokļu apmaiľu (20%); 3 referātiem (rakstiski un mutvārdos) ar sekojošu 

viedokļu apmaiľu (20%) un eksāmens mutvārdos (50%) 

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Beniamino, Michel. La Francophonie littéraire, l`Harmattan, 1999.(CCF)  

2. Brahimi Denise. Langue et littératures francopnones, Ellipses, 2001.(CCF)  

3. Variation et Francophonie, L`Harmattan, 2004 (CCF)  

4. Littératures francophones: langues et styles, L`Harmattan 2001 (CCF)  

5. Les Identités francophones, Anthologie didactique. Québec français, 2008 (Franču valodas 

un kultūras katedrā).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Pöll Bernard. Francophonies péripheriques, L`Harmattan, 2001 (CCF)  

2. Huit nouvelles, Calmann-Lévy, 2008 (CCF)  

3. Francophone literatures: an introductory survey, Oxford University Press, 2002 (CCF)  

4. Chevrier Jacques.La Littérature nègre, Armand Colin, 1999 (CCF)  

5. Sept cents ans de littérature ne Suisse romande, Èdution de la différence, Paris,1991 

(Franču valodas un kultūras katedrā)  

6. Stengers Jean. Les racines de la Belgique, Édition Racine, Bruxelles, 2000 (Franču valodas 

un kultūras katedrā). 

 

 Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.zigzag-francophonie.eu   

2. http://francophonie.org    

3. Les Temps Modernes   

4. www.africulture.com   

5. http://aieq:cybercat.ca   

6. www.quebecentouteslettres.com   

7. www.livrequebecois.com    

http://www.zigzag-francophonie.eu/
http://francophonie.org/
http://www.africulture.com/
http://aieq:cybercat.ca
http://www.quebecentouteslettres.com/
http://www.livrequebecois.com/
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8.. www.TV5MONDE.org   

9.. www.artelittera.com  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tv5monde.org/
http://www.artelittera.com/
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Kursa nosaukums     Sastatāmā valodniecība [FraFM]  
Kursa kods      Valo5277  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība  

Lekciju stundu skaits    32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Andrejs Bankavs 

Filoloğijas mağistra grāds, lekt. Olga Turuļina 

 

Priekšzināšanas  
Valo1194, Ievads valodniecībā [FraF B] 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Valo5277 [2VAL5255] Sastatāmā valodniecība [FraFM] [10.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt ar sastatāmās valodniecības priekšmetu, mērķiem, izpētes 

metodēm un perspektīvām. Valodu radniecības pierādīšanai tiek salīdzinātas viena laikmeta 

valoda ar cita laikmeta valodu, vienas tautas valoda ar citu tautu valodām, kā arī vienas 

valodas izloksnes sava starpā. Tā kā jebkura valodas analīze un izpēte būtībā ir salīdzinoša, 

šis kurss ļaus iepazīt vienības un attiecības, kas saista daţādas valodas, nošķirt to darbības 

līmeľus, izveidot pazīmju klasifikāciju, kā arī noteikt to kategorijas. 

  

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par valodu salīdzināšanas principiem, kā 

arī par iespējamajiem tipoloģiskajiem risinājumiem salīdzināmo valodu ietvaros. Kurss kalpo 

par labu pamatu studentiem, kuri vēlas veikt zinātniskus pētījumus valodniecībā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par sastatāmās valodniecības izpētes metodēm un perspektīvām.  

2. Studenti iegūst padziļinātas zināšanas par produktīviem sastatāmās leksikoloģijas 

procesiem, iepazīstas ar aktualitātēm leksikoloģijā.  

3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par jaunākajām valodniecības pētījumu metodēm un to 

pielietošanas iespējām (studenti spēj izveidot valodas fonēmu sarakstu, klasificēt iespējamās 

morfēmu kombinācijas, izklāstīt sintakses likumus, utt.).  

Profesionālās kompetences:  
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1. Studenti spēj veikt daţādu valodu salīdzinošos pētījumus.  

2. Studentiem ir iemaľas izmantot daţādu pētījuma metoţu standartus un veikt pētniecības 

darbību valodniecībā, savstarpēji salīdzinot iegūtos rezultātus.  

3. Studenti spēj darboties starptautiskā kontekstā un turpināt savu profesionālo izaugsmi 

pamatojoties uz iegūtajām zināšanām.  

 

Kursa plāns  
 

1. Sastatāmā valodniecība. L2  

2. Ieskats sastatāmās valodniecības vēsturē. L2 S2  

3. Salīdzinošās pētniecības metodes. L4  

4. Sastatāmā fonētika. L4 S2 P2  

5. Sastatāmā morfoloģija. L4 S2 P4  

6. Sastatāmā leksikoloģija. L4 S2 P2  

7. Sastatāmā frazeoloģija. L2 S2 P2  

8. Sastatāmā semantika. L4 S2 P2  

9. Sastatāmā stilistika. L2 S2 P2  

10. Sastatāmā sintakse. L2 S2 P2  

11. Kontrastīvikas perspektīvas. L2  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 

semināri un 8 praktiskie darbi. 

  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi un aktīvi jāpiedalās semināros. 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), uzstāšanās ar 

prezentācijām semināros par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām (25%) un eksāmena 

(mutisks) rezultāts (50%). 

 

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Chiss J.-L., Filliolet J., Maingueneau D., Introduction à la linguistique française, tome 1: 

notions fondamentales, phonétique, lexique, Hachette Livre, Paris, 2001. (Francijas Kultūras 

centrs)  

2. Bec P., Manuel pratique de philologie romane, Picard, Paris, 1970. (pie pasniedzējas)  

3. Linguistique comparée et typologie des langues romanes dans Actes du XVIIe Congrès 

international de linguistique et philologie romanes, Aix-en-Provence, Université de Provence, 

1985. (pie pasniedzējas)  

4. Walter H., Le français d‘ici, de là, de là-bas, Paris, 1998. (pie pasniedzējas)  

5. Mortureux M.-F., La lexicologie entre langue et discours, éd. Sedes, Paris, 1997. (pie 

pasniedzējas)  

6. Anttila R. Lingüìstica historica y comparativa.Madrid :Benjamins, 1989. (pie pasniedzējas)  

7. Richard D., Janda y Brian D. José (Eds), El manual de la lingüìstica histórica. Blackwell, 

2004. (pie pasniedzējas)  

8. Trask R.L. , Diccionario de la lingüìstica histórica y comparativa. Fitzroy Dearborn, 2001. 

(pie pasniedzējas)  

9. Berruto G., Corso elementare di linguistica generale, UTET Libreria, Torino, 1997. (ir 

pasūtīta)  

10. Lee C., Linguistica romanza, Carocci, Roma, 2000. (ir pasūtīta)  
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11. Patota G., Lineamenti di grammatica storica dell'italiano, Il Mulino, Bologna, 2002. (ir 

pasūtīta)  

 

Papildliteratūra  
 

1. Gak V., Sravnitelnaja tipologija francuzskogo i russkogo yazikov, Moskva, 1983.  

2. Malblanc A., Stylistique comparée du français et de l‘allemand: essai de représentation 

linguistique comparée et étude de traduction, Didier, Paris, 2002.  

3. Gak V., Sopostavitelnaja leksikologija francuzskogo i russkogo yazikov, Moskva, 1985.  

4. Latviešu valoda sastatījumā ar romāľu un ģermāľu valodām, Rīga, 1988.  

5. Leksikogrāfijas terminu vārdnīca (franču-latvieču-angļu valodas), LU Akadēmiskais 

apgāds, Rīga, 2006 (papildinātais izdevums).  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Les différentes conceptions et les différents programmes de recherche en phonologie : 

http://kapeskreol.online.fr/lison2.htm    

2. Morphological Processes  

www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/morphology.html   

www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/process.html#outlinetop   

www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/paradox.html   

3. Des présentations de la linguistique générale :  

www.lsadc.org/web2/fldfr.htm   

4. Linguistica lettica  

5. www.wordlingo.com   

6. http://enciclopedia.us.es    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kapeskreol.online.fr/lison2.htm
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/morphology.html
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/process.html#outlinetop
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/paradox.html
http://www.lsadc.org/web2/fldfr.htm
http://www.wordlingo.com/
http://enciclopedia.us.es/
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Kursa nosaukums     Salīdzinošā literatūra  
Kursa kods       LitZ5086  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits     24  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  8  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    30.11.2006  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)   Irina Kuzmina 

Priekšzināšanas   LitZ2128, 20. gs. Francijas literatūra II 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
LitZ5086 [2LIT5068] Salīdzinošā literatūra [05.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir paplašināt studentu redzesloku iepazīstinot viľus ar salīdzinošās literatūras 

pamatiem, tās priekšmetu, metodēm, pētīšanas jomām. Programma balstas uz franču 

literatūrzinātnes avotiem (Chevrel, Kristeva, Brunel). Uzmanības centrā ir mīta jēdziens, kas 

atspoguļo literatūras procesu gan diahroniskajā (kopš viduslaikiem līdz mūsdienām), gan 

sinhroniskajā aspektā un ļauj konstatēt līdzības un atšķirības literārās parādībās.  

 

Rezultāti 

 

 Studenti iegūst šādas akadēmiskās un profesionālās kompetences:  

• Apgūt jaunu literatūrzinātnes jomu un tās metodēm, kuras tiek lietotas Francijā;  

• Iepazīties ar mīta teorijām un koncepcijām;  

• Iemācīties analizēt konkrētus tekstus franču valodā no labirinta mīta un ―labirintiskās 

rakstīšanas‖ viedokļa;  

• Salīdzināt daţādu franču autoru tekstus, kuri tiek apvienoti par līdzīga elementa (mīts) 

klātbūtni, kā arī salīdzināt tos ar citu kultūru tekstiem (piemēram, latviešu vai angļu 

literatūrā).  

• veikt tekstu krutisku\o analīzi  

• pamatoties uz iegūtajām zināšanām rast risinājumu ar teksta analīsi vai literatūras teorijas 

jomu saistītajos jautājumos  

• sekot līdzi jaunākajām literaturzinātnes aktualitātēm;  

Akadēmiskās  

• pārzināt literatūrzinatnes problematiku  

• piedalīties konferencēs un semināros, kas saistīti ar profesionālo izaugsmi;  

• izvērtēt un pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci  

• darboties starptautiskā kontekstā. 
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 Kursa plāns  
 

1. Salīdzinošās literatūras definīcijas, metodes, robeţas 2L, 2S  

2. Tulkojums un oriģināldarbs. Francofonijas jēdziens 2L  

3. Literārie virzieni un ţanri kā tekstu kopīgs pamats 2L  

4. Mīta jēdziens: definīcijas, teorijas, literārais mīts 2L  

5. Mīta loma salīdzinošajā literatūrā 2L  

6. P.Brinela literāro mītu vārdnīcās 2L  

7. Labirinta tēls kā franču literatūras tradīcija. Diahroniskais un sinhroniskais aspekts. 2L, 2S  

8. Jaunais Romāns: mīta transformācija. Labirintiskā rakstīšana. 2L  

9. A.Robgrijē un M.Bitora daiļrade: labirinta tēls tekstu vairākos līmeľos (simboliskais, 

alegoriskais, tekstuālais) 4L, 2S  

10. Jaunā Romāna tekstu salīdzinošā analīze 2L  

11. Labirinta tēls latviešu, angļu, krievu literatūras tekstos 2L, 2S  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1. Praktiskie darbi (teksta analīze, tekstu salīdzinošā analīze, domraksts) : 20%  

2. Divi kontroldarbi (teorijas jautājumi, tekstu analīze) : 15% ;  

3. Referāti (pēc izvēlētas tēmas) : 15% ;  

4. Noslēdzošais pārbaudījums – rakstisks eksāmens : 50%  

 

Mācību pamatliteratūra 

 

 1. Barthes, P. Mythologies. Paris, Seuil, 1995 (1957) (1 eks. pasniedzējam),  

2. Chevrel, Y. Littérature comparée. Paris, PUF, 1995 (1 eks. pasniedzējam)  

3. Salīdzinošā literatūrzinātne Austrumeiropā un pasaulē. Teorijas un interpretācijas. Rīga, 

Pētergailis,2001. (1 eks. LUB bibliotēkā)  

4. Ankrava.Sigma, Vai Lāčplēsis bija karalis Artūrs ?, Rīga, Zvaigzne ABC, 2000. (1 

eks.LUB bibliotēkā)  

5. Kursīte, Janīna, Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā, Rīga, Zinātne, 1999. (1 eks.LUB 

bibliotķā)  

6. Armando Gnisci: Letteratura comparata, B. Mondadori, Milano, 2002, (pasūtīta)  

7. Davide Susanetti: Favole antiche: mito greco e tradizione letteraria europea, Carocci, 

Roma, 2005, (pasūtīta)  

8. Armando Gnisci, Franca Sinopoli: Manuale storico di letteratura comparata, Meltemi, 

Roma, 1997, (pasūtīta),  

9. 12. Beristain,H., Análisis estructural del relato literario.,México : Universidad Autonoma 

de México., (1 eksemplārs ir pasniedzējam).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Brunel, P. Dictionnaire des mythes d‘aujourd‘hui. Editions du Rocher, 1994.  

2. Brunel, P. Butor : L‘Emploi du temps. Texte et labyrinthe. Paris : PUF, 1995.  

3. Eliade, M. Aspects du mythe. Paris : Gallimard, 1993 [1963].  

4. Ricardou, Jean. Le Nouveau Roman. Paris : Seuil, 1973 [1971].  

5. Butor, M. L‘Emploi du temps. Paris, Minuit, 1995 (1956)  

6. Robbe-Grillet, A. Dans le 6. 6. Labyrinthe. Paris, Seuil, 1993 (1959)  

7. Albouy, P. Mythes et mythologies dans la littérature française. Paris, Seuil, 1969  
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8. Brunel, P. Dictionnaire des mythes littéraires. Editions du Rocher, 1994.  

9. Brown, D., Da Vinci Code, Penguin Books, 2003.  

10. Bajtiìn, M., Teirìa y estética de la novela., Madrid : Editorial Taurus,1989., (1 eksemplārs 

ir pasniedzējam)  

11. Levin, S., Estructuras linguisticas en la poesìa.Madrid :Cátedra, 1983., (1 eksemplārs ir 

pasniedzējam)  

12. Gian Mario Anselmi: Mappe della letteratura europea e mediterranea, Bruno Mondadori, 

2001, Milano  

13. Giacomo Debenedetti: Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano, 1987.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Kuzmina, I. Inscription du mythe dans la littérature française, anglo-saxonne et russe du 

XXe siècle. (Doktora disertācijas materiāli). Versailles : Université UVSQ, 2005.  

2. http://www.cco.caltech.edu/~boozer/sitemap.html  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek lasīts franču valodā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.cco.caltech.edu/~boozer/sitemap.html
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Kursa nosaukums     Nozaru leksika [franču]  
Kursa kods      Valo5279  

Kredītpunkti     4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Lekciju stundu skaits    26  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 38  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   #Romānistikas nodaļa   

  

Kursa izstrādātājs(-i)    
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Regīna Beldava 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Valo5279 [2VAL5258] Nozaru leksika [franču] [10.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Neprecīzs vārdu vai vārdkopu lietojums un tā nepietiekama izpratne, kā arī nabadzīgs 

„pasīvais‖ un „aktīvais‖ apgūtais vārdu krājums ir visbieţāk sastopamie šķēršļi komunikācijas 

procesā, tostarp un jo īpaši – starpvalodu komunikācijā.  

Studiju kurss galvenokārt orientēts uz valodas prasmju attīstīšanu un paredzēts topošajiem 

tulkiem un tulkotājiem ar mērķi nostiprināt un pilnveidot studējošo franču valodas leksiskās 

un frazeoloģiskās kompetences daţādos līmeľos. Tā pamatā - daudzveidīgs mūsdienu franču 

valodas leksiski-stilistiskais, tematiskais un teksta materiāls, video- un audio ieraksti, 

praktiski vingrinājumi, vārdnīcu, enciklopēdiju un interneta resursu izmantošana. 

  

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti nostiprinās un pilnveidos franču valodas leksiskās un 

frazeoloģiskās kompetences daţādos līmeľos. Tāpat, turpinot attīstīt savu potenciālu, viľi var 

strādāt par redaktoriem, tulkiem vai tulkotājiem.  

 

Studentiem veidosies šādas prasmes:  

Akadēmiskās:  

- franču valodas sistēmiski-leksiskā kompetence un to pilnveidošanas iespēju apzināšana;  

- franču valodas kultūrsociālā kompetence;  

- franču valodas komunikatīvi- diskursīvā kompetence;  

- mācīšanās kompetence.  

Profesionālās:  

- nostiprināt un pilnveidot receptīvās un produktīvās valodas prasmes;  

- noteikt un sasaistīt leksisko nozīmi ar teksta ţanru, lietojuma jomu, teksta izpratni kopumā;  

- paplašināt (ekvivalento) izteiksmes līdzekļu izvēles prasmes, parafrāzes un  

pārformulācijas prasmes;  

- pilnveidot leksiski-sintagmatisko un frazeoloģisko kompetenci;  

- izmantot kultūrfona, eksistenciālās zināšanas;  

- paplašināt valodas lietojuma sfēras tematiku;  

- efektīvi izmantot un pārvaldīt leksikas uzziľu resursus ( vārdnīcas, leksikonus, datu bāzes 

(u.c.);  

- izkopt vārdu lietojumu fiksēšanas un sistematizēšanas paľēmienus (personīgie  
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glosāriji, vārdu un terminu «faili » u.c.) kā arī mnemotiskos paľēmienus patstāvīgai vārdu 

krājuma bagātināšanai.  

 

Kursa plāns  
 

1. Franču valodas leksikas vispārējs raksturojums L2  

2. Franču valodas leksiskās nozīmes īpatnības L4 S2 P2  

3. Efektīva leksisko resursu pārvaldīšana L2 S2  

4. Vārdu morfoloģiskās cilmes un vārdformu darināšanas veidu apguve L2 P4  

5. Saīsinājumu un akronīmu nozīme un lietojums L2  

6. Sinonīmisko asociāciju attīstīšana un ekvivalento izteiksmes līdzekļu izvēle L2 P4  

7. Anglicismi un franciskie ekvivalenti, internacionālā leksika un « viltus draugi » L2 P4  

8. Reāliju apzīmējumi un kultūrafona zināšanas L4 S2  

9. Leksiskā kombinatorika un frazeoloģiskās kompetences pilnveide L4 S4 P6  

10. Tematiskās leksikas komunikatīvā kompetence L2 S2 P4  

11. Metodiski ieteikumi un individuālās pieredzes apkopojums patstāvīgai leksiskās 

kompetences pilnveidei L2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 7 semināri.  

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (30%), uzstāšanās ar 

prezentācijām semināros par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām (20%) un eksāmena 

(mutisks) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Delaisne P., Trevisi S., McBride N., Café-Crème, Méthode de Français 3 et 4, Hachette 

livre, FLE, 2004.  

2. Germain C. & Lapierre A., Le sigle. Définition, caractéristique, emploi. Cahiers de 

lexicologie, N 53, pp. 55-74.  

3. Picoche J., Didactique du vocabulaire français, Nathan, Paris, 1993. (www.jacqueline-

picoche.com)  

4. Treville M.-C., Enseigner le vocabulaire en classe de langue, Hachette, f-autoformation, 

Paris, 1996.  

 

Papildliteratūra 

 

1. Sullet-Nylander F., Le titre de presse, Université de Stockholm, 1998.  

2. Burnier M.-A. & Rambaud P., Le journalisme sans peine, Plon, Paris, 1997. 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le français dans le monde (1998 – 2010 gg. izdevumi).  

2. Rat M., Dictionnaire des expressions et des locutions traditionnelles, Larousse-Bordas, 

Paris, 1999.  

3. Franču - latviešu vārdnīca, Hachette-Livre, Zvaigzne ABC, Rīga, 2002.  

4. Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la Langue française, Dictionnaires le Robert, 

Paris, 2008.  

5. Pechoin D., Dictionnaire des difficultés du français d‘aujourd‘hui, Larousse-Bordas, Paris, 

1998.  
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6. Niobey G., Dictionnaire analogique, Larousse-Bordas, Paris, 1999.  

7. www.edufle.net  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek docēts franču valodā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edufle.net/
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Kursa nosaukums       Lasīšanas teorija  
Kursa kods        LitZ5099  

Kredītpunkti        2  

ECTS kredītpunkti       3  

Kopējais auditoriju stundu skaits     32  
Zinātnes nozare       Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits      26  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits   6  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits    48  
Kursa apstiprinājuma datums     15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu     #Romānistikas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Olga Ozoliľa 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
LitZ5099 [2LIT5081] Lasīšanas teorija [11.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir palīdzēt studentiem apgūt lasīšanas teorijas pamatus. Kurss balstās uz tādiem 

literatūras diţgariem, kā Valerī (Valery), Barts (Barthes), Derida (Derrida). Teorijas pamatā ir 

―teksta daudzveidības (plurālisma)‖ jēdziens, kas parasti attiecas uz literatūru, bet var arī skart 

tādas jomas, kā tiesības un reliģija. Kurss dod studentiem iespēju apgūt svarīgākos mūsdienu 

hermenētikas virzienus. 

 

 Rezultāti  
 

Pēc sekmīga šī kursa apgūšanas studenti būs attīstījuši sekojošas akadēmiskās un 

profesionālās kompetences un spēs:  

- pielietot praksē teksta daudzveidības (plurālisma) dimensiju,  

- apzināties mūsdienu dzejas un prozas veidošanās daudzveidību,  

- saskatīt teksta būtību,  

- pielietot apgūto teoriju tekstu klasifikācijā un analīzē.  

 

Kursa plāns  
 

1. Jēga un klātneesamība L 2  

2. Teksts ar lakūnām (nepilnīgs teksts) L 2  

3. Teksta uztvereL 2  

4. Vispārējo uztveri nosaka intuīcija L 2  

5. Atziľu loma L 2  

6. Īstā nozīme / autors L 2  

7. Jēga rodas divu tekstu saskarsmes rezultātā L 2  

8. Lasītāja teksts L 2  

9. Ideoloģiskā modelēšana L 2  

10. Četras ideoloģiskās modelēšanas darbībasL 2, S 2  

11. Četri jēdzieni Vecajā Testamentā L 2  

12. ―Dziesmu dziesmas‖ interpretācija L 2, S 2  

13. Interpretācija tiesību jomā L 2, S 2  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju apmeklējums – 75%;  

Gala vērtējumu veido:  

Praktiskie darbi 11 (tekstu analīzes) – 15%  

Aktīvs darbs semināros, viens kontroldarbs (teorijas jautājumi, teksta analīze)– 20%  

2 referāti saskaľā ar izvēlēto tēmu – 15%  

Noslēdzošais pārbaudījums – rakstisks eksāmens – 50%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Carpentier N., La lecture selon Barthes. Paris, L‘Harmattan, 1998 (pasniedzējām)  

2. Barthes R., Critique et Vérité. Essai. Paris, Seuil, 1966 (pasniedzējam)  

3. Jouve, Vincent., La lecture. Paris, Hachette supérieur, 1993 (bibliotēkā)  

4. Delcroix M. et Hallyn F., Méthodes du texte. Introduction aux études littéraires. Bruxelles, 

Duculot, 1995 (pasniedzējām)  

5. Thyrion Francine, La dissertation. Du lieu commun au texte de réflexion personnelle. De 

Boec & Larcier s.a, 2006. (pasniedzējam). 

 

 Papildliteratūra  
 

1. Henault A. Les enjeux de la sémiotique. Paris, PUF, 1979  

2. Aron P., Saint-Jacques D., Viala A. Le dictionnaire du littéraire. Paris, PUF, 2002.  

3. Saint-Jacques D. L‘Acte de lecture. Québec Nuit blanche, 1994  

4. Curtius E. R. La littérature européenne et le moyen âge latin. Paris, PUF (Agora), 1956, 2 

volumes  

5. Sokganik, G., Stilistika teksta, Moscou, Flinta-Naouka, 2000 ,  

6. Marouzeau, J., Precis de stylistique francaise, Masson et Cite 1969.,  

7. Khovanskaia, Z., Dmitrieva, L., Stylistique francaise, Moscou, Vischaia shkola, 1991.  

8. Dolinin, K., Stilistika Frantzuzskogo yazika, Leningrad, Prosveshtchenie, 1978.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

Revue des deux mondes, www.revuedesdeuxmondes.com   

Le Francais aujourd'hui  

Les Temps Modernes  

New literary history. A Journal of Theory and Interpretation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.revuedesdeuxmondes.com/
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Kursa nosaukums   Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija  
Kursa kods       Valo5453  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa uzdevums – iepazīstināt studentus ar franču valodas leksiku, tās attīstības tendencēm, 

franču valodas leksisko sastāvu, valodas pamatfondu, leksikogrāfiju un vārdnīcu tipiem. Šis 

kurss sniedz arī padziļinātu ieskatu mūsdienu terminoloģijas procesos, iepazīstinā ar pašām 

jaunākajām tendencēm terminoloģijas attīstībā.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Padziļinās zināšanas par svešvalodas leksiku un terminiem.  

2. Izprast leksiskās sitēmas daţādību.  

3. Pazīst terminoloģijas veidošanās un veidošanas procesus.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj veikt neatkarīgu salīdzinošo pētījumu terminoloģijā.  

2. Studentiem ir iemaľas izmantot terminoloģijas vārdnīcu.  

3. Studentiem attīstas prasmes strādāt projekta grupā pie terminu potenču izstrādes.  

 

 

Kursa plāns  
 

1. Valodas vārdu krājums jeb leksika. 2L, 2S  

2. Leksikas strauja attīstība un vārdu krājuma paplašināšana. 2L, 2S  

3. Leksikogrāfija. 2L, 2S  

4. Elektroniskās vārdnīcas. 2L, 2S  

5. Formāla zinātnes nozare. 2L, 2S  

6. Terminoloģijas izveides stratēģijas. 2L, 2S  

7. Bilingvālā un multilingvālā terminoloģija. 2L, 2S  

8. Terminoloģija un datubāzes. 2L, 2S  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 1) 2 praktiskie mājas darbi (50%);  

2) eksāmens 50% (25% teorija; 25% lingvistiskie komentāri).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1. Eluerd R. La lexicologie. – Paris: PUF, 2000. (LUB - 4 eks.)  

2. Lehmann A., Martin-Berthet F. Introduction à la lexicologie. – Paris: Dunod, 1998. (LUB - 

1 eks.)  

3. Cabré M. T. La terminologie : théorie, méthode et applications. – Paris: Armand Colin 

;Ottawa : Les Presses de l‘Université d‘Ottawa, 1998. (LUB - 1 eks.)  

4. L‘Homme M.-C. La terminologie : principes et techniques. – Pu Montréal, 2004. (LUB - 1 

eks.)  

 

Papildliteratūra  
 

1. Greimas A. Sémantique structurale. – Paris: PUF, 2002. (LUB - 1 eks.)  

2. Niklas-Salminen A. La lexicologie. – Paris: Colin, 2005. (LUB - 1 eks.)  

3. Tournier, J. Dictionnaire de lexicologie française. – Paris: Ellipses Marketing, 2009. (LUB 

- 1 eks.)  

4. Bavoux C. Le français des dictionnaires. L'autre versant de la lexicographie française. – 

Paris: Duculot, 2008. (LUB - 1 eks.)  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le francais dans le monde. (LUB)  

2. La langue francaise. (LUB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

Kursa nosaukums      Juridiskā franču valoda  
Kursa kods       Valo5448  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība 

 Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte  

  

 Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir pilnveidot studentu franču valodas mutiskās un rakstiskās saziľas prasmes 

juridiskajā kontekstā vairākās tiesību nozarēs. Studenti apgūs franču valodas juridiskās 

terminoloģijas un tipiskāko gramatikas konstrukciju lietojuma īpatnības savu profesionālo 

mērķu realizēšanai mūsdienu informācijas sabiedrības daudzveidīgajās saziľas situācijās. 

Kursā studējošie strādās ar teorētisko literatūru, likumiem, un likumu komentāriem.  

 

Rezultāti  
 

Kursa rezultātā studējošajiem ir jāapgūst papildus zināšanas un praktiskās iemaľas juridisko 

dokumentu sastādīšanā.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Strādāt ar nozares literatūru;  

2. Lasīt un saprast likumu tekstus, kā arī komentārus;  

3. Sekot līdzi pat sareţģītai argumentācijai, kurus lieto juridiskajā kontekstā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj sastādīt daţādus ar jurista profesiju saistītus dokumentus.  

 

Kursa plāns  
 

1. Juridiskās valodas specifika 2L, 2S  

2. Juridiskās valodas aspekti. 2L, 2S  

3. Juridisko tekstu analīze un rakstīšana. 2L, 2S  

4. Juridiskā valoda un juridiskie termini. 2L, 2S  

5. Tiesību sistēma un tiesu sistema. Tiesas process. 2L, 2S  

6. Satversme un Francijas Republikas konstitūcija. 2L, 2S  

7. Eiropas Savienības tiesības un Eiropas Kopienu tiesas prakse. 2L, 2S  

8. Starptautiskā justīcija un cilvēktiesības. 2L, 2S  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 2 testu rezultāti semestra laikā (50%) un 

eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50 %).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1. Soignet M. Le français juridique. – Paris: Hachette, 2003. (Franču valodas un kultūras 

katedra)  

2. Fontette F. Vocabulaire juridique. – Paris: Puf, 1988. (Franču valodas un kultūras katedra)  

3. Cornu G. Vocabulaire juridique. – Paris: Puf, 2007. (Franču valodas un kultūras katedra). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Saint Dahl H. Dictionnaire juridique. – Paris: Dalloz-Sirey, 2008. (Francijas kultūras 

centrs)  

2. Roland H. Lexique juridique – expressions latines. – Paris: Lexis-Nexis, 1999. (Francijas 

kultūras centrs)  

3. Merland. Droit administratif et constitutionnel. – Paris: Hachette, 2008. (Francijas kultūras 

centrs). 

 

 Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.likumi.lv   

2. http://europa.eu  /     

3. http://www.echr.coe.int/echr/  

 

Piezīmes  
 

Kurss tiek lasīts franču valodā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://europa.eu/
http://www.echr.coe.int/echr/


117 

 

Kursa nosaukums      Valoda un diplomātija  
Kursa kods       SDSK5089  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare  Starpdisciplinārie studiju kursi, Valodniecība, Politikas 

zinātne (politoloģija)  

Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

 Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir nodrošināt studentus ar starptautisko attiecību jomas specializētās leksikas 

zināšanām, kā arī iepazīstināt ar diplomātiskās darbības metodēm un tehnoloģijām. Kursa 

ietvaros paredzēts iepazīstināt studentus ar Francijas un starptautisko Diplomātisko protokolu. 

Turklāt tas sniegs ieskatu par Tirdzniecības likumu un Starptautiskajām attiecībām, kā arī par 

Apvienoto Nāciju Organizācijas politisko sistēmu izveidi. Šis kurss noderēs visiem, kuriem 

būs jāpilda pārstāvniecības un pārrunu vešanas pienākumi savā valstī vai ārzemēs.  

 

Rezultāti  
 

Akadēmiskās kompetences:  

1. Diplomātijas un starptautisko attiecību jomas specifiskās leksikas apguve  

2. Valodas prasmju attīstīšana, veicinot brīvu mutisko un rakstisko izteiksmi  

3. Sasaiste starp vērošanu un valodas izmantošanu specifiskās situācijās  

4.Analīzes un argumentācijas metoţu apguve.  

 

Profesionālās kompetences:  

1. Prasme risināt konkrētas problēmas, izmantojot mūsdienīgu starpdisciplināru un interaktīvu 

pieeju  

2. Zināšanas par diplomātiskajiem protokoliem  

3. Politiski diplomātiskās darbības specifisko zināšanu apguve atvērtas un interaktīvas pieejas 

ietvaros  

4. Pārvaldīšana  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads: mērķis - diplomātija. Pārrunas.L2 S2  

2. Pārrunu metodes L2 S2  

3. Diplomātija un daudzpusīgas pārrunas L2 S2  

4. Starpministriju saskaľošana pārrunu sagatavošanā un vešanā L2 S2  

5. Ziľojumu rakstīšana L2 S2  

6. Sapulces vadīšana L2 S2  

7. Starpniecības metodes L2 S2  

8. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas diplomātisko attiecību un starptautisko lietu 

pārvaldes jomā L2 S2  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir 

jāizpilda visi praktiskie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala 

atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par doto uzdevumu 

izpildi semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1 Diplomatie.com, CLE International, 2005.  

2 La conference internationale et ses variantes, Hachette, 1995  

3. Collell, M.R., Guìa de la Eriqueta Social y Empresarial. Barcelona : Ediciones Gestión 

2000, 2003. (1 eksmplārs ir pasniedzējam)  

4. Barquero Cabrero, J.D., El libro de oro de las relaciones públicas. Barcelona : Ediciones 

Gestión 2000, 2002. (1 eksemplārs ir pasniedzējam)  

5. L.Visconti di Modrone ―Consuetudini di Cerimoniale Diplomatico‘‘, Vitaliano Calenne 

edizione, Roma, 2008  

6. C.Ungaro ―Il manuale del perfetto diplomatico‖, Borla edizione, Roma, 1995  

 

Papildliteratūra  
 

1. www.diploweb.com   

2. http://www.personales.ulpgc.es   

3. http://www.diplomaticosescritores.org   

4. "La diplomatie en transformation", in Ena mensuel, n°328, janvier 2003 (226 bd. Saint 

Germain, 75007, Paris).  

5. Jean Baillou, "Les Affaires étrangères et le corps diplomatique", Paris, CNRS, 1984.  

6. Jean du Boisberranger, "Domaine et instruments de la politique étrangère française", La 

Documentation française, 1976  

7. Samy Cohen: "Les diplomates. Négocier dans un monde chaotique", éd. Autrement 2002.  

8. René Massigli, "La Comédie des erreurs", Paris, Plon, 1978.  

9. Marcel Merle, "La Politique étrangère", Paris, PUF, 1984.  

10. François Seydoux de Clausonne, "Le métier de diplomate", Paris, France Empire, 1980.  

11. Marie-Christine Kessler, "La Politique étrangère de la France : acteurs et processus", 

Paris, Presses de Sciences po, 1998.  

12. Objectif Diplomatie, Hachette-Livre 2006, Paris.  

13. Álvarez, M. Tipos de escrito IV: Escritos comerciales. Madrid: Arco/Libros,S.L., 2002. (1 

eksemplārs ir katedrā)  

14. Álvarez, M. Tipos de escrito III: Epistolar, administrativo y jurìdico. Madrid: 

Arco/Libros,S.L., 2002. (1 eksemplārs ir katedrā)  

15. Формановская Н.И., Родригес-Ириондо И., Речевой этикет.Русско-испанские 

соответствия.Москва.Высшая школа: 1993. (1 eksemplārs ir pasniedzējam)  

16. Kincāns V. Lietišķā etiķete un protokols. Rīga: Zvaigzne ABC, 1997, (1 eksemplārs ir 

pasniedzējam)  

17. Līkopa V. Lietišķā etiķete starptautiskajā biznesā, Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. (1  

 

 

 

eksemplārs ir pasniedzējam),  

18. E.Serra ―La diplomazia - Strumenti e metodi‖, Le Lettere edizione, Firenze, 2009  

http://www.diploweb.com/
http://www.personales.ulpgc.es/
http://www.diplomaticosescritores.org/
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19. Felices,A. Cultura y negocios. Madrid:Edinumen, 2003. (1 eksemplārs ir katedrā)  

20. Vilariño Pintos, E., Curso de Derecho diplomático y consular. Madrid: EdTecnicos, 2007. 

(jāpērk). 

 

Studiju kursa saturs   
 

1. temats. Ievads: mērķis - diplomātija. Pārrunas.  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

1. lekcija. Kursa prezentācija. Kas ir diplomātija? Diplomātijas vēsture. Pārrunu process 

divpusējā un daudzpusējā kontekstā.  

1. seminārs. Konflikta un sadarbības jēdzieni. Pārrunu pamatelementi.  

 

2. temats. Pārrunu metodes  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

2. lekcija. Pārrunās izmantotās stratēģijas un taktikas.  

2. seminārs. Kā zināmi procesi, zināma attieksme un zināma izturēšanās var novest pie 

daţādiem rezultātiem. Cilvēciskā un starpkulturālā dimensija un tās ietekme uz pārrunu norisi. 

Sekmīgām pārrunām nepieciešamie elementi: galvenie sagatavošanas un plānošanas etapi 

valstiskā mērogā, varas nevienlīdzības analīze pie sarunu galda, risinājumi iespējamo grūtību 

pārvarēšanai. Interaktīvi vingrinājumi, kas ar atsevišķu uzdevumu, lomu spēļu un simulāciju 

palīdzību ļaus studentiem atklāt savu sarunu vedēju talantu.  

 

3. temats. Diplomātija un daudzpusīgas pārrunas  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

3. lekcija. Diplomātisko attiecību procesi. Daudzpusējas pārrunas: piemērs – gadskārtējās 

konferences un sapulces, kas notiek Ţenēvā.  

3. seminārs. Pavērsieni, kas var rasties pārrunās daţādu kultūru (nacionālu, profesionālu) 

klātbūtnē. Interaktīvi vingrinājumi, kas ļaus izmantot lomu spēlēs un simulācijas uzdevumos 

apgūtās prasmes un metodes. Grupas biedru sasvstarpēja kritiska analīze.  

 

4. temats. Starpministriju saskaľošana pārrunu sagatavošanā un vešanā  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

4. lekcija. Starpministriju saskaľošana, konsultācija un komunikācija.  

4. seminārs. Sagatavot un nodrošināt konferenču un starpvaldību pārrunu norisi. Konceptuāls 

ieskats starpministriju saskaľošanā, tās loma sekmīgu pārrunu sagatavošanā un vešanā.  

 

5. temats. Ziľojumu rakstīšana  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

5. lekcija. Ziľojuma rakstīšana - viens no pirmajiem uzdevumiem, kas seko dalībai 

starpvaldību konferencē vai kopsapulcē. Specifiskas zināšanas un speciālas metodes, kas ļauj 

visefektīvāk paust autora zināšanas rakstveida formā.  

5. seminārs. Veiksmīgi un efektīvi ziľojumi: izvairīšanās no izlaidumiem un pārpratumiem, 

kuri radušies valodas kļūdu vai nepareizas informācijas rezultātā.  

Satura izklāsta valoda un stils, kas nepieciešami ziľojuma rakstīšanai. Pārdomas pirms 

rakstīšanas, loģiskā sasaiste, virsrakstu formulējums un rezultātu izklāsts.  

6. temats. Sapulces vadīšana  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

6. lekcija. Sapulces – neatľemama darba sastāvdaļa sabiedriskajā un diplomātiskajā darbībā. 

Sapulces, kuras organizē Apvienoto Nāciju Organizācijas birojs Ţenēvā, Cilvēktiesību 

komisija, Ekonomiskā un Sabiedriskā padome, kā arī daţādas ANO speciālo aģentūru un 

organizāciju apspriedes komitejas un institūcijas. Apvienoto Nāciju aģentūru, dalībvalstu un 

nevalstisko organizāciju neformālās sapulces. Sapulces īpatnības un mērķi, tās trūkumi, 
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materiālā organizācija, vadītāja loma un pienākumi, runas iesākšana, klausīšanās prasme un 

ziľojuma prezentācija.  

6. seminārs. Studenti piedalās lomu spēlēs, kurām seko vērtējumi un kritiski komentāri.  

 

7. temats. Starpniecības metodes  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

7. lekcija. Starpniecība – valdības pārstāvju un diplomātu ikdienas darba svarīga sastāvdaļa, 

gan politiskā, sociālā vai ekonomiskā kontekstā, gan divpusējās un daudzpusējās pārrunās. 

Tātad ir būtiski, lai diplomāti un valdības pārstāvji iegūtu starpniecības pienākumu veikšanai 

nepieciešamās zināšanas.  

7. seminārs. Starpniecības metoţu konceptuālā analīze, galvenās problēmas, ar kurām 

saskaras starpnieki. Daţādas starpniecības stratēģijas. Daţādu pieeju un to radīto konceptuālu 

problēmu analīze. Teorētiskā un praktiskā analīze, kas balstīta uz autentiskiem dokumentiem.  

 

8. temats. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas diplomātisko attiecību un starptautisko 

lietu pārvaldes jomā  

(lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas)  

8. lekcija. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un to nozīme starptautiskajā darba 

kārtībā. Kā efektīvi izmantot šīs tehnoloģijas? Vispārējs ievads starptautiskā mēroga interneta 

pārvaldes organizācijā un darbībā. Interneta nozīme ar ekonomisko, sociālo un vides 

jautājumu saistītās informācijas izplatīšanā.  

8. seminārs. Internets – neaizstājams līdzeklis starpvaldību pārrunu un konferenču 

sagatavošanā un vadīšanā. 
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Kursa nosaukums     Romāņu valodu prasmes un stratēģijas  
Kursa kods      Valo6177  

Kredītpunkti  4  

ECTS kredītpunkti  6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits    18  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 46  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Kursa apstiprinājuma datums   14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

Priekšzināšanas   
Valo5413, Romāľu valodu apguves teorijas un prakse 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir padziļināt studentu izpratni par romāľu valodu mācību metodikas 

pamatjēdzieniem. Kursa uzsvars tiek likts uz studentu metodisko spēju attīstību nolūkā 

sagatavot tos romāľu valodu pasniegšanai. Kursa ietvaros studenti mācās praktiski plānot 

mācību stundas un novadīt tās savu kursu biedru auditorijā. Stundas vēros, analīzēs un vērtēs 

gan pasniedzējs, gan studenti. Studenti arī iemācīsies apkopot un izstrādāt paľēmienus 

praktisku situāciju risināšanai skolas prakses ikdienā.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti pilnveidos savas akadēmiskās un profesionālās 

kompetences - uzstādīt kursa mērķus un uzdevumus, pratīs izveidot un saplānot aktivitātes 

atbilstoši valodas apguvēju līmenim un interesēm, apgūs iemaľas izvērtēt un analizēt gan 

savas, gan kursa biedru vadītās stundas, pilnveidojot gan kritiskās, gan praktiskās prasmes. 

Studenti pratīs izveidot un pielietot mācību materiālus, integrējot valodas prasmes; izpratīs 

novērtēšanas pamatprincipus, pratīs izvēlēties mācību grāmatas, atbilstoši skolēnu 

vecumposma īpatnībām un vajadzībām. Kurss pilnveidos arī interpersonālās (darbu komandā, 

kritikas un paškritikas prasmes, pozitīvo attieksmi pret citām kultūrām, ētiskumu) un 

sistēmiskās kompetences (pielietot zināšanas praksē, radīt jaunas idejas, pielāgoties jaunām 

situācijām, spēju strādāt ar skolas bērniem un augstskolas studentiem).  

 

Kursa plāns  
 

1. Svešvalodu mācīšanas metoţu vēsture. L 2, S 2  

2. XX gs. valodu mācīšanas metodes. L 6, S 8  

3. Valodas nodarbības veidošanas un plānošana principi L 2, S 6  

4. Skolēnu darba novērtēšana un pārbaude. L 4, S 4  

5. Mācību grāmatu izvēle L 2, S 6  

6. Nodarbības novērošanas process, iespējamo pieeju analīze. L 2, S 4  

7. Studenta vadītās stundas. S 10  

8. Mācību priekšmeta (franču, spāľu, itāliešu valodas) programmas sastādīšana un 

novērtēšana. S 4  

9. Eiropas valodu portfelis S 2  

Stundas kopā: 64  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Nodarbību apmeklējums obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido:  

- atzīmes par piedalīšanos semināros un vienas stundas novadīšanu. (20%);  

- skolotāja darba mapes prezentācija, kurā tiks vērtēti: patstāvīgi lasīto materiālu konspekti 

(10%); stundas plāns ar instrukcijām un materiāliem (10%); vadītās stundas izvērtējumi 

(10%).;  

- eksāmens (mutvārdos) - 50%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Cuq J.-P., Gruca I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. P., PUG, 

2002.(1 eks LUB bibliotēkā)  

2. Cadre européen commun de référence: apprendre, enseigner, évaluer . Strasbourg, Conseil 

de l‘Europe/Paris: Edition Didier, 2001 ( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

3. Candelier, M.,. L»Introduction de l‘éveil aux langues dans le curriculum, Strasbourg, 

Conseil de ‗Europe, 2003.( 1 eks.franču valodas un kultūras katedrā),  

4. Bertocchini, Paola, Costanzo, Edwige, Manuel de formation pratique pour le professeur de 

FLE, CLE International, 2008. (1 eks CCF)  

5. Eiropas valodu portfelis, Valsts valodas aģentūra, 2008.(Internetā)  

6. C. Andorno, F.Bosc, P. Ribotta ‗‘Grammatica Insegnarla e impararla‘‘, Guerra Edizioni, 

Perugia, 2004 (ir pasūtīta)  

7. A. Cattana, M.T. Nesci ‗‘Analizzare e correggere gli errori‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 

2004 (ir pasūtīta)  

8. N. Beretta. F. Gatti ‗‘Abilità d‘ascolto‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2007 (ir pasūtīta)  

9. P.Diadori, M. Palermo, D. Troncarelli ‗‘Manuale di Didattica d‘italiano L2‘‘, Guerra 

Edizioni, Perugia, 2009 (ir pasūtīta)  

10. José B. Carrasco. Una didáctica para hoy: cómo enseñar mejor (Libro práctico para 

profesores de cualquier nivel). Madrid: Ediciones RIALP, S.A., 2004 (1 eks. Ibēristikas un 

italjanistikas katedrā)  

11. José B. Carrasco. Estrategias de aprendizaje (para aprender más y mejor). Madrid: 

Ediciones RIALP, S.A.,2004 (1 eks. pasniedzējam)  

12. Marìa Guadalupe Moreno Bayardo. Didáctica 2 (fundamentación y práctica). México: 

Editorial Progreso, S.A. de C.V., 2004 (1 eks. pasniedzējam). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Zarate G. Enseigner une culture étrangère. Paris, Hachette, 1986 (1 eks.pasniedzējam)  

2. Huber-Kriegler, M. Miroirs et fenêtres – Manuel de communication interculturelle. CELV, 

Edition du Conseil de l‘Europe, 2005 (1 eks. pasniedzējam, 1 eks. CCF)  

3. Caré J. M. Jeu, langage et créativité. Paris, Hachette, 1991 (1 eks. pasniedzējam, 1  

eks. CCF)  

4. Lussier D. Evaluer les apprentissages, Paris, Hachette, 1992 (1 eks. pasniedzējam)  

5. Reichler-Beguelin, Ecrire en français, Delachaux et Niestlé, 1990 (1 eks. pasniedzejam)  

6. Cuq J.-P,. Une introduction à la didactique de la grammaire en français langue étrangère.P., 

Didier/Hatier, 1996 (1 eks. pasniedzējam  

Dortu, J.C., Une classe de rêve, CLE International, 1986 ( 1 eks.franču valodas un kultūras 

katedrā),  

1 eks. CCF)  

7. Riand S. Enseigner à communiquer en langue étrangère. Paris, Hachette, 1990. (1 eks. 

pasniedzējam)  
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8. Cuq, J.-P., Dictionnaire de didactique du français. Langue étrangère et seconde, Cle 

International, 2003 (1 eks LUB bibliotēkā)  

9. Tagliante, C., La classe de langue, P., CLE International, 1994 (pasniedzējam, CCF)  

10. Fanny Deschamps, Lire l‘image au collège et au licée en cours de français, Paris, Hatier, 

2004. (1 eks. pasniedzējam)  

11. Cavalli, M.,Lire,Paris., Hachette,2000 (1 eks. pasniedzējam)  

12. A. Mollica, R.Dolci, M.Pichiassi ‗‘ Linguistica e Glottodidattica‘‘, Guerra Edizioni, 

Perugia, 2008 (pasūtīta)  

13. R. Ferencich ‗‘Suggestopedia moderna‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2008 (pasūtīta)  

14. C.Brighetti, F.Minuz ‗‘Abilità del parlato‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2001 (pasūtīta)  

15. A.Corda, C.Marello ‗‘Lessico Insegnarlo e Impararlo‘‘, Guerra Edizioni, Perugia, 2003 

(pasūtīta)  

16. A. Ledgeway, A.L. Lepschy ‗‘Didattica della lingua italiana : Testo e contesto‘‘ Guerra 

Edizioni, Perugia (pasūtīta)  

17. A.Ontoria, J.P.R.Gómez, A.Molina, A. de Luque. Aprendizaje centrado en el alumno 

(metodologìa para una escuela abierta). Madrid: Narcea, S.A., de Ediciones, 2006 (1 eks. 

pasniedzējam)  

18. Raúl Rojas Soriano. Investigación – acción en el aula (enseñanza – aprendizaje de la 

metodologìa). MéxicoÑ Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2002 (1 eks. pasniedzējam). 

  

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Le Français dans le monde  

2. Dialogues et Cultures, Bruxelles, FIPF.  

3. Synergies (GERFLINT)  

4. Http://www.bonjourdefrance.com/n8/cdm2.htm   

5. http://grammaire.reverso.net/   

6. http://ecrits-vains.com/doxa/bing10.htm   

7. http://www.site-mqgister.com/ecrivent.htm   

8. http://elc.polyu.edu.hk/CILL/planform.htm   

9. http://alsic.org   

10. http://www.coe.fr   

11. www.initonline.it   

12. www.itals.it  
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Kursa nosaukums 

 
Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana 

svešvalodu mācīšanā [*] 

Kursa kods Valo5119 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Valodniecība 

Lekciju stundu skaits 16 

Semināru un praktisko darbu 

stundu skaits 
16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 

skaits 
48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.11.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu #Anglistikas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 

Dr. Filoloğijas doktors, doc. Nataļja Cigankova 

Filoloğijas mağistra grāds, lekt. Zigrīda Vinčela 

Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Ingrīda Kramiľa 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 

Valo5119 [2VAL5105] Modernās 

informācijas tehnoloģijas 

izmantošana svešvalodu mācīšanā 

[*] [14.09.2010] 

 

 

Kursa anotācija 

 

Kurss sniedz pārskatu un analīzi par modernās informācijas tehnoloģijas iespēju lietošanu 

svešvalodu mācīšanā. Studenti iepazīsies ar datoru lomu svešvalodu apguvē daţādās 

mērķauditorijās, kompaktdisku priekšrocībām klasē, strādās ar internetu un elektronisko pastu 

daţādu valodas prasmju un aspektu attīstīšanā, radoši pielietos mācīšanas līdzekļus datorā. 

Maģistrantiem būs iespēja veidot un praksē izmēģināt daţādus uzdevumus, kurus varēs 

pielāgot savai mērķauditorijai.  

 

Rezultāti 

 

Studentiem veidosies šādas prasmes:  

1. Intelektuālās (sistēmiskās):  

izstrādāt un veikt oriģinālu izpētes projektu par informācijas tehnoloģijas izmantošanu 

noteiktā mērķauditorijā.  

2. Akadēmiskās (instrumentālas un praktiskās):  

izmantot vienu no izpētes metodēm, lai analizētu ar tehnoloģijām uzlabotu aktivitāšu 

efektivitāti;  praktiski izmantot zināšanas, kas iegūtas elektroniskajā komunikācijā angļu 

valodā kursa laikā.  

3. Tehnoloģiskās (praktiskās):  

izmantot tehnoloģiskos līdzekļus, datoru un informāciju.  
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4. Lingvistiskās: rakstiski un mutiski izteikties angļu valodā.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

Apmeklējums un aktīvs darbs semināros un lekcijās ir obligāts.  

Kontroldarbs (terminoloģija) 10%  

Prezentācijas semināros 10%  

Uzdevumi (mācību materiālu izveidošana) 30%  

Kursa zinātniski-pētnieciskais projeks 30%  

Eksāmens: kursa projektā veiktā petnieciskā darba mutiskā prezentācija 20%.  

Mācību pamatliteratūra 

 

1. Kramiľa, I., Cigankova, N., and Z. Vinčela (2003-2010). Latvijas universitātes Moodle e-

kurss: Valo 5119 Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā.  

2. Dudeney, G. (2007). The Internet and the Language Classroom. Cambridge: Cambridge 

University Press (2 eks).  

3. Jewitt, C. (2006). Technology, Literacy and Learning. London, New York: Routledge (4 

eks.)  

4. Teeler, D., Grey P. (2000) How to Use the Internet in ELT. Heineman (4 eks)  

5. Warschauer, M. and Kern R. (Eds.) (2000). Network-Based Language Teaching. 

Cambridge: CUP (1 eks.).  

Papildliteratūra 

1. Chapelle, C. A. (2001). Computer Applications in Second Language Acquisition. 

Cambridge: Cambridge University Press (1 eks).  

2. Chapelle, C. A., Douglas, D. (2006). Assessing language through computer technology. 

Cambridge : Cambridge University Press (1 eks.).  

3. Fotos, S. and Browne, C. (Eds.) (2004). New Perspectives on CALL for Second Language 

Classrooms. London: Lawrence Erlbaum (1 eks.)  

4. Warschauer, M., Shetzer, h., Melony, C. (2000). Internet for English teaching. Alexandria, 

Virginia: TESOL (1 eks.).  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

1. Language Learning and Technology  

2. Computer Assisted Language Learning  

3. The Internet TESL Journal  

Piezīmes 

 

Kurss iekļauts Angļu filoloģijas MSP B daļā.  

Kursu docē angļu valodā. 
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Kursa plāns 

 
Veids Stundas 

1. Mērķi un paľēmieni tehnoloģijas lietošanas 

svēšvalodu mācīšanā.  
L 2 

2. Valodu apguves ar datoru pamatjēdzieni. L 2 

3. Seminārs (1). Nozīmīgie pētījumi valodu 

apguves ar datora palīdzību jomā. 
S 2 

4. Globālā timekļa lietojums svešvalodu 

kompetences attīstība. 
L 2 

5. Seminārs (2). Tehnoloģiju izmantošanas veidi 

valodu mācīšanā  
S 2 

6. Tehnoloģijas izmantošana komunikatīvo 

valodas prasmju pilnveidošanā. 
L 2 

7. Seminārs (3). Svešvalodas prasmju 

pilnveidošana ar datoru 1.  
S 2 

8. Seminārs (4). Svešvalodas prasmju 

pilnveidošana ar datoru 2.  
S 2 

9. Aktivitāšu izvēle un izveide, kurās tiek 

izmantotas tehnoloģijas.  
L 2 

10. Seminārs (5). Aktivitāšu izvēle un izveide, 

kurās tiek izmantotas tehnoloģijas. 
S 2 

11. Aktivitāšu pielietošanas īpatnības, kurās tiek 

izmantotas tehnoloģijas.  
L 2 

12. Seminārs (6). Aktivitāšupielietošana 

mērķvalodu mācīšanai.  
S 2 

13. Tiešsaistes projekti, izmantojot daţādas 

programmatūras interaktīvai valodas.  
L 2 

14. Seminar (7). Tiešsaistes projekta izveidošana 

validu mācīšanai.  
S 2 

15. Mērķvalodas korpusa izmantošana valodu 

macišanās. 
L 2 

16. Seminārs (8). Kursa zinātniski-pētnieciskais 

projeks. 
S 2 

Stundas kopā: L 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 

 

Kursa nosaukums      Secīgā un sinhronā tulkošana I  
Kursa kods       Valo5280  

Kredītpunkti       5  

ECTS kredītpunkti      7.50  

Kopējais auditoriju stundu skaits    80  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  80  

Kursa apstiprinājuma datums    16.06.2008  

Institūcija, kura apstiprināja kursu     Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Hd. Filoloğijas habil.doktors, prof. Andrejs Veisbergs 

 

Kursa anotācija  
 

Kurss ir praktisku apmācību kopums, lai apgūtu iemaľas secīgajā tulkošanā un kursa beigās 

sāktu apgūt sinhrono tulkošanu. Kurss sākas ar īsu un vienkāršu svešvalodā teiktu runu 

atreferēšanu latviešu valodā, bez piezīmēm. Tiek izmantoti arī daţādi atmiľas vingrinājumi un 

teksta transformāciju modeļi. Pakāpeniski runu garums pieaug. Seko piezīmju tehnikas 

iemaľu veidošana. Pakāpeniski līdz semestra beigām runu garums pieaug līdz 5-7 minūtēm, 

pieaug arī to sareţģītība. Semestra beigu daļā sākās apmācība sinhronajā tulkošanā ar visiem 

tās elementiem. Šī kursa beigu daļā sākas pakāpeniska tulkošana arī no latviešu valodas 

svešvalodā.  

 

Rezultāti  
 

Studenteiem jāapgūst galvenās kompetences secīgajā tulkošanā un pamatkompetences 

sinhronajā tulkošanā.  

intelektuālās:  

• Saprast runu saturu un formu, satura dominējošo nozīmi tulkojumā (neiekrist mānīgajā 

tulkošanā vārdu līmenī)  

• Saparst runu vēstījumu un runas struktūru  

akadēmiskās:  

• Saprast teorētisko nostādľu nozīmi praksē  

• Noteikt vēstījuma pamatjēgu  

• Noteikt runas tipu un tonalitāti  

• izdarīt piezīmes  

profesionālās:  

• Secīgās un sinhronās tulkošanas pamatprasmes  

interpersonālās:  

• Spēt efektīvi komunicēt vēstījumu, uzturot acu kontaktu, kontrolēt ķermeni,  

• Strādāt pārī kabīnē,  

• Spēt vērtēt citu studentu veikuma kvalitāti, izteikt kritiku.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads secīgajā tulkošanā. 2S + 2 Pr  

2. Īsu runu tulkošana. Atmiľas vingrinājumi. 2S + 2 Pr  

3. Īsu runu tulkošana. Atmiľas vingrinājumi. 2S + 2 Pr  
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4. Īsu runu tulkošana. Atmiľas vingrinājumi. 2S + 2 Pr  

5. Īsu runu tulkošana. Atmiľas vingrinājumi. 2S + 2 Pr  

6. Garāku runu tulkošana. 2S + 2 Pr  

7. Piezīmju tehnikas apguve. 2S + 2 Pr  

8. Piezīmju tehnikas apguve. 2S + 2 Pr  

9. Standartrunu tulkošana. 2S + 2 Pr  

10. Standartrunu tulkošana. 2S + 2 Pr  

11. Standartrunu tulkošana. 2S + 2 Pr  

12. Ievads sinhronajā tulkošanā. 2S + 2 Pr  

13. Sinhronā tulkošana. Ēnošana. 2S + 2 Pr  

14. Sinhronā tulkošana. 2S + 2 Pr  

15. Sinhronā tulkošana. 2S + 2 Pr  

16. Sinhronā tulkošana specifiskā jomā. 2S + 2 Pr  

17. Individuāla terminoloģiskā sagatavošanās. 2S + 2 Pr  

18. Individuālā terminoloģiskā sagatavošanās. 2S + 2 Pr  

19. Konsultācija. 2S + 2 Pr  

20. Eksāmens. 2S + 2 Pr  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Tikai praktiskas nodarbības - piedalīšanās obligāta. Vērtējums sastāv no starppārbaudījuma 

(standartrunu tulkošana) - 50% – mutisks eksāmens - 50%. 

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Veisbergs, Andrejs (2007) Konferenču tulkošana. Zvaigzne.  

2. Jones, Roderick (2002). Conference Interpreting Explained. Manchester : St Jerome 

Publishing.  

3. Kalina, Sylvia (1998). Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Tuebingen : Gunter Narr 

Verlag.  

4. Seleskovitch, Danica, Lederer, Marianne (1984). Interpréter pour traduire, Paris : Didier.  

5. Veisbergs, Andrejs (2000) Mutiskā tulkošana un latviešu valoda (valodiskie aspekti). In: 

Linguistica Lettica 6. Rīga: LVI. 168-177.  

6. Veisbergs, Andrejs (2005). Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga : LU. 

 

Papildliteratūra  
 

1. EMCI WORKSHOP (2002). Teaching Simultaneous Interpretation into a „B‖ language. 

EMCI.  

2. Mattyssek, Heinz (1989). Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Heidelberg : 

Julius Groos.  

3. Poechhacker, Franz (2004). Introducing Interpreting Studies. Routledge.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Interpreting.  

2. The Interpreters‘Newsletter 
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Kursa nosaukums   Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse  
Kursa kods       Valo5271  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits    64  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   96  
Kursa apstiprinājuma datums    12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    #Romānistikas nodaļa   

  

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, lekt. Anna Mutore 

 

Priekšzināšanas Valo3345, Ievads tulkošanas teorijā un praksē [FraF B] 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Valo5271 [2VAL5249] Specializēto tekstu sastatāmā stilistika 

un sintakse [10.11.2010] 

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis: daţāda veida specializēto tekstu izpēte, pamatojoties uz oriģinālteksta un 

tulkotā teksta sastatāmo stilistisko un sintaksisko analīzi. Tulkošanas risinājumu saiknes 

definīcija ar terminoloģijas pārzināšanas faktoru. Tāpat sastatīšanas griezumā specializēto 

tekstu tulkojumu teorētisko un praktisko aspektu izpēte, kas ļauj spriest par tulkojuma 

kvalitātes noteikšanas principiem. Praktisko nodarbību laikā studenti praktiski rediģē un vērtē 

tulkojumu variantus. 

  

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti var strādāt pie tulkošanas problēmu izpētes un 

risinājumiem kādā noteiktā jomā. Tāpat, turpinot attīstīt savu potenciālu, viľi var strādāt par 

redaktoriem vai tulkotājiem.  

Studentiem veidosies šādas prasmes:  

Akadēmiskās:  

- iesaistīties pētnieciskajos projektos,  

- dinamizēt savu radošo potenciālu,  

- veikt tekstu kritisko analīzi.  

Profesionālās:  

- attīstīt komunikatīvās iemaľas,  

- attīstīt tulkotāja/ redaktora kompetenci,  

- pilnveidot profesionālo izaugsmi.  

 

Kursa plāns  
 

1. Vispārējie un specializētie teksti L4 S2 P2  

2. Teksta pragmatiskie jautājumi sastatāmā aspektā L4 S2 P2  

3. Mutiskā ţanra sastatāmā izpēte L4 S2 P2  
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4. Rakstiskais ţanrs: a) Reklāmas tekstu sastatāmā izpēte L4 S2 P2  

5. Rakstiskais ţanrs: b) Lietišķo tekstu sastatāmā izpēte L4 S2 P2  

6. Rakstiskais ţanrs: c) Juridisko tekstu; līgumu sastatāmā izpēte L4 S2 P2  

7. Rakstiskais ţanrs: d) Ekonomisko tekstu sastatāmā izpēte L4 S2 P2  

8. Filmu, nosaukumu un virsrakstu sastatāmā izpēte L4 S2 P2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 8 

semināri un 8 praktiskie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi un aktīvi jāpiedalās semināros. 

Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā (20%), uzstāšanās ar 

prezentācijām semināros par kādu no kursa laikā aplūkotajām tēmām (40%) un eksāmena 

(rakstveidā) rezultāts (40%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Lerat P., Les langues spécialisées. Paris, PUF, 1995. (pie pasniedzējas)  

2. Pearson J., Terms in Context. Amsterdam, J.Benjamins Publishing Company, 1998. (pie 

pasniedzējas)  

3. Cary E., Comment faut-il traduire? URI, 1958. (pie pasniedzējas)  

4. Lamiral J.-R., Traduire: théorèmes pour la traduction. Gallimard, 2002. (pie pasniedzējas)  

5. Anttila, R. Lingüìstica historica y comparativa. Madrid, Benjamins, 1989. (pie 

pasniedzējas)  

6. Richard D. Janda y Brian D. José (Eds), El manual de la lingüìstica histórica. Blackwell, 

2004. (pie pasniedzējas)  

7. Trask R.L., Diccionario de la lingüìstica histórica y comparativa. Fitzroy Dearborn, 2001. 

(pie pasniedzējas)  

8. Berruto G., Corso elementare di linguistica generale. UTET Libreria, Torino, 1997. (ir 

pasūtīta)  

9. Lee C., Linguistica romanza. Carocci, Roma, 2000. (ir pasūtīta)  

10. Patota G., Lineamenti di grammatica storica dell'italiano. Il Mulino, Bologna, 2002. (ir 

pasūtīta). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Brisset A., Sociocritique de la traduction. Longueuil, Québec, 1990.  

2. Dictionnaire Économie - Finance, français-anglais. Dalloz, 1993.  

3. Guide du langage juridique. Les pièges à éviter. Éditions du Juris-Classeur, 2002.  

4. Lexique des termes juridiques. Dalloz, 2003.  

5. Everaert-Desmedt N., La communication publicitaire: étude sémio-pragmatique. Louvain-

la-Neuve, Belgique, Cabay, 1984.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Sīlis J., Tulkojamības problēma „netulkojamos‖ tekstos un daţas latviešu folkloras reālijas. 

Liguistica Lettica, X, Rīga, 2002, 102.-116.  

2. Kvašīte Regīna, Termini lietišķajos tekstos. Leksiski semantiskā klasifikācija.  
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Latviešu valoda lietvedībā. A daļa. Nr. 2. Rīga, LZAV, 1992, 37. – 39. lpp.  

3. Lietišķais stils valodas funkcionālo stilu sistēmā. LZAVēstis. A daļa. Nr. 7/8. R., 1994, 48. 

– 51. lpp.  

4. Desmet I., Caractéristiques sémantiques, syntaxiques et discursives des vocabulaires 

spécialises. Dans actes du 2e Colloque de Linguistique Appliquée, 1998, pp.292-305.  

5. http://enciclopedia.us.es   

6. www.wordlingo.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://enciclopedia.us.es/
http://www.wordlingo.com/
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Kursa nosaukums    Latviešu valodas funkcionālā stilistika [KTLK]  
Kursa kods       Valo5295  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits    64  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Lekciju stundu skaits     32  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  32  

Kursa apstiprinājuma datums    02.02.2009 

Institūcija, kura apstiprināja kursu ##Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa  

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, asoc.prof. Arvils Šalme 

 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Valo5295 [2VAL5274] Latviešu valodas funkcionālā stilistika [KTLK] [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 

 

 Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar latviešu valodas stilistikas un valodas kultūras 

teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem. Nodarbībās tiek aplūkoti latviešu valodas 

stilistikas pamatjautājumi, valodas funkcionālo stilu diferenciācija, valodas vienību lietojuma 

normas un varianti, kā arī analizētas daţādas valodas stilistiskās parādības, ar kurām studenti 

sastopas savā praktiskajā darbā Studenti apgūst izpratni par daţādiem tekstveidnes 

jautājumiem, praktiski analizē un veido daţāda stila un uzbūves tekstus. Atsevišķa sadaļa 

kursā veltīta profesionālās leksikas apguves jautājumiem - terminoloģijai un terminradei. 

Studenti tiek iepazīstināti ar latviešu valodas terminoloģijas attīstību, stāvokli nozares 

terminoloģijā, terminu standartizēšanas un lietošanas jautājumiem. Zināšanas un izpratne par 

latviešu valodas stilu un valodas kultūru veicina studentu akadēmisko, zinātnisko un 

profesionālo prasmju attīstību. 

  

Rezultāti  
 

Kursa gaitā tiek pilnveidota studentu latviešu valodas lingvistiskā kā arī akadēmiskā un 

profesionālā kompetence. Studenti ir apguvuši prasmi teorētiski vērtēt daţādas latviešu 

valodas funkcionālās parādības, apzināti kopt un pilnveidot darbam nepieciešamās latviešu 

valodas prasmes.  

 

Kursa nobeiguma studenti ir ieguvuši sistemātisku pārskatu par svarīgākajiem valodas stila un 

valodas kultūras aktuāliem jautājumiem, padziļinājuši prasmi novērtēt tekstā valodas stila 

īpatnības un izpratuši daţādas ar oriģināltekstu un tulkotu tekstu veidošanu saistītas valodas 

problēmas. 

  

Kursa plāns  
 

1. Aktuāli latviešu valodas stilistikas jautājumi./L 2  

2. Pārskats par latviešu valodas funkcionālajiem stiliem./L 2  

3. Valodas funkcionālo stilu attīstības īpatnības un lietojuma iezīmes mūsdienu valodā./S 2  

4. Valodas un runas stilistika./L 2  

5. Stila, normu un funkciju korelācija valodā./S 2  

6. Adresanta un adresāta loma teksta producēšanas un uztveres procesā. /L 2  

7. Stilistiski neitrālie un stilistiski ekspresīvie valodas līdzekļi./S 2  
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8. Fonostilistika. Stilizējošie valodas izteiksmes līdzekļi fonostilistikā. /L 2  

9. Morfostilistika. Vārdšķiru stilistiskās īpatnības. /L 2  

10. Vārddarināšanas stilistiskās īpatnības./S 2  

11. Leksikostilistika. Vārdu polisēmija, sinonīmija, antonīmija, homonīmija. /L 2  

12. Vārdu krājuma vēsturiskā, sociālā un teritoriālā diferenciācija. /L 2  

13. Aizguvumi latviešu valodā./S 2  

14. Tēlainā valoda un metaforizācija./S 2  

15. Terminoloģijas pamatjautājumi. /L 2  

16. Terminu standartizācijas jautājumi latviešu valodā. /L 2  

17. Nozaru terminoloģijas attīstība (atbilstoši kursa specializācijai)./S 2  

18. Termini un profesionālismi. Terminu lietojums tekstā./S 2  

19. Terminu veidošana, definēšana un aprakstīšana./S 2  

20. Terminu glosāriju veidošana./S 2  

21. Leksikogrāfijas attīstība Latvijā./S 2  

22. Valodas sintaktisko kategoriju stilistiskās iespējas. /L 2  

23. Tekstu tipi, to ţanri, teksta struktūra./S 2  

24. Teksta analīze un novērtēšana./S 2  

25. Diskursa analīze./S 2  

26. Publicistikas stila galvenās īpatnības. /L 2  

27. Daiļliteratūras stila raksturīgākās īpatnības latviešu valodā. /L 2  

28. Sarunvalodas stila raksturīgās iezīmes. /L 2  

29. Publiskās runas stils. /L 2  

30. Stilistikas problēmas tulkojumos./S 2  

31. Studentu pētniecisko darbu (referāta) prezentēšana un novērtēšana./S 4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1. Referāts par stilistikas jautājumiem veltītu tēmu – 25% no kopējā vērtējuma.  

2. Teksta izveide, novērtēšana un analīze – 25%.  

3. Eksāmens - kombinēts- mutvārdu daļa (prezentācija par vienu teorētisku jautājumu) un 

rakstveida daļa - 50 %  

atzīmes.  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga, 1993. (25 eks.)  

2. Rozenbergs, J. Latviešu valodas praktiskā stilistika. Morfostilistika. Rīga, 1983. (35 eks.)  

3. Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika. Rīga, 1995. (19 eks.)  

4. Rubīna, A. Latviešu valodas rokasgrāmata: valodas kultūra teorijā un praksē. Rīga, 2005. 

(38 eks.)  

5. Valoda: nozīme un forma. Plašsaziľas līdzekļu valoda. Sast. Lokmane I. Rīga,  

2009. (9 eks)  

 

 

 

Papildliteratūra  
 

1. Skujiľa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga, 1999.  

2. Parlamentārais diskurss Latvijā. Rīga: LU, 2007.  

3. Guļevska, D., Miķelsone, A., Porīte, T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata. Rīga, 

2002.  

4. Situācijas izpēte. Latviešu terminoloģijas izstrādes, saskaľošanas un apstiprināšanas jomā – 
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problēmu identifikācija un to risinājumi. Rīga: Tulkošanas un terminoloģijas centrs. 2005.  

5. Valodas aktualitātes. Rīga, 1985.- 1994. (atsevišķi raksti par daţādiem stilistikas un 

valodas  

kultūras jautājumiem).  

6. Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga, 2007.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Baltu Filoloģija. Rīga: LU  

2. Daudznozaru terminoloģijas portāls: http://termini.letonika.lv  

3. http://www.letonika.lv/    

4. Latviešu literārās valodas vārdnīca http://www.tezaurs.lv/llvv  

5. Linguistics Lettica. Rīga: LVI  

6. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Liepāja: LiepU  

7. LU Raksti. Valodniecība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds  

8. Tulkošanas un terminoloģijas centrs: http://www.ttc.lv/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letonika.lv/
http://www.ttc.lv/
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Kursa nosaukums Sinhronā tulkošana no angļu valodas (C) latviešu valodā (A)  
Kursa kods       Valo5313  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     6  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  26  

Kursa apstiprinājuma datums    14.04.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filoloğijas doktors, prof. Gunta Ločmele 

 

Kursa anotācija  
 

Studiju kurss paredzēts filoloģijas maģistra studentiem. Tas dod teorētisko ieskatu un veido 

pamatprasmes sinhronajā tulkošanā.  

Mērķis: veidot studentu prasmes sinhronajā tulkošanā no angļu valodas (C) latviešu valodā 

(A). 

 Kursa uzdevumi:  

1) dot izpratni par sinhronās tulkošanas stratēģijām un metodēm;  

2) veidot prasmes runu, lekciju, sanāksmju un interviju sinhronajā tulkošanā;  

3) iepazīstināt ar sinhrono tulku darba vidi un specifiku.  

 

Rezultāti  
 

Iegūtā akadēmiskā kompetence: sinhronās tulkošanas teorētisko jautājumu izpratne.  

Iegūtā profesionālā kompetence: praktiska sinhronās tulkošanas kompetence.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads sinhronās tulkošanas kursā 2 L  

2. Sinhronās tulkošanas stratēģija un metodes 2 L  

3. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

4. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

5. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

6. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

7. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

8. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

9. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

10. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

11. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

12. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

13. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

14. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

15. Tulkošanas prakse un diskusija 2 S  

16. Sinhronās tulkošanas tirgus. Kursa kopsavilkums 2 L  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Sinhronās tulkošanas uzdevumu izpilde – 25%  

Prezentācija un tulkojums mācību konferencē – 25%  

Kursa noslēguma pārbaudījums – mutisks eksāmens (runas tulkojums no angļu valodas 

latviešu valodā) - 50%  

 

Mācību pamatliteratūra 

 

 1. Veisbergs, Andrejs. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2009.  

2. Jones, Roderick. Conference Interpreting Explained. Manchester: St. Jerome, 1998.  

 

Papildliteratūra  
 

1. Dukāte, Aiga. Manipulācija kā specifiska parādība rakstiskajā un mutvārdu tulkojumā =  

Manipulation as a specific phenomenon in translation and interpreting :  

promocijas darba kopsavilkums filoloăijas doktora grāda iegūšanai  

valodniecības zinātĦu nozares lietišėās valodniecības apakšnozarē / Aiga  

Dukāte ; Latvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāte. Rīga : Latvijas Universitāte, 2007.  

2. The interpreting studies reader / ed. by Franz Pochhacker and Miriam  

Shlesinger. London ;New York : Routledge, 2002.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Interpreting: International Journal of Research and Practice in Interpreting. ISSN: 1384-

6647, John Benjamins Publishing Co.,01/01/2004 to present. In: EBSCOHOST  

2. Language and Intercultural Communication. ISSN: 1470-8477, Multilingual Matters, 

Routledge, 05/01/2003 to present. In: EBSCOHOST 
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Kursa nosaukums    Latīņamerikas proza XX un XXI gadsimtā  
Kursa kods      LitZ6029  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits    26  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 6  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar Latīľamerikas prozu, sākot ar ieskatu XX gadsimta 

literatūras attīstības vēsturē un nonākot līdz XXI gadsimta prozai; piedāvāt plašāku un 

savādāku skatījumu uz Latīľamerikas prozu, aplūkojot to caur romāna prizmu. Tās attīstības 

pamatā ir Latīľamerikas republiku neatkarības iegūšana un nacionālās identitātes apzināšanās, 

kuras iedīgļi jau ilgu laiku pirms tam bija spēcīgi iesakľojušies sabiedrībā.  

Kursa uzdevumi: veicināt studentu izpratni par Latīľamerikas prozu kā vienu no veidiem, kas 

ļautu pietuvoties šī kontinenta realitātei; motivēt studentus iepazīt šo Latvijā vēl maz zināmo 

un pētīto literatūru.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

• bez grūtībām orientēties spāľu valodā runājošo Latīľamerikas valstu xx.gs. prozā, tās 

daudzveidībā un galvenajos virzienos;  

• kritiski analizēt, sintezēt un izvērtēt parādības un notikumus, kuri ir saistīti ar straujo prozas 

attīstību XX.gs. Latīľamerikas valstīs politiku un identitātes noteikšanu globalizācijas 

laikmetā;  

• gan mutiski, gan rakstiski komunicēt spāľu valodā par literatūras, valodas un kultūras 

izteiksmes formu un līdzekļu daudzveidību.  

Profesionālās kompetences:  

• strādāt internacionālā kontekstā, veidot pozitīvu attieksmi pret citām kultūrām un ētiskumu.  

• izmantot daţādu analīzes metoţu standartus un prasības, savstarpēji salīdzināt iegūtos 

rezultātus;  

• argumentēti izskaidrot un diskutēt par Latīľamerikas literatūras nozīmi un lomu starpkultūru 

dialogā.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads XX gadsimta literatūrā. L 2  

2. Avangardisti un viľu darbība Latīľamerikā. L 2  

3. Jaunie poētiskās izteiksmes veidi. L 2  

4. Latīľamerikas reģionālā proza. L 2, S 2  

5. Prozas transformācijas process: avangarda proza. L 2  
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6. Starp avangardu un bumu. L 2  

7. Ievads 60-to gadu prozā. L 2  

8. Latīľamerikas 60-to gadu literatūras jaunā paradigma un tās universālais raksturs. L 4  

9. Proza un maģiskais reālisms. L 2, S 2  

10. Bums no otras puses. L 2  

11. Stāsta ţanrs Latīľamerikas literatūrā pēc 1960. gada. L 2  

12. Post-buma proza. L 2, S 2  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

 

 1)Starppārbaudījumi :  

- kontroldarbs (20%)  

- referāts (30% ).  

2) Noslēguma pārbaudījums: mutiskais eksāmens (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. AAVV. Historia de la literatura argentina, cinco tomos. (Buenos Aires: Ceal, 1982).(pie 

pasniedzēja - 1 eks.)  

2. AVELLANEDA, Andrés. El habla de la ideologìa. (Buenos Aires: Sudamericana, 1983). 

(pie pasniedzēja - 1 eks.)  

3. BELLINI, Giuseppe. Nueva historia de la literatura hispanoamericana. (Madrid: Editorial 

Castalia [Colección Literatura y Sociedad]).(Ibēristikas studiju katedrā - 1 eks.). 

 

Papildliteratūra  
 

1. FLORES, Ángel, Narrativa hispanoamericana 1816-1981. Historia y antologìa, 2a. ed. 

(México: Siglo XXI, 1985) [Varios tomos]. ).(pie pasniedzēja)  

2. FRANCO, Jean, Historia de la literatura hispanoamericana. (Barcelona: Ariel, 1984). 

(katedrā).  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.waldemoheno.net/Narrativa/Temario.htm  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.waldemoheno.net/Narrativa/Temario.htm
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Kursa nosaukums  Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā un literatūrā  
Kursa kods       MākZ5063  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Mākslas zinātne  

Lekciju stundu skaits     28  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  4  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar XIX gadsimta beigu un XX gadsimta sākuma 

mākslas spilgtāko izpausmi – modernismu. Šis stils izpaudās visos mākslas veidos – 

glezniecībā, tēlniecībā, lietišķajā mākslā, mūzikā, arhitektūrā un literatūrā.  

Tāpat arī studenti tiks iepazīstināti ar Latīľamerikas mākslas pasauli kā vienotu veselumu, ko 

apvieno spāľu valoda.  Tiks paplašinātas studentu zināšanas, balstoties uz mākslas darbu 

analīzi, panākot, ka studenti apgūst atbilstošu vārdu krājumu un prot izteikties par attiecīgo 

tēmu.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Caur spāľu valodas prizmu iegūs un padziļinās savas zināšanas par XIX gadsimta beigu un 

XX gadsimta sākuma mākslas spilgtāko stilu – modernismu tā izpausmēs, ko apvieno spāľu 

valoda.  

2. Lasot iepazīsies ar oriģinālajiem autoru darbiem – romāniem, lugām un dzeju, kā arī spēs 

tos pareizi analizēt, izsakot savu vērtējumu.  

3. Tiks attīstīta studentu spēju analizēt un pētīt tēmas, kas saistītas ar konkrēto studiju 

priekšmetu.  

Profesionālās kompetences:  

1.Studenti spēs analizēt mākslas darbu, noteikt tā stilu un īpatnības pasaules mākslas 

kontekstā.  

2.Studenti spēs paust savu interesi un vērtējumu par mākslas darbu, kā arī aizstāvēt savus 

uzskatus un sniegt pamatotus paskaidrojumus ar labu vārdu krājumu.  

 

Kursa plāns  
 

1. Modernisms un „jaunā‖ māksla. Vispārīgs raksturojums. Modernisma vēsture, priekšteči un 

izplatība. L 2  

2. Modernisms lietišķajā mākslā. L 2  

3. Modernisms arhitektūrā. L 2  

4. Modernisms glezniecībā un tēlniecībā. L 2  

5. Modernisma mūzika. L 2  

6. Kopīgais un atšķirīgais (tēmas 3,4,5) S 2  

7. Modernisma literatūra; proza un dzeja. Modernisma raksturojums, tā saknes un galvenās 

tēmas. L 2  

8. Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Argentīniešu autori: 

Leopoldo Lugoness (Leopoldo Lugones), Enrike Larreta (Enrique Larreta), Rikardo Haime 
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Freire (Ricardo Jaime Freyre). L 2  

9. Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Čīles rakstnieki: Karloss 

Pesoa Velis (Carlos Pezoa Véliz).  

Kolombiešu autori: Hosē Asunsiona Silva (José Asunción Silva), Giljermo Valensija Kastiljo 

(Guillermo Valencia Castillo). L 2  

10 Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Kubiešu modernisma 

pārstāvji: Hosē Martī (José Martì), Hulians del Kasals (Julián del Casal).  

Dominikāniešu autori: Manuels de Hesus Galvāns (Manuel de Jesús Galván).  

Ekvadoriešu rakstnieki: Medardo Anhels Silva (Medardo Ángel Silva), Ernesto Novoa i 

Kaamanjo (Ernesto Novoa y Caamaño), Arturo Borha (Arturo Borja), Umberto Fjerro 

(Humberto Fierro). L 2  

11. Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Spāľu modernisma 

pārstāvji: Tomass Moraless Kasteljanoss (Tomás Morales Castellanos), Alberto Alvaress 

Sjenfuegoss (Alberto Álvarez Cienfuegos), Rikardo Hils (Ricardo Gil), Manuels Mačado 

(Manuel Machado), Eduardo Markina (Eduardo Marquina), Manuels Reina Montilja (Manuel 

Reina Montilla), Salvadors Rueda (Salvador Rueda), Saulo Torons Navarro (Saulo Torón 

Navarro), Alonso Kesada (Alonso Quesada), Fransisko Viljaespesa (Francisco Villaespesa), 

Ramons Marija del Valje Inklans (Ramón Marìa del Valle Inclán), Huans Ramons Himeness 

(Juan Ramón Jiménez), Antonio Mačado (Antonio Machado). L 2  

12. Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Gvatemaliešu autori: 

Enrike Gomess Kariljo (Enrique Gómez Carrillo).  

Meksikāľu rakstnieki: Amado Nervo (Amado Nervo), Manuels Gutjeress Nahera (Manuel 

Gutiérrez Nájera), Salvadors Diass Mirons (Salvador Dìaz Mirón), Luiss Gonsaga Urbina 

(Luis Gonzaga Urbina), Enrike Gonsaless Martiness (Enrique González Martìnez), Huans 

Hosē Tablada (Juan José Tablada). L 2  

13. Ievērojamākie modernisma rakstnieki; viľu dzīve un daiļrade. Peruāľu autori: Hosē 

Santoss Čokano (José Santos Chocano), Manuels Gonsaless Prada (Manuel González Prada), 

Soila Aurora Kaseress Moreno (Zoila Aurora Cáceres Moreno), Klemente Palma Romans 

(Clemente Palma Román), Abraāms Valdelomārs (Abraham Valdelomar), Ventura Garsija 

Kalderons (Ventura Garcìa Calderón). L 2  

14. Ievērojamākie modernisma dzejnieki; viľu dzīve un daiļrade. Nikaragviešu dzejnieks: 

Rubēns Dario (Rubén Darìo).  

Urugvajiešu autori: Delmīra Agustīni (Delmira Agustini), Hūlio Errera Reissigs (Julio 

Herrera Reissig). L 2  

15. Latīľamerikas autoru darbu daudzveidība un daţādība (tēmas no 8 līdz 15) S 2  

16. Modernisma dramaturģija. Migels de Unamuno (Miguel de Unamuno), Hosē Martiness 

Ruiss (José Martìnez Ruìz), Asorins (Azorìn), Ramons Marija del Valje Inklans (Ramón 

Marìa del Valle Inclán), Hasinto Grau (Jacinto Grau), Fransisko Viljaespesa (Francisco 

Villaespesa), Eduardo Markina (Eduardo Marquina), Pedro Munjoss Seka (Pedro Muñoz 

Seca), Hosē Marija Pemāns (José Marìa Pemán). L 2  

Stundas kopā:  32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1)Starppārbaudījumi :  

- kontroldarbs (20%)  

- referāts (30% ).  

2) Noslēguma pārbaudījums: mutiskais eksāmens (50%).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1. Gullón, Ricardo, ed. El modernismo visto por los modernistas. Ricardo Gullón. Barcelona: 

Guadarrama, 1980 (pie pasniedzēja)  

2. Castillo, Homero, ed. Estudios crìticos sobre el modernismo. Madrid: Gredos, 1968. (pie 

pasniedzēja)  

3. "Flaubert y la novela modernista". La novela modernista hispanoamericana. Madrid: 

Editorial Gredos, 1987. (pie pasniedzēja).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Henrìquez-Ureña, Max. Breve historia del modernismo. México: Fondo de Cultura 

Económica, 1954, 1978.  

2. Alegrìa, Fernando. "La novela modernista", Breve historia de la novela hispanoamericana. 

México: Ediciones de Andrea, 1959: 1-112.  

3. Dìaz-Plaja, Guillermo. Modernismo frente a Noventa y Ocho. Segunda edicion. Madrid: 

Espasa Calpe, 1966.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 

 1. http://www.gaudiallgaudi.com/E0003.htm   

2. http://www.ale.uji.es/moder.htm  (ejercicios)   

3. http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2modern.htm  (ejercicios)  

4. http://www.stanford.edu/~kalu/Moderni.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gaudiallgaudi.com/E0003.htm
http://www.ale.uji.es/moder.htm
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2modern.htm
http://www.stanford.edu/~kalu/Moderni.html
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Kursa nosaukums   Jūdaisma, kristietības un islāma mijiedarbība  

Spānijas kultūrtelpā  
Kursa kods      SDSK6033  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare  Mākslas zinātne, Teoloģija un reliģiju zinātne, 

Socioloģija  

Lekciju stundu skaits    32  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

Kursa anotācija  
 

Musulmaľu un ebreju kultūras kopā pastāvēšanai Ibērijas pussalā ir sena vēsture, un 

mijiedarbībā, kura varbūt ne vienmēr ir bijusi pozitīva, ar kristīgo pasauli, ir radušies 

nenovērtējami intelektuālie un mākslas darbi, kuri pat vēl šodien, pēc tik daudziem 

gadsimtiem, bagātina mūsu kultūras vērtību krātuvi. Iepazīstot un izprotot šo kultūras 

bagātību, mēs varētu labāk sagatavoties un pozitīvi noskaľoties tam izaicinājumam, ko 

mūsdienās rada problēmas, kas saistītas ar islāma un kristīgās pasaules līdzāspastāvēšanu.  

Šim kursam ir divi galvenie mērķi:  

- Apgūt specializētas zināšanas par arābu un ebreju klasiskās un viduslaiku kultūras 

mantojumu.  

- Sekmēt izpratni par jaunā gadsimta imigrācijas problēmām. 

 

 Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Apgūs specializētas zināšanas par arābu un ebreju klasiskās un viduslaiku kultūras 

mantojumu.  

2. Apgūs specializētas zināšanas par jūdu un arābu pasaules sociālajiem, politiskajiem, 

literārajiem un kultūras strāvojumiem to saistībā ar kristīgo pasauli gan Al-Andalus 

(musulmaniskā Spānija) laikā, gan mūsdienās.  

3. Iepazīs Al-Andalus filosofisko, literāro un mākslas mantojumu.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēs noteikt un atpazīt jūdu un arābu atstātā mantojuma pēdas Spānijas kultūrā;  

2. Studenti spēs orientēties mūsdienu sareţģītajās attiecībās starp arābu pasauli un Spāniju;  

3. Studenti spēs veikt pētniecisku darbību, pamatojoties uz šajā kursā iegūtajām zināšanām.  

 

Kursa plāns  
 

1. Kristīgā Spānija un musulmaľu iebrukums. L 2  

2. Al-Andalus: ģeogrāfiskais un vēsturiskais raksturojums. L 2  

3. Kopīgais un atšķirīgais jūdu, kristiešu un musulmaľu kultūrā. L 2  

4. Viduslaiku kristīgās domāšanas galvenās iezīmes. L 4  

5. Islāma domāšanas paradigmas būtiskākās iezīmes. L 4  

6. Jūdaisma pasaulskata galvenās iezīmes. L 2  

7. Arābu, ebreju un Al-Andalus literatūra. L 2  

8. Al-Andalus māksla un arhitektūra. L 4  

9. Aizguvumi no arābu un ebreju valodas spāľu valodā. L 2  
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10. Zelta laikmets un „asins tīrība‖. L 4  

11. Imigrācija un islāmisms mūsdienu Spānijā. L 4  

Stundas kopā 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

1)Starppārbaudījumi :  

- kontroldarbs (20%)  

- referāts (30% ).  

2) Noslēguma pārbaudījums: mutiskais eksāmens (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Ramón Guerrero, R., El pensamiento filosófico árabe, Madrid 1985.(pie pasniedzēja)  

2. Katz, St., Jewish Philosophers, New York 1975. (pie pasniedzēja)  

3. Küng, Hans, El Cristianismo, Madrid 1997. (pie pasniedzēja).  

 

Papildliteratūra  
 

1. H. Stierlin, Islam : de Bagdad à Cordoue, des origines au XIII siècle, Taschen, 2002  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.cervantes.es   

2. http://www.portalplanetasedna.com.ar/religion05.htm  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantes.es/
http://www.portalplanetasedna.com.ar/religion05.htm
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Kursa nosaukums   Spānijas kultūra un sabiedrība XX un XXI gadsimtā  
Kursa kods       SDSK5082  

Kredītpunkti       4  

ECTS kredītpunkti      6  

Kopējais auditoriju stundu skaits    64  
Zinātnes nozare  Starpdisciplinārie studiju kursi, Vēsture, Mākslas zinātne  

Lekciju stundu skaits     56  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits   8  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   96  
Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar politiskajiem, sabiedriskajiem un kultūras 

procesiem Spānijā, šīs valsts demokrātijas pēdējā posmā. Tas ļaus studentiem labāk izprast 

politiskās, sociālās un ekonomiskās izmaiľas šajā valstī, kā arī sekot līdzi aktuālajām 

problēmām, kuras bieţi vien pārsniedz konkrētās valsts robeţas. Otrs svarīgākais uzdevums ir 

attīstīt studentos kritisko domāšanu attiecībā un daţādu tautu un kultūru mijiedarbību.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

• Izprast Spānijas politiskās iekārtas īpatnības, tās teritoriālo iedalījumu un konstitucionālo 

struktūru.  

• Definēt Spānijas kultūras un sabiedrības raksturīgākās iezīmes.  

• Novērtēt Spānijas veiksmīgo integrāciju un šodienas lomu starptautiskajā arēnā;  

Profesionālās kompetences:  

• Novērtēt Spānijas pāreju uz demokrātisku reţīmu reformu ceļā un tās nozīmi un eventuālo 

ietekmi uz citām valstīm.  

• Studenti spēs veikt pētniecisku darbību, pamatojoties uz šajā kursā iegūtajām zināšanām.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads. Vēsturiskais konteksts un situācija Spānijā pirms demokrātiskā reţīma. L 2  

2. No Karlosa Ariasa Navarro līdz Adolfo Suaresam (1975- 1976) L 2  

3. Brīvības atgūšana. 1978. gada konstitūcija. Grūtais demokrātijas nostiprināšanās process 

(1979- 1982). L 2  

4. Sociālistu valdīšanas laiks (1982-1996), Tautas Partijas (Partido Popular) valdības (1996-

2004). L 2  

5. Sapatero valdība (2004-šodienai). L 2  

6. Spānija – pārejas modelis uz demokrātiju? S 2  

7. Spānijas autonomijas. Reģionālisms un nacionālisms. L 4  

8. Sabiedrība. Ģimene, sievietes loma sabiedrībā. L 2  

9. Lingvistiskā daţādība Spānijā. L 2  

10. Sociālās kustības. L 2  

11. Popkultūra Spānijā. L 2  

12. Kino. L 8  

13. Spānijas kinematogrāfu ieguldījums Eiropas kino attīstībā . S 2  

14. Literatūra. L 12  

15. Mūzika. L 4  

16. Plašsaziľas līdzekļi. Reklāma, mode. L 6  
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17. Tūrisms kā ekonomikas dzinējspēks un sociāls fenomens. L 2  

18. Spānija Eiropas Savienībā. L 2  

19. Spānija pasaulē. S 2  

20. Pagaidu secinājumi. Nākotnes izaicinājumi. S 2  

Kopā stundas:  64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Gala atzīmi veido:  

Kontroldarbs – 20%  

Referāts – 20 %  

Mājasdarbi un darbs klasē – 20%  

Noslēguma pārbaudījums: mutiskais eksāmens – 40%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Alcántara, Manuel y Martìnez, Antonia., Polìtica y Gobierno en España. Valencia: Tirant lo 

Blanch, 2001. (pie pasniedzēja 1 eks.)  

2. Vereda de Abril, Antonio., La era de la globalidad: democracia, desarrollo e imperio del 

capital: España en la globalidad. Fundación Americana para el Desarrollo, 2008., (pie 

pasniedzēja 1 eks.)  

3. Caminal Badia, M. (ed.)., Manual de Ciencia Polìtica. Madrid: Tecnos, 2006., (pie 

pasniedzēja 1 eks.)  

4. Colmeiro, José., Memoria histórica e identidad cultural. De la postguerra a la 

postmodernidad. Madrid: Anthopos, 2005 (pie pasniedzēja 1 eks.). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Artal, Rosa Mª., España ombligo del mundo. Madrid: Foca, 2008.  

2. Balfour, Sebastian., The Politics of Contemporary Spain. Londres: Routledge, 2005.  

3. Aubarell, Gemma., Perspectivas de la inmigración en España. Barcelona: Icaria, 2003.  

4. Bernecker, Walther L., España, del consenso a la polarización: cambios en la democracia 

española. Madrid: Iberoamericana 2007.  

5. Pelaz López, José Vidal., El estado de las autonomìas: regionalismos y nacionalismos en la 

historia contemporánea de España. Madrid: Actas, 2002.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.la-moncloa.es  

2. http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm   

3. http://www.eu2010.es/   

4. http://www.060.es   

5. http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm   

6. http://www.salman-psl.com/la-transicion/   

7. http://www.hablamosdeeuropa.es   

8.http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/index.tm    

9. http://www.voicesofthetransition.net/   

10. Video:  

La transición española (DVD)  

Una democracia imperfecta: www.youtube.com/user/AlbellaAudiovisual   

11. Libros en lìnea: 

www.google.lv/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=democracia+espa%C3%B1a&btnG=Mekl%C4

http://www.la-moncloa.es/
http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
http://www.eu2010.es/
http://www.060.es/
http://www.historiasiglo20.org/HE/16.htm
http://www.salman-psl.com/la-transicion/
http://www.hablamosdeeuropa.es/
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/ceclm/websCECLM/transici%C3%B3n/index.tm
http://www.voicesofthetransition.net/
http://www.youtube.com/user/AlbellaAudiovisual
http://www.google.lv/search?tbs=bks:1&tbo=1&q=democracia+espa%C3%B1a&btnG=Mekl%C4%93t+gr%C4%81matas
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%93t+gr%C4%81matas    

12. Periódicos en lìnea:  

www.elpais.com , www.elmundo.es , www.lavanguardia.es , www.abc.es , www.larazon.es , 

www.elconfidencial.es , http://kiosko.net/  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpais.com/
http://www.elmundo.es/
http://www.lavanguardia.es/
http://www.abc.es/
http://www.larazon.es/
http://www.elconfidencial.es/
http://kiosko.net/
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Kursa nosaukums      Datorizētā tulkošana  
Kursa kods       Valo5419  

Kredītpunkti       3  

ECTS kredītpunkti      4.50  

Kopējais auditoriju stundu skaits    48  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     8  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  40  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   72  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte 

    

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir nodrošināt studentiem nepieciešamās prasmes un iemaľas darbā ar tulkošanas 

programmām. Mūsdienās ir nepieciešams saprast tulkošanas rīku nozīmi un apgūt spēju tos 

izmantot darba vidē. Kurss arī iepazīstina studentus ar automatizētās tulkošanas problēmām. 

Kursa apguve palīdzēs studentiem iegūt labāku vietu darba tirgū.  

 

Rezultāti  
 

Kursā apgūstamās akadēmiskās kompetences::  

Pēc kursa pabeigšanas studenti varēs:  

1) saprast tulkošanas programmu lietojuma loģiku.  

2) Veidot tulkojuma atmiľas, vārdnīcas un atrast tulkojumus.  

Kursā apgūstamās profesionālās kompetences:  

1) Veiksmīgi tulkot specializētus tekstus, izmantojot SDL Trados.  

2) Pārvaldīt 21.gs. tulkošanas projektus: saľemt pasūtījumus, izpildīt, izrakstīt rēķinus, 

piegādāt pasūtītājam  

3) Izmantot kritisko domāšanu darbā ar tulkošanas programmām  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads par CAT Tools L2  

2. SDL Trados L2, P2  

3. Tulkotāja darbagalds S2, P2  

4. MultiTerm P6, S2  

5. WinAlign S2, P2  

6. TagEditor S2, P6  

7. Programmatūras lokalizācija L2, S2, P2  

8. Projekta pārvaldīšana L2, S2, P4  

9. Salīdzinājums ar citiem līdzīgiem rīkiem. Secinājumi S4  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Galīgais vērtējums sastāv no:  

Patstāvīgais un klases darbs – 20%  

Viens kontrolpārbaudījums semestrī – 20%  

Tulkošanas projekta prezentācija – 20 %  

Rakstiskais noslēguma eksāmens – 40%  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1. Austermühl, Frank., Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome Publishing, 

2001. (Ibēristikas studiju katedrā)  

2. Bowker, Lynne., Computer-Aided Translation Technology: A Practical Introduction, 

University of Otawa Press, 2002. (pie pasniedzēja)  

3. Corpas Pastor, Gloria y Varela Salinas, Maria Jose (eds.)., Entornos informáticos de la 

traducción profesional: las memorias de traducción. Malaga: Malaga University, 2003.(pie 

pasniedzēja)  

4. Wilks, Y., Machine translation: its scope and limits. New York: Springes, 2009. (pie 

pasniedzēja)  

5. Seleskovitch - Lederer., Interpréter pour traduire. Paris, 1984. (Francijas Kultūras centrs)  

6. Cary E., La traduction dans le monde moderne. 1956. (pie pasniedzējas)  

7. Jacobson R., Essais de linguistique générale.Ch 4. Aspects linguistiques de la traduction. 

Les Éditions de Minuit, 1975. (pie pasniedzējas)  

8. Scarpa Federica: La traduzione specializzata. Un approccio didattico professionale, Hoepli 

editore, Milano, 2008 (ir pasūtītaLUB)  

9. Osimo Bruno: Traduzione e qualità. La valutazione in ambito accademico e professionale, 

Hoepli editore, Milano, 2004 (ir pasūtīta LUB)  

10 Mounin Georges: Teoria e storia della traduzione, Einaudi editore, Torino, 2006 (ir 

pasūtīta LUB) . 

 

Papildliteratūra  
 

1. Dìaz Fouces, Óscar., Traducir (con) SofTDare libre. Granada: Comares, 2008.  

2. Esselink, Bert., A Practical Guide to Localisation. Amsterdam/Philadalphia: John 

Benjamins, 2000.  

3. Gonzalo Garcia, Consuelo; Garcia Yebra, Valentin (eds.)., Manual de  

documentación y terminologìa para la traducción especializada. Madrid: Arco/Libros S.L., 

2004.  

4. Heyn, Matthias., ―Translation Memories: Insights and Proposals‖ in Bowker, Lynne; 

Cronin, Michael; Dorothy Kennedy & Jennifer Pearson (eds.)., Unity in Diversity?: Current 

Trends in Translation Studies, Manchester, St. Jerome, 123-136. 1998.  

5. Hutchins, John; Hartmann, Walter & Ito, Etsuo., Compendium of Translation SofTDare: 

Directory of Commercial Machine Translation Systems and Computer-aided Translation 

Support Tools. Ginebra: European Association for Machine Translation, 2006.  

6. Kussmaul, Paul.,Training the translator. Amsterdam: John Benjamins, 2005.  

7. Moya, Virgilio., La selva de la traducción. Madrid: Cátedra, 2004.  

8. Sager, Juan Carlos, Language Engineering and Translation. Consequences of automation. 

vol. 1: Benjamins Translation Library. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1994.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.proz.com   

2. http://cvc.cervantes.es/trujaman/   

3. http://www.asetrad.org/   

4. http://www.trados.com/en/   

5. http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html#Download   

6. http://www.trans.uma.es/   

7. http://www.lai.com/lai/companion.html   

8. http://www.xcastro.com/glosarios.html    

9. http://www.itu.int/search/index.html   

http://www.proz.com/
http://cvc.cervantes.es/trujaman/
http://www.asetrad.org/
http://www.trados.com/en/
http://langtech.jrc.it/DGT-TM.html#Download
http://www.trans.uma.es/
http://www.lai.com/lai/companion.html
http://www.xcastro.com/glosarios.html
http://www.itu.int/search/index.html
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10. http://www.jostrans.org/   

11. http://www.martinwunderlich.com/frameset.php4?siteid=links&languageid=en   

12. http://life.bizland.com/trados.htm    

13. Online Trados Manual: 

http://www.translationzone.com/en/Images/Translating%20and%20Reviewing%20Document

s%20QSG_en_tcm18-34750.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jostrans.org/
http://www.martinwunderlich.com/frameset.php4?siteid=links&languageid=en
http://life.bizland.com/trados.htm
http://www.translationzone.com/en/Images/Translating%20and%20Reviewing%20Documents%20QSG_en_tcm18-34750.pdf
http://www.translationzone.com/en/Images/Translating%20and%20Reviewing%20Documents%20QSG_en_tcm18-34750.pdf
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Kursa nosaukums      Juridiskā spāņu valoda  
Kursa kods       Valo5444  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir veicināt studentu pareizu spāľu valodas lietojumu vairākās tiesību nozarēs. 

Studenti apgūs spāľu valodas juridiskās terminoloģijas un gramatisko konstrukciju lietojuma 

īpatnības juridisko tekstu un sarunu kontekstā. Kursā studējošie strādās ar teorētisko 

literatūru, likumiem, likumu komentāriem, līgumiem un cita rakstura juridisko 

dokumentāciju. Kursa uzdevumi: 1) padziļināt priekšstatu par juridiskās spāľu valodas 

lingvistiskajām īpatnībām; 2) iepazīstināt studentus ar Spānijas likumdošanā bieţi lietotiem 

dokumentiem un aktiem 3) veicināt juridisko tekstu tulkošanas iemaľu apgūšanu.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Strādāt ar nozares literatūru;  

2. Lasīt un saprast likumu tekstus, kā arī komentārus;  

3. Sekot līdzi sareţģītai argumentācijai, kuru lieto juridiskajā kontekstā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj tulkot daţādus ar jurista profesiju saistītus dokumentus.  

2. Studentiem ir iemaľas komentēt un apspriests juridiska rakstura dokumentāciju;  

3. Studenti prot pareizi noformēt un gramatiski korekti sastādīt iesniegumus, prasības, 

vienošanās, paskaidrojumus un cita rakstura juridisko dokumentāciju.  

 

Kursa plāns  
 

1. Juridiskā valoda un juridiskie termini L 2, S 2  

2. Juridiskās valodas specifika. L 2, S 2  

3. Juridisko tekstu analīze un rakstīšana. L 2, S 2  

4. Satversme un Spānijas konstitūcija L 2, S 2  

5. Tiesvedības dokumentācija un terminoloģija. L 2, S 2  

6. Mutiskā komunikācija tiesvedības kontekstā. L 2, S 2  

7. Komercsabiedrību dokumentācija L 2, S 2  

8. Juridiskā valoda starptautisko attiecību kontekstā L 2, S 2  

Stundas kopā: 32  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 2 testu rezultāti semestra laikā (50%) un 

eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50 %).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Aguirre Beltrán Blanca , Hernando de Larramendi. M., El español por profesiones. 

Lenguaje jurìdico.Madrid: SGEL, 2002 (Ibēristikas studiju katedrā )  

2. Álvarez,M., Tipos de escrito III: Epistolar, administratīvo y jurìdico. Madrid: Arco/Libros., 

2002 (pie pasniedzēja)  

3. Vercelli,S., Informes, comunicados y presentaciones. Barcelona: Editorial de Vecchi, 2000 

(pie pasniedzēja). 

  

Papildliteratūra  
 

1. Villa – Real Molina, R.,Diccionario de términos jurìdicos., Madrid:Comares, 2006  

2. Juridisko terminu vārdnīca, Rīga: Nordik, 1998. 

  

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.likumi.lv   

2. http://europa.eu/     

3. www.ramajudicial.pr/orientacion/glosario.htm   

4. www.lexjuridica.com/diccionario.php  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.likumi.lv/
http://europa.eu/
http://www.ramajudicial.pr/orientacion/glosario.htm
http://www.lexjuridica.com/diccionario.php
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Kursa nosaukums    Valodu kontakti un valodu politika Spānijā  
Kursa kods      Valo5456  

Kredītpunkti 2 ECTS kredītpunkti   3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits    22  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   14.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Šis kurss ir veltīts vienam no interesantākajiem sociolingvistikas fenomeniem –valodu 

kontaktam.  

Kursa mērķis ir analizēt šī fenomena galvenos aspektus, aplūkojot to gan lingvistiskā, gan 

politiskā, gan vēsturiskā kontekstā. Studenti tiks iepazīstināti ar valodu kontaktu Spānijā 

divos tā aspektos – diahroniskajā un sinhronajā. Tāpat arī studentiem tiks sniegts ieskats 

valsts valodas politikā, analizējot tās ietekmi un interpretāciju mūsdienu Spānijas 

divvalodīgajos reģionos.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par valodu kontaktiem kā 

sociolingvistisko parādību, tās izcelsmi un izpausmes daţādību.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1) Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par tādiem jēdzieniem kā valoda, dialekts, 

multilingvisms, bilingvisms un diglosija;  

2) Padziļinās zināšanas par valodu un dialektu daudzveidību Spānijā un sareţģīto 

sociolingvistisko situāciju valsts bilingvālajos apgabalos;  

3) Nostiprinās priekšstats par valodas politiku un tās lomu mūsdienu sabiedrībā;  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti objektīvi spēj novērtēt sociolingvistisko situāciju Spānijā,  

2) Studenti spēj atpazīt spāľu un citu valodu areālās īpatnības Spānijā,  

3) Studenti spēj konstatēt un izcelt būtiskas lingvistiskās atšķirības starp dialektiem un 

izrunām.  

 

Kursa plāns  
 

1. Lingvistiskā situācija un valodas politika mūsdienu Spānijā. L 2  

2. Valoda, runa un dialekts Spānijas kontekstā. L 2  

3. Valodu kontakti sabiedrībā. Situāciju daţādība. L 2  

4. Bilingvisms un multilingvisms. L 2  

5. Spānijas divvalodīgie reģioni : Katalonija, Valensija, Baleāru salas. L 2, S 2  

6. Spānijas divvalodīgie reģioni: Basku zeme un Navarra. L 2, S 2  

7. Spānijas divvalodīgie reģioni: Galīsija. L 2, S 2  

8. Etnolingvistiskā identitāte daudzvalodu sabiedrībā. L 2  

9. Valodu kontakts Spānijā: raugoties nākotnē. S 2  

10. Imigranti: jaunā realitāte. L 2, S 2  
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11. Valodu kontakta sekas un lingvistiskā nelīdzsvarotība [disequilibrium]. L 2  

12. Virzienā uz daudzkulturālu un daudzvalodīgu nākotni. L 2  

Stundas kopā 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Studiju kursa gala atzīmi veido atzīmes par 2 kontroldarbiem semestra laikā (25%), 2 

referātiem (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Medina López, J., Lenguas en contacto. Madrid : Arco/Libros, S.L.,2002 (Ibēristikas 

studiju katedrā – 1 eks.)  

2. Garcìa Mouton, P., Lenguas y dialectos de España. Madrid : Arco/Libros, S.L.,2002, 

(Ibēristikas studiju katedrā – 1 eks.)  

3. Suguan, M., Bilinguismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza Editorial, 2001., 

(Ibēristikas studiju katedrā – 1 eks.)  

 

Papildliteratūra  
 

1. Weinreich, Uriel .Languages in contact. Findings and Problems. The Hague, Paris, New 

York, Mouton. 1986  

2. Fishman, J., Sociologìa del Lenguaje. Madrid: Catedra, 1995.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.cervantes.es   

2. www.congresosdelalengua.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantes.es/
http://www.congresosdelalengua.es/
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Kursa nosaukums    Secīgā un sinhronā tulkošana (ES-LV, ES-EN)  
Kursa kods       Valo6175  

Kredītpunkti 5 ECTS kredītpunkti    7.50  

Kopējais auditoriju stundu skaits    80  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  64  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   120  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa nolūks ir nodrošināt studentiem nepieciešamo secīgās un sinhronās tulkošanas tehniku, 

lai viľi varētu tulkot saziľu par daudzveidīgiem tematiem. Tāpat viľi gūs dziļu ieskatu 

mūsdienu tulku pasaulē. Avotvaloda būs spāľu, mērķvalodas – latviešu un angļu. Kurss būs 

pamatā praktisks. Kursa apguve palīdzēs studentiem iegūt labāku vietu darba tirgū.  

 

Rezultāti  
 

Kursā iegūstamās akadēmiskās kompetences:  

Veiksmīgi pabeidzot kursu, studenti spēs:  

1. novērtēt savu spēju atveidot nozīmi tulkojumā  

2. zināt, kuras tehnikas izmantot, lai pārvarētu iespējamās grūtības  

Kursā iegūstamās profesionālās kompetences:  

1) Sagatavoties tulkošanai;  

2) Tekoši un efektīvi secīgi/sinhroni tulkot runu vismaz 15 min garumā, precīzi atveidojot 

oriģināla saturu, izmantojot atbilstošu terminoloģiju un stilu.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads tulkošanas pasaulē L4  

2. Sagatavošanās tulkošanai L2, S2, P2  

I: Secīgā tulkošana  

3. Atbilstošo prasmju veidošana L2, S2, P6  

4. Secīgā tulkošana L2, S2, P8  

5. Kontakttulkošana L2, P6  

6. Modelētas tulkošanas situācijas P4  

II: Sinhronā tulkošana  

7. Atbilstošo prasmju veidošana. L2, P8  

8. Čuksttulkošana. P4  

9. Sinhronā tulkošana L2, P10  

10. Konferenču tulkošana S2, P4  

11. Modelētas tulkošanas situācijas: konferences. P4  

Stundas kopā: 80  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Gala vērtējums sastāv no:  

Diviem testiem semestra laikā (pirmais – secīgā, otrais – sinhronā tulk.) – 30%  

Patstāvīgā darba – 20%  

Mutiskā gala eksāmena – 50%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. AIIC (2004), Practical guide for professional conference interpreters. Geneva: AIIC. 

(1.eks.pasniedzējam)  

2. BLANCO MAYOR, M.ª J. (2007), La comprensión oral en el desarrollo de la pericia de la 

interpretación de conferencias. Granada: Comares. (1.eks.pasniedzējam)  

3. A.Veisbergs. Konferenču tulkošana. Rīga : Zinātne, 2007 (LUB – 40 eks.)  

4. GILE, D. (1995), Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, 

Amsterdam: John Benjamins. (1.eks.pasniedzējam). 

 

Papildliteratūra  
 

1. BAIGORRI, J. (2000), La interpretación de conferencias: el nacimiento de una profesión. 

De Parìs a Nuremberg. Granada: Comares.  

2. COLLADOS AÍS, A. (1998), La evaluación de la calidad en la interpretación simultánea. 

La importancia de la comunicación no verbal. Granada: Comares.  

3. COLLADOS AÍS, A. & FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, M. (Coords.) (2001), Manual de 

interpretación bilateral. Granada: Comares, Colección «Interlingua» 24.  

4. PRADAS MACÍAS, M. (2004), La fluidez y sus pausas: enfoque desde la interpretación de 

conferencias. Granada: Comares.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.proz.com   

2. http://cvc.cervantes.es/trujaman/   

3. http://europa.eu/interpretation/index_en.htm   

4. http://www.aiic.net/   

5. http://www.asetrad.org/   

6. http://interpreters.free.fr/index.htm   

7. http://www.jostrans.org/   

8. http://www.lai.com/glossaries.html   

9. http://www.emcinterpreting.org/   

10. Newspapers worldwide: http://kiosko.net/   

11. Video: http://wn.com/Tulkojam_Eiropai__Latvian_Interpreters_for_Europe   

12. Documentary: ―The Whisperers‖: A Journey into the World of Interpreters (David Bernet, 

Christian Beetz, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proz.com/
http://cvc.cervantes.es/trujaman/
http://europa.eu/interpretation/index_en.htm
http://www.aiic.net/
http://www.asetrad.org/
http://interpreters.free.fr/index.htm
http://www.jostrans.org/
http://www.lai.com/glossaries.html
http://www.emcinterpreting.org/
http://kiosko.net/
http://wn.com/Tulkojam_Eiropai__Latvian_Interpreters_for_Europe
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Kursa nosaukums     Spāņu un citas valodas Latīņamerikā  
Kursa kods      Valo6176  

Kredītpunkti      2  

ECTS kredītpunkti    3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Lekciju stundu skaits    24  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Kursa apstiprinājuma datums   12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte   

Priekšzināšanas  Valo5441, Mūsdienu spāľu valodas diskursa 

analīze 

 

Kursa anotācija  
 

Šī kursa mērķis ir palīdzēt studentiem uztvert un gūt ieskatu spāľu valodas daţādajos 

variantos Latīľamerikā, balstoties uz tās spilgtākajām ligvistiskajām izpausmēm literatūrā, 

vēsturē un kultūrā. Tāpat arī studenti tiks iepazīstināti ar portugāļu un franču valodu 

variantiem Latīľamerikā, kā arī tām Amerikas indiāľu valodām, kurās cilvēki joprojām runā 

Latīľamerikā.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Tiek iegūtas zināšanas  

par to valodu  

daudzveidību, kurās runā  

mūsdienu Latīľamerikā.  

2. Padziļinās zināšanas par Latīľamerikas spāľu valodas daţādiem variantiem un to 

galvenajām iezīmēm.  

3. Nostiprinās priekšstats par spāľu un portugāļu valodām kā galvenājām valodām šajā 

reģionā un par viľu nozīmi pasaules kontekstā.  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti objektīvi spēj novērtēt sociolingvistisko situāciju Latīľamerikā.  

2) Studenti spēj atpazīt spāľu un citu valodu areālās īpatnības Latīľamerikā.  

3) Studenti spēj novērtēt minoritāšu valodu situāciju un to perspektīvas nākotnē.  

 

Kursa plāns  
 

1. Latīľamerikas valstu ģeogrāfiskais izvietojums un kopīgās identitātes pazīmes. L 2  

2. Lingvistiskā situācija Latīľamerikā. L 2  

3. Spāľu valoda Latīľamerikā: ģeogrāfija, galvenās iezīmes, teksti. L 8, S 4  

4. Portugāļu valoda Latīľamerikā. L 2  

5. Franču valoda Latīľamerikā. L 2  

6. Amerikas indiāľu valodas. L 6  

7. Karību jūras baseina valodas. Eiropas valodas (angļu, vācu, itāļu) L 2  

8 Minoritāšu valodas – vai tās ir apdraudētas? S 2  

9. Šībrīţa lingvistiskās situācijas raksturojums. Diskusija. S 2  

Stundas kopā: 32  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Studiju kursa gala atzīmi veido:  

Kontroldarbs semestra laikā – 20%  

Referāts – 20 %  

Mājasdarbi – 20%  

Gala eksāmens (mutiskais)– 40%  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Aleza Izquierdo, Milagros, y José M.ª Enguita Utrilla (2002): El español de América: una 

aproximación sincrónica. Valencia, Tirant lo Blanc.(Ibēristikas studiju katedrā - 1 eks.)  

2. Alvar, Manuel (1996): Manual de dialectologìa hispánica. El español de América. 

Barcelona, Ariel Lingüìstica. (Ibēristikas studiju katedrā - 1 eks.)  

3. Canfield, D. Lincoln (1988): El español de América. Fonética. Barcelon, Crìtica. (pie 

pasniedzēja - 1 eks.)  

4 Lluis i Vidal-Folch, Ariadna y Palacios Alcaide, Azucena (eds.) (2004): Lenguas vivas en 

América Latina. Barcelona, Instituto Catalán de Cultura Hispánica (pie pasniedzēja - 1 eks.).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Suselbeck, Kirsten (2008): Lengua, nación e identidad: la regulación del plurilingüismo en 

España y América Latina. Madrid.  

2. Vaquero de Ramìrez, M.: El español de América I. Pronunciación. Madrid, Arcos Libros 

(Cuadernos de la Lengua Española)  

3. Vaquero de Ramìrez, M.: El español de América II. Morfosintaxis y léxico. Madrid, Arcos 

Libros (Cuadernos de la Lengua Española)  

4. VV. AA (2002): Diccionario de americanismos. Madrid, Santillana.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.rae.es   

2. http://www.cervantes.es   

3. http://www.alliancefr.org/   

4. http://www.institutocamoes.org.br/   

5. http://www.linguaportuguesa.ufrn.br/pt_3.3.php   

6. http://www.cplp.org    

7. http://www.ailla.utexas.org   

8. http://letras.fflch.com.br/arquivos/DLM/FLM%200263%20-

%20Portugues%20Brasileno%20y%20Espanol%20Profa%20Neide.doc   

9. DVD: VV. AA. (2OO7): Un paseo por Latinoamérica.  

Difusión: centro de investigación y publicaciones de idiomas.  

10 Periódicos en lìnea: http://kiosko.net/  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.es/
http://www.cervantes.es/
http://www.alliancefr.org/
http://www.institutocamoes.org.br/
http://www.linguaportuguesa.ufrn.br/pt_3.3.php
http://www.cplp.org/
http://www.ailla.utexas.org/
http://letras.fflch.com.br/arquivos/DLM/FLM%200263%20-%20Portugues%20Brasileno%20y%20Espanol%20Profa%20Neide.doc
http://letras.fflch.com.br/arquivos/DLM/FLM%200263%20-%20Portugues%20Brasileno%20y%20Espanol%20Profa%20Neide.doc
http://kiosko.net/
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Kursa nosaukums    Mūsdienu spāņu valodas diskursa analīze  
Kursa kods       Valo5441  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     4  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  28  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Studiju kursa mērķis ir padziļināt studentu zināšanas par mūsdienu spāľu valodas īpatnībām 

daţādās diskursa situācijās. Kursā tiek analizētas mutvārdu un rakstveida diskursa 

lingvistiskās iezīmes administratīvajā, juridiskajā , politiskajā, mediju, reliģiskajā un lietišķajā 

sfērā. Analizējot sociolingvistisko kontekstu, studentiem vienlaicīgi veidojas priekšstats par 

konkrēto situāciju un aktuālām tendencēm Spānijas politiskajā, ekonomiskajā, reliģiskajā un 

garīgās kultūras dzīvē.  

 

Rezultāti  
 

Pēc sekmīgas studiju kursa apgūšanas studentiem nostiprinās priekšstats par  

mūsdienu spāľu valodas īpatnībām daţādās dzīves sfērās.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Tiek apgūtas zināšanas par diskursa analīzes metodi un tās pielietojumu zinātniskajos 

pētījumos.  

2. Tiek nostiprināts priekšstats par spāľu valodas diskursa elementiem, kas raksturo rakstisko 

un verbālo komunikāciju daţādās diskursa situācijās.  

3. Tiek padziļinātas zināšanas par spāľu valodas stilistiskajām īpatnībām funkcionāli 

atšķirīgās situācijās.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj izmantot spāľu valodas lingvistiskos resursus, lai sasniegtu vēlamo mērķi 

daţādās diskursa situācijās.  

2. Studentiem ir iemaľas salīdzināt valodas izteiksmes līdzekļus rakstveida un mutvārdu 

diskursā.  

3. Studenti pareizi izprot daţādas komunikatīvās situācijas.  

 

Kursa plāns 

 

 1. Diskursa analīze. Metodes raksturojums un uzdevumi L 2  

2. Mūsdienu juridiskā un administratīvā spāľu valoda S 4  

3. Spāľu valoda mūsdienu politiskajā kontekstā S 4  

4. Mediju valoda Spānijā S 4  

5. Spāľu reklāmas valodas galvenās iezīmes S 4  

6. Reliģiskā valoda mūsdienu Spānijā S 4  

7. Lietišķā komunikācija un protokola valoda S 4  
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8. Spāľu valoda mūsdienu lietišķajos darījumos S 4  

9. Ţargona veidi un īpatnības mūsdienu spāľu diskursā L 2  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Studiju kursa gala atzīmi veido kontroldarbu rezultāti semestra laikā (25%), atzīmes par mājas 

darbiem (10%), atzīmes par 2 referātiem (25%) un mutiskā eksāmena rezultāts (40%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Brown G., Yule, G., Análisis del discurso.,Madrid: Visor Libros, 2007.(pie pasniedzēja)  

2. Lenguaje Jurìdico:El Español Por Profesiones. Blanca Aguirre Beltrán, Margarita 

Hernando de Larramenti. Sociedad General Española, 1990 (1.eks. Ibēristikas studiju katedrā)  

3. El lenguaje polìtico español. Susana Guerrero Salazar, Emilio Alejandro Nuñéz Cabezas. 

Editirial Catedra, 2006 (1.eks. Ibēristikas studiju katedrā)  

4. El Lenguaje de los negocios. Estudio lexicológico contrastivo francés-español. Eurrutia 

Cavero, Mercedes. Libroa Aula Magna, 2008 (1.eks. pie pasniedzēja). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Comunicación polìtica. Canel Crespo, Marìa José. Tecnos, 2006  

2. Prensa y lenguaje polìtico. Rodrìguez González, Felix. Editorial Fundamentos, 1991  

3. La creatividad en el lenguaje periodìstico. Susana Guerrero Salazar. Ediciones Catedra S.A, 

2007, (1.eks. pie pasniedzēja)  

4. El lenguaje de publicidad. Eulalio Ferrer. Editoria Fondo de cultura económica, Buenos 

Aires, 1994, (1.eks. pie pasniedzēja)  

5. Lenguaje popular religioso. Vocabulario. Felipe Santos, 2004, (1.eks. pie pasniedzēja)  

6. El problema del lenguaje religioso. Antiseri, Darìo. Editorial Cristianidad  

7. Protocolo y ceremonial. Marìa Berriso. Ed.Espasa Calpe, 1999  

8. Español práctico para negocios. Nicolas Sallese, Julia Ortiz Griffin. Ed.Prentice Hall, 2008. 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. http://www.Lenguaje_administrativo.es   

2. http://www.rincondelvago.com/lenguaje-periodistico   

3. http://www.Lenguaje_publicitario.es   

4. http://www.hergasdehablahispana.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lenguaje_administrativo.es/
http://www.rincondelvago.com/lenguaje-periodistico
http://www.lenguaje_publicitario.es/
http://www.hergasdehablahispana.org/
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Kursa nosaukums     Spāņu valoda diahroniskā aspektā  
Kursa kods      Valo5445  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     26  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits   6  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par spāľu valodas vēsturi, tās evolūciju gadsimtu gaitā, 

saistot to ar Spānijas vēsturē nozīmīgiem posmiem, kas noteikuši valodas attīstību.  

Kursa uzdevumi: 1) iepazīt ekstralingvistiskos faktorus, kas noteikuši spāľu valodas attīstību; 

2) padziļināt priekšstatus par pētniecības metoţu pielietojumu valodas vēstures izzināšanā 

diahroniskā aspektā; 3) iemācīties komparatīvi analizēt romāľu valodu attīstību.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studenti nostiprinās priekšstatus par galvenajiem spāľu valodas attīstības 

posmiem, saistībā ar Spānijas vēsturi; iepazīsies ar valodas diahronisko aspektu; spēs 

salīdzinošā aspektā novērtēt valodas evolūciju.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par ekstralingvistiskajiem faktoriem, kas noteikuši spāľu valodas 

attīstību;  

2. Padziļinātas zināšanas par diahronisko pētniecības metoţu daţādību;  

3. Attīstīta spēja novērtēt valodas evolūciju salīdzinošā aspektā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Spēja konstatēt diahroniskās izmaiľas daţādās romāľu valodās, šīs kompetences pielietojot 

valodu mācīšanas procesā.  

2. Iemaľas analizēt daţādu periodu literāros tekstus, izmantojot akadēmiskās kompetences.  

3. Prasmi izvēlēties un pielietot darbam nepieciešamo literatūru un Interneta resursus.  

 

Kursa plāns  
 

1. Spāľu valoda un romāľu valodas pasaulē. Spāľu valodas evolūcijas galvenie posmi. Senās 

valodas un ciltis Pireneju (Ibērijas) pussalā. L 4  

2. Romas impērijas iekarojumi. Latīľu valoda Ibērijas pussalā. Romanizācija. L 4  

3. Vestgotu iekarojumi un ģermāľu valodu ietekme. L 2  

4. Arābu invāzija Ibērijas pussalā (VIII – XV gs.), tās ietekme uz valodas attīstību. L 2, S 2  

5. Kastīliešu dialekts un citi Ibērijas pussalas dialekti. L 2  

6. Kastīliešu literārās valodas attīstība un fonētiskās īpatnības viduslaikos. L 2, S 2  

7. Kastīliešu literārās valodas attīstība: morfoloģiskās un sintaksiskās īpatnības viduslaikos. 

L2  

8. Valodas attīstība vēlīnajos viduslaikos. L 2  

9. Citu valodu ietekme uz spāľu valodas evolūciju. L 2  

10. ‗Zelta gadsimta‘ literatūra. Izmaiľas transkripcijā, gramatikā. L 2, S 2  
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11. Spānijas Karaliskās akadēmijas un citu akadēmiju sadarbība spāľu valodas attīstībā. L 2  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 3 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido atzīmes par piedalīšanos semināros (50%) un eksāmena (rakstveidā) – rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Cano,R.(coord.) (2005) Historia de la lengua española. Editorial Ariel, S.A. Barcelona. 

1167 pgs. (Ibēristikas studiju katedrā)  

2. Григорьев, В.П. (2004) История испанского языка. УРРС, Москва. 176 стр. (pie 

pasniedzēja)  

3. Quesada Marco, S. (1996) Curso de Civilización Española. SGEL,Madrid, (Ibēristikas 

studiju katedrā). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Litvinenko, E.V. (1983) Historia de la lengua española.Vyšča Škola. Kiev.215 pgs., (pie 

pasniedzēja)  

2. Bubnovsaia, E.F. (1980). Antologìa de la lengua española., (pie pasniedzēja)  

3. Lapesa.,R. Historia de la Lengua Española. Madrid: Gredos.,1981., 690.pgs.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.cervantes.es   

2. www.hispanismo.es  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cervantes.es/
http://www.hispanismo.es/
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Kursa nosaukums      Mūsdienu itāļu literatūra  
Kursa kods       LitZ5135  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Literatūrzinātne  

Lekciju stundu skaits     18  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  14  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    15.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķauditorija ir studenti ar B1 līmeľa priekšzināšanām valodā, kuri vēlas bagātināt 

savu itāļu valodas un kultūras lingvistisko krājumu, iepazīt zīmīgākos 20., 21.gadsimta 

literāro autoru darbus un izprast tā laika tendences, valodas stilu, problemātiku. Kursa mērķis 

ir iepazīstināt daţādus pārstāvētos literatūras stilus šajā laika posmā, iepazīstināt ar mūsdienu 

Itālijas sabiedrības, kultūras, vēstures, ģeogrāfijas un ekonomikas panorāmu caur literatūras 

prizmu.  

Klausītāji apgūs literārās valodas specifiku.. Kursā studējošie strādās ar daiļdarbu tekstiem, 

gūstot informāciju un spēju analizēt lingvistiskos aspektus.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Atpazīt Itālijas 20.,21.gadsimta sociopolitisko un kulturālo fonu,  

2. Identificēt mūsdienu Itālijas zīmīgākos literatūras autoru un viľu atpazīstamākos 

daiļdarbus;  

3. Izprast un analizēt daiļdarbu valodu, problemātiku tekstos;  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj atpazīt galvenos šī laika posma literāros autorus  

2.Saprast dialektālos terminus, reģionu valodu īpatnības spēt tās salīdzināt,  

3. Studenti var objektīvi novērtēt mūsdienu itāļu literatūras nozīmi un lomu salīdzinoši ar citu 

tautu mūsdienu literatūras tendencēm.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ievads 20.gs. itāļu literatūrā, tās raksturojums, autori. L 2  

2. 20.-30. gadi. Carlo Levi „Cristo si e‘ fermato a Eboli‖(„Infrastrutture‖, „Destino‖, „Doppie 

nature‖) L 2, S 2  

3. 40.-50. gadi. Mario Tobino „Le libere donne di Magliano‖( „Tono‖, „Sorelle‖) L 2, S 2  

4. 50.-60. gadi. Pier Paolo Pasolini „Ragazzi di vita‖ („Pomeriggi a Monteverde‖, „Notte 

brava‖), „Teorema‖ L 4, S 2  

5. Italo Calvino „Gli amori difficili‖(„L‘avventura di due sposi‖),Il visconte dimezzato( „I 

turchi‖, „Riunificazione‖) L 2, S 2  

6. 70. gadi. Elsa Morante „L‘isola di Arturo‖ („Donne‖), La storia(„Mussolini e  

Hitler‖) L 2, S 2  

7. 80. – 90. gadi. Dario Fo & Franca Rame „Il figlio in provetta‖ L 2, S 2  

8. 21.gs. literatūra un autori. Sandro Veronesi „Gli sfiorati‖(„Corso Vittorio‖) L 2, S 2  

Stundas kopā: 32  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 2 testu rezultāti semestra laikā (25%), 

referāts (25%) un eksāmena (mutiski) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. S.Buttaroni „Letteratura al naturale‖, Bonacci edizione, Roma, 1999 (Itāļu valodas un 

kultūras centrā - 1 eks.)  

2. E.Pasquini, M.T.Cassini, A.Castellari, G.S. Cervellati „Laboratorio di letteratura‖, Le 

Monier edizione, Firenze, 1983 (Itāļu valodas un kultūras centrā - 1 eks.)  

3. F.Zanobini „Il presente della memoria 4‖, Bulgarini edizione, Firenze, 1995 (Itāļu valodas 

un kultūras centrā - 1 eks.).  

 

Papildliteratūra  
 

1. P.Balboni„Insegnare la letteratura italiana a stranieri‖, Guerra edizione, Perugia, 2006 

(Itāļu valodas un kultūras centrā - 1 eks.)  

2. Asor Rosa Alberto „Letteratura italiana. Dizionario delle Opere. Volume primo. A-L‖, 

Enaudi edizione, 1999 (Itāļu valodas un kultūras centrā - 1 eks.)  

3. Asor Rosa Alberto „Dizionario delle opere della letteratura italiana. Volume secondo. M-Z, 

Enaudi edizione, 2000 (Itāļu valodas un kultūras centrā - 1 eks.). 

 

 Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.italicon.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italicon.it/
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Kursa nosaukums    Itāļu kultūras semiotika I (mūzika un teātris)  
Kursa kods       MākZ5064  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Mākslas zinātne  

Lekciju stundu skaits     24  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  8  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir bagātināt studenta kultūrvēsturisko redzes lauku un sniegt zināšanas par itāļu 

kultūras un vēstures galvenajiem attīstības posmiem un liecībām mūzikā un dramaturģijā. 

Kursa uzdevumi: 1) iepazīt un nostiprināt zināšanas par itāļu mūzikas lomu un nozīmi 

starptautiskā līmenī; 2) padziļināt priekšstatus par itāļu dramaturģiju (kā itāļu sabiedrības 

atspoguļojumu) daţādos vēstures posmos.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par galvenajiem kultūrvēsturiskajiem 

notikumiem, kas būtiski ietekmējuši un ietekmē itāļu mūzikas un dramaturģijas attīstību.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprinās iemaľas par itāļu mūzikas attīstību no viduslaikiem līdz mūsdienām. 2. Spēs 

formulēt faktorus, kuri ietekmējuši itāļu dramaturģijas izaugsmi. 3. Nostiprinās iemaľas 

informācijas apstrādē, analīzē un argumentētu secinājumu izdarīšanā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj atpazīt galvenos komponistus un dramaturgus un izskaidrot viľu pienesumu 

mūzikā/dramaturģijā.  

2. Studentiem ir iemaľas izmantot apgūto teorētisko informāciju, to salīdzināt un pielietot 

praksē.  

3. Studenti objektīvi var novērtēt itāļu mūzikas un dramaturģijas vietu un lomu Eiropas valstu 

kontekstā.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ieskats itāļu mūzikas attīstībā no viduslaikiem līdz renesansei. L4  

2. Renesanses un baroka laika mūzika. L2  

3. Itāļu operas attīstība un ievērojamākie komponisti. L4, P2  

4. Mūzika un lingvistika. L2, S2  

5. Mūsdienu itāļu mūzika un tās tendences. L2  

6. Mūzika un teātris. L2  

7. Itāļu dramaturģijas attīstība. L2, P2  

8. Delartiskā komēdija. L2  

9. Ievērojamākie itāļu dramaturgi un viľu devums. L4, S2  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 

semināri un 2 patstāvīgie darbi. 

 

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi patstāvīgie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā (25%), 

atzīmes par piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Ballarin E., Angelino M. (2006) L‘italiano attraverso la storia dell‘arte. Ed. Guerra, 126 p. 

(itāļu valodas elektorātā)  

2. Goldoni, C. La locandiera -classici italiani per stranieri, ed. Bonacci, 74 p. (itāļu valodas 

elektorātā)  

3. Berruto, G. (1976) La semantica, ed. Zanichelli, p. 190 (itāļu valodas elektorātā). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Pirandello, L. Cosi e‘ (se vi pare) – classici italiani per stranieri, ed. Bonacci, p.74 (itāļu 

valodas elektorātā)  

2. Mula, O. (1999)Giuseppe Verdi, ed. Mulino, 176 p. (itāļu valodas elektorātā). 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Operu libreti - http://www.librettidopera.it/zps_dor/zps_do_etp.html    

2. Delartiskās komēdijas maskas - http://www.sipario.it/mcommediaintro.htm   

3. Itāļu mūzika un teksti - http://www.italianissima.net/main/index.htm     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.librettidopera.it/zps_dor/zps_do_etp.html
http://www.sipario.it/mcommediaintro.htm
http://www.italianissima.net/main/index.htm


166 

 

Kursa nosaukums   Itāļu kultūras semiotika II (kino un masu mediji)  
Kursa kods       MākZ5066  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Mākslas zinātne  

Lekciju stundu skaits     26  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  6  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte   

 

 Kursa anotācija  
 

Kurss sniedz detalizētu pārskatu par itāļu kino vēsturiskiem posmiem, to saistību ar televīziju. 

Kursa ietvaros tiek analizēta kino un masu mediju loma kultūras izplatīšanā Itālijā. Kursa 

uzdevumi: 1) iepazīt un nostiprināt zināšanas par itāļu kino galvenajiem posmiem, par itāļu 

kino nozīmi starptautiskā līmenī; 2) padziļināt priekšstatus par itāļu kino (kā itāļu sabiedrības 

atspoguļojumu) daţādos vēstures posmos. 3) iepazīt masu mediju lomu kultūras industrijā 

mūsdienu Itālijā.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par itāļu kino un televīzijas lomu 

sabiedrībā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Students spēs identificēt Itāļu kino attīstības galvenos posmus un sociopolitisko kontekstu.  

2. Padziļinās zināšanas par Itālijas sabiedrību daţādos posmos  

3. Spēs novērtēt Itālijas televīzijas lomu kultūras un valodas izplatīšanā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj atpazīt galvenos reţisorus un izskaidrot viľu pienesumu itāļu kino un kultūrā.  

2. Studentiem ir iemaľas analizēt autentiskos videomateriālus  

3. Studenti spēj orientēties Itālijas masu mediju sistēmā.  

 

Kursa plāns  
 

1. Ieskats itāļu kino (XX. gadsimta 1930. -1944.) L2  

2. Ieskats itāļu neoreālismā L4, S2  

3. Itāļu kino laikā periodā no 1954. līdz 1962. L2  

4. Itāļu kino 60.un 70. gados: no zelta laikmeta līdz krīzei L4  

5. Itāļu kino industrija XX. gadsimta 80. gados L4  

6. Mūsdienu itāļu kino L4, P2  

7. Masu mediji Itālijā L4, S2  

8. Jaunās tehnoloģijas kā kultūras izplatīšanas līdzeklis L2  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Studiju kursa gala atzīmi veido prezentācijas vērtējums (30%), atzīme par kontroldarbu (20%) 

un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  
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Mācību pamatliteratūra  
 

1. Maddoli C., (2004) L‘italiano al cinema , GruerraEdizioni 583 p. (Katedrā)  

2. Dizionrio del cinema italiano (Vol 1-6) (2003) Dizionari Gremese (katedrā)  

3. Morgana, S.,(2003) La lingua italia e i mass media Carocci 314p. (katedrā).  

 

Papildliteratūra  
 

1. Presidenza consiglio ministri (1995) L‘atre di tuttie le arti – centenario del cinema italiano 

,Presidenza consiglio 125 p. (katedrā).  

2. Castoldi M., (2003) Parole per ricordare: dizionario della memoria colletiva, Zanichelli, 

433 p. (katedrā)  

3. Montelene F., (2003) Storia della radio e della televisione in Italia, Marsilio, 649 p. (pie 

pasniedzēja). 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Il sito dedicato alla cultura italiana: http://www.italica.rai.it/cinema/index.htm   

2. Radio Televisione Italiana http://rai.it/   

3. Il Gruppo Mediaset : http://www.mediaset.it/  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.italica.rai.it/cinema/index.htm
http://rai.it/
http://www.mediaset.it/


168 

 

Kursa nosaukums     Sabiedrība mūsdienu Itālijā  
Kursa kods      SDSK5084  

Kredītpunkti      4  

ECTS kredītpunkti     6  

Kopējais auditoriju stundu skaits   64  
Zinātnes nozare  Starpdisciplinārie studiju kursi, Kultūras un 

zinātnes vēsture, Ģeogrāfija  

Lekciju stundu skaits    50  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 14  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  96  
Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par Itālijas ģeogrāfisko uzbūvi īpašu uzmanību veltot Itālijas 

kultūras un vēstures galvenajiem attīstības posmiem un liecībām līdz pat mūsdienām, kā arī 

aktuālākajām politekonomiskajām norisēm, to izmaiľām un ietekmi uz mūsdienu itāļu 

sabiedrību.  

Kursa uzdevumi: 1) iepazīt Itālijas reģionus no kultūras, mākslas un ekonomikas (t.sk. 

tūrisma) skatu punkta; 2) padziļināt priekšstatus par Itālijas kultūrvēsturisko pieminekļu 

daţādību, to lomu un ietekmi uz itāļu sabiedrību.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par Itālijas ģeogrāfisko uzbūvi; 

galvenajiem kultūrvēsturiskajiem notikumiem, kas būtiski ietekmējuši un ietekmē tādas ar 

sabiedrību saistītas jomas, kā ekonomika, tūrisms u.c.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par Itālijas ģeogrāfisko uzbūvi, kā arī tās sabiedrības galvenajiem 

kultūrvēsturiskajiem elementiem;  

2. Spēs formulēt vides ietekmi uz sabiedrību kopumā un atsevišķiem tās elementiem (piem. 

tradīcijas, valoda u.c.) 3. Nostiprinās iemaľas informācijas apstrādē, analīzē un secinājumu 

izdarīšanā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Studenti spēj konstatēt un izcelt būtiskas atšķirības un vienojošos elementus:  

a) mikrokontekstā, proti, salīdzinot Itālijas reģionus;  

b) makrokontekstā, proti, Itālija un tās diversitāte citu Eiropas valstu telpā;  

2. Studentiem ir iemaľas izmantot apgūto teorētisko informāciju, to salīdzināt un pielietot 

praksē.  

3. Studenti objektīvi var novērtēt itāļu sabiedrības vietu un lomu Eiropas valstu vidū.  

 

Kursa plāns  
 

1. Itālijas sabiedrība un vide. L 2  

2. Itālijas kultūrmantojums. L 4  

3. Vide un tās ietekme uz dzīvesveidu, tradīcijām un gastronomiju. L 4  

4. Ziemeļitālijas reģioni. Valle d‘Aosta. Pjemonta. L 2, S 2, P 2  

5. Lombardijas un Veneto reģions. L 2  

6. Trentino Alto Adidţes un Friuli – Venēcija Dţūlijas reģions. L 2  

7. Itālijas kultūras simbols – Toskānas reģions. Ligūrijas reģions. L 4, P 2  

8. Lacio reģions; Roma. L 4  
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9. Umbrijas un Emīlja Romanjas reģions. L 2  

10. Marke, Abruco un Molize reģions. L 2, P 2  

11. Kampānijas un Apūlijas reģions. L 2  

12. Bazilikātas un Kalabrijas reģions. L 2  

13. Sicīlijas un Sardīnijas reģions. L 4, P 2  

14. Vide un tās ietekme uz valodu. L 6, S 2  

15. Itālijas kultūrvēsturiskais mantojums un tūrisms. L 6, P 2  

16. Itālijas kultūrvēsturiskā mantojuma loma Eiropas valstu vidū. L 2  

Stundas kopā: 64  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 

semināri un 5 patstāvīgie darbi.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi patstāvīgie darbi, aktīvi un sekmīgi jāpiedalās 

semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido laboratorijas un patstāvīgo darbu rezultāti semestra 

laikā (25%), atzīmes par piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts 

(50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Bianchi, S., Kohler, R., Moroni, S. (2006) Passaporto per l‘Italia. Ed. De Agostini. 319 p. 

(eksemplārs pie kursa autora)  

2. Balboni, P.E., Santipolo, M. (2004) Profilo di storia italiana per stranieri. Ed. Guerra. 136 

p.(pieejams itāļu elektorāta bibliotēkā - 10 eks.)  

3. Sarlo, C., Vellei, A., Luppi, D. (2004) Si‘, viaggiare...in Italia. CLITT. 351 p.(eksemplārs 

pie kursa autora). 

 

Papildliteratūra  
 

1. Mastronardi, V.M, Marascio, F., Pizzi, A.(2007) Psicologia degli Italiani del Centro Nord – 

Tipi, Vizi, Pregi, Difetti. 128 p. (pasūtīts)  

2. Mastronardi, V.M, Marascio, F., Pizzi, A.(2007) Psicologia degli Italiani del Centro Sud – 

Tipi, Vizi, Pregi, Difetti. 128 p.(pasūtīts).  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Itālijas muzeji – www.museionline.it   

2. Touring Club Italiano – www.Touringclub.it    

3. Latvijas Republikas Vēstniecība Itālijā - http://www.mfa.gov.lv/it/rome/   

4. Itālija UNESCO kultūrmantojums - 

http://culturaincifre.istat.it/sito/musei/PatrimonioUnesco.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museionline.it/
http://www.touringclub.it/
http://www.mfa.gov.lv/it/rome/
http://culturaincifre.istat.it/sito/musei/PatrimonioUnesco.pdf
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Kursa nosaukums     Juridiskā itāļu valoda  
Kursa kods      Valo5446  

Kredītpunkti      2 

ECTS kredītpunkti     3  

Kopējais auditoriju stundu skaits   32  
Zinātnes nozare     Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare    Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits    16  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits  48  
Institūcija, kura apstiprināja kursu   Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir pilnveidot mutiskās un rakstiskās saziľas prasmes juridiskajā kontekstā 

daţādās tiesību nozarēs. Tiks sniegts pārskats par Itālijas juridisko sistēmu kopumā apzinot 

teorētisko literatūru ar akcentu uz juridiskiem dokumentu, likumu un likumu komentāru 

valodu un tās specifisko terminoloģiju, gramatikas konstrukcijām.  

Katru tēmu ievada teksts ar attiecīgi iztirzājamo juridisko jautājumu, lai attīstītu vispārējo 

terminoloģijas un analītisko izpratni ar daţādiem uzdevumiem un juridiskiem tekstiem. 

Tēmas beigās tiek izvērtēts arī morfosintaktiskais aspekts.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt praktiskās iemaľas pētniecībā, juridisko 

dokumentu sastādīšanā, analītikā un mutvārdu prezentācijā.  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Strādāt ar nozares literatūru;  

2. Lasīt un saprast likumu tekstus, kā arī komentārus;  

3. Sekot līdzi arī sareţģītai argumentācijai, kurus lieto juridiskajā kontekstā.  

Profesionālās kompetences:  

Studenti spēj sastādīt daţādus ar jurista profesiju saistītus dokumentus.  

 

Kursa plāns  
 

1. Juridiskās valodas specifika. L 2, S 2  

2. Itālijas tiesību nozares un tiesību avoti. Avotu hierarhija. Primārie, sekundārie avoti. L 2, S 

2  

3. Juridiskā valodas aspekti. Juridisko tekstu analīze un rakstīšana. L 2, S 2  

4. Itālijas Konstitūcija, tās funkcijas. Valodas analīze. L 2, S 2  

5. Itālijas tiesību sistēma. Valsts tiesību aktu un starptautisku tiesību aktu saskaľošana, 

pielietotā terminoloģija. L 4, S 4  

6. Civiltiesiskie dokumenti. Darba tiesības. Līgumu veidi. Valodas stilu un teikumu 

konstrukciju analīze un pielietojums. L 4, S 4  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi 

jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido 2 testu rezultāti  
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semestra laikā (35%), referāta sagatavošana (15%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  

 

Mācību pamatliteratūra 

 

 1. D.Forapani „Italiano per giuristi‖, Alma Edizione, Firenze, 2003 (pie pasniedzēja - 1 eks.)  

2. A. Favata „Dizionario dei termini giuridici‖, La Tribuna edizione, Piacenza, 2010 (ir 

pasūtīta)  

3. S. Ondelli „La lingua del diritto: proposta di classificazione di una varietà dell'italiano‖, 

Aracne, Roma, 2007 (ir pasūtīta)  

4. Mortara Gavarelli Bice „Le parole e la giustizia. Divagazioni grammaticali e retoriche su 

testi giuridici italiani‖, Einaudi edizione, Torino, 2001 (ir pasūtīta).  

 

Papildliteratūra  
 

1. G. Laneve „Linguaggio giuridico e interpretazione. Dalla Costituzione Italiana alla 

globalizzazione‖, Cacucci edizione, Bari, 2004 (ir pasūtīta)  

2. F. Galgano „Le insidie del linguaggio giuridico. Saggio sulle metafore nel diritto‖, Il 

Mulino, Bologna, 2010 (ir pasūtīta)  

3. G.B. De Luca „Lo stile legale‖, Il Mulino, Bologna, 2010 (ir pasūtīta).  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.diritto.it    

2. http://www.likumi.lv   

3. http://europa.eu/  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.diritto.it/
http://www.likumi.lv/
http://europa.eu/
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Kursa nosaukums    Valodu kontakti un valodu politika Itālijā  
Kursa kods       Valo5457  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     20  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  12 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    13.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Lekciju kurss apskata sociolingvistisko dinamiku Itālijā un itāliešu valodas situāciju ārpus 

Itālijas. Studiju kursa mērķi:  

1. Atspoguļot valodu situāciju Itālijā,  

2. Izpētīt tādus teorētiskus jēdzienus kā dialekts, standarta itāliešu valoda, itāliešu valodas 

areālās īpatnības, izloksnes, lingvistiskās minoritātes.  

3. Apskatīt dialektu klasifikācijas pamatkritērijus, sniegt Itālijas dialektoloģijas vēsturisko 

ieskatu  

4. Aprakstīt lingvistiskās minoritāšu situāciju, padziļinot aspektus saistītus ar minoritāšu 

valodām un ar imigrācijas fenomenu.  

5. Apspoguļot itāliešu valodas situāciju pasaulē.  

 

Rezultāti  
 

Sekmīgi apgūstot šo kursu, studentiem būs iegūtas zināšanas un izpratne par Itālijas 

sociolingvistiskās situācijas savdabību, to sareţģītību.  

Akadēmiskās kompetences:  

1) Tiks iegūtas teorētiskas zināšanas par tādiem jēdzieniem kā valoda un dialekts, un to 

klasifikācijas pamatkritērijiem Itālijas kontekstā.  

2) Tiks nostiprināts priekšstats par minoritāšu valodām Itālijā.  

3) Tiks nostiprināts priekšstats par imigrantu valodām Itālijā.  

4) Tiks nostiprināts priekšstats ar itāliešu valodu izplatību Eiropā un pasaulē.  

Profesionālās kompetences:  

1) Studenti objektīvi var novērtēt sociolingvistisko situāciju Itālijā,  

2) Studenti spēj atpazīt itāliešu valodas areālās īpašības,  

3) Studenti spēj konstatēt un izcelt būtiskas lingvistiskās atšķirības starp dialektiem.  

 

Kursa plāns  
 

1. Sociolingvistiskā dinamika un daudzveidīga lingvistiskā realitāte mūsdienu Itālijā. L 2  

2. Pretstats valoda/dialekts Itālijas kontekstā. L 2  

3. Itāliešu dialektu klasifikācija L 2, S 2  

4. Itāliešu valodas areālās īpatnības L 2, S 2, P 2  

5. Lingvistiskās minoritātes Itālijā L 2, S 2  

6. Likumdošana par lingvistiskām minoritātēm Itālijā. L 2  

7. Imigranti Itālijā : jaunā realitāte L 2, P 2  

8. Itāliešu valoda un kultūra pasaulē L 2, S 2  
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9. Itāliešu valoda Eiropas lingvistiskajā kontekstā L 4  

Stundas kopā: 32  

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 4 semināri un 2 

patstāvīgie darbi. Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros.  

Studiju kursa gala atzīmi veido patstāvīgo darbu rezultāti semestra laikā, atzīmes par 

kontroldarbiem semestra laikā (25%), referātiem (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts 

(50%).  

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. Berruto G., (2003) Fondamenti di sociolinguistica, Roma – Bari , Laterza 262 p. (Itāļu 

valodas un kultūras centrā - 1 eks.)  

2. Renzi L, (1994) Nuova introduzione alla filologia romanza, Il Mulino 445.p (Itāļu valodas 

un kultūras centrā - 1 eks.)  

3. Coveri L., Benucci A., (1998) Le varietà dell'italiano: manuale di socioinguistica italiana : 

con documenti e verifiche, Bonacci, 322 p. (pie pasniedzēja))  

4. Brizzoni F., De Fina A., (2003) Italiano e italiani fuori d‘Italia, Guerra, 276 p. (Itāļu 

valodas un kultūras centrā - 1 eks.). 

 

Papildliteratūra  
 

1. De Mauro T., Vedovelli M., (1996) La diffusione dell‘italiano nel mondo, Centro studi 

emigrazione ,122 p , (pie pasniedzēja)  

2. Telmon T., Grassi C., Sobrero ., (1997) Fondamenti di dialettologia italiana, Laterza, 424 p 

, (pie pasniedzēja)  

3. D‘Achille P., (2003) L‘italiano contemporaneo, Il Mulino, 239 p. , (pie pasniedzēja)  

4. Mercato C., (2007) Dialetto, dialetti e italiano, Il Mulino, 235 p. (Itāļu valodas un kultūras 

centrā - 1 eks.). 

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. Dizionario dei dialetti : http://www.dialettando.com/   

2. Storia della Lingua Italiana realizzata dal Prof. F.Bruni dell'Università Ca' Foscari di 

Venezia http://www.italica.rai.it/principali/lingua/storialingua.htm   

3. Universita‘ degli Studi di Udine, Centro Internazionale del plurilinguismo 

http://www.uniud.it/extra/cip/minoranze-linguistiche/minoranze-linguistich   

4. Istitut cultural Ladin http://www.istladin.net/web/default.asp  

 

 

 
 

 

 

http://www.dialettando.com/
http://www.italica.rai.it/principali/lingua/storialingua.htm
http://www.uniud.it/extra/cip/minoranze-linguistiche/minoranze-linguistich
http://www.istladin.net/web/default.asp


174 

 

Kursa nosaukums    Itāļu valoda diahroniskā aspektā  
Kursa kods       Valo5458  

Kredītpunkti       2  

ECTS kredītpunkti      3  

Kopējais auditoriju stundu skaits    32  
Zinātnes nozare      Valodniecība  

Zinātnes apakšnozare     Lietišķā valodniecība  

Lekciju stundu skaits     22  

Semināru un praktisko darbu stundu skaits  10  

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits   48  
Kursa apstiprinājuma datums    12.11.2010  

Institūcija, kura apstiprināja kursu    Humanitāro zinātľu fakultāte    

 

Kursa anotācija  
 

Kursa mērķis ir sniegt zināšanas par itāļu valodas vēsturi un tās attīstību gadsimtu gaitā, 

paralēli saistot to ar Itālijas vēsturē nozīmīgiem posmiem, kas noteikuši valodas attīstību.  

Kursa uzdevumi: 1) iepazīt vēsturiskos faktorus, kas noteikuši itāļu valodas attīstību; 2) 

padziļināt priekšstatus par itāļu valodas daudzpusību, itāļu valodas areālām īpatnībām, 

dialektu bagātību un izloksnēm;  

3)Nostiprināt iemaľas informācijas apstrādē, analīzē un secinājumu izdarīšanā.  

 

Rezultāti  
 

Apgūstot kursu, studenti nostiprinās priekšstatus par galvenajiem itāļu valodas attīstības 

posmiem, saistībā ar Itālijas vēsturi; spēs salīdzinošā aspektā novērtēt valodas attīstību.  

Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  

Akadēmiskās kompetences:  

1. Nostiprināts priekšstats par faktoriem, kas noteikuši itāļu valodas attīstību;  

2. Nostiprināt iemaľas informācijas apstrādē, analīzē un secinājumu izdarīšanā.  

3. Spēja novērtēt valodas attīstību salīdzinošā aspektā.  

Profesionālās kompetences:  

1. Spēja identificēt reģionālās atšķirības itāļu valodā.  

2. Iemaľas analizēt daţādu periodu literāros tekstus, izmantojot akadēmiskās kompetences.  

3. Prasmi izvēlēties un pielietot darbam nepieciešamo literatūru un Interneta resursus.  

 

Kursa plāns  
 

1. Itāļu valoda un romāľu valodas šodien. Latīľu valodu vēsturiskais un ģeogrāfiskais 

aspekts. L 2  

2. Romas impērijas noriets un barbaru iebrukums. L 2  

3. Kopīgās valodas pirmsākumi. Politiskā situācija Itālijas teritorijā (VIII-XI gs.) L 2  

4. Itāļu literatūras pirmsākumi. Sicīliešu un Toskānas skolas un dialekti. L 2, S 2  

5. Dante Alighieri „De vulgari eloquentia‖: itāļu dialektu morfoloģiskie aspekti ap 1300.gadu. 

L 2, S 2  

6. Itāļu leksika: citu valodu ietekme un aizguvumi gadsimtu gaitā. L 2  

7. Crusca akadēmijas vēsture un citu institūciju saistība ar valodas attīstību. L 2  

8. Valoda un stils itāļu literatūrā no renesanses līdz romantisma laikmetam. L 2, S 2  

9. Lingvistiskā situācija Itālijā 1861.gadā – Itālijas apvienošanas laikā. L 2  

10. Vienotās nacionālās itāļu valodas izplatība XX.gs. L 2, S 2  

11. Itāļu valodas dialekti. To nozīme šodien. L 2, S 2  

Stundas kopā: 32  
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Prasības kredītpunktu iegūšanai  
 

Lekciju, semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 5 semināri.  

Kredītpunktu iegūšanai aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi 

veido atzīme par patstāvīgo darbu (25%), 1 tests - starppārbaudījums(25%) un eksāmens 

(rakstveidā – rezultāts 50%). 

 

Mācību pamatliteratūra  
 

1. C.Marazzini „La lingua italiana‖, Mulino edizione, Bologna, 2002 (pie pasniedzēja)  

2. L.Lepschy, G. Lepschy ‖ La lingua italiana. Storia, varietà dell‘uso, grammatica‖, 

Bompiani, Milano,1993 (pie pasniedzēja)  

3. G. Lotti „L‘avventurosa storia della lingua italiana: dal latino al telefonino‖ Tascabili 

Bonpiani, Milano, 2000 (pie pasniedzēja). 

 

 

Papildliteratūra  
 

1. C. Marazzini „Breve storia della lingua italiana‖, Il Mulino edizione, Bologna, 2004 (Itāļu 

valodas un kultūras centrā - 1 eks.)  

2. B. Migliorini „Storia della lingua italiana‖ Milano, Bompiani, 2001  

3. L.Serianni „Lezioni di grammatica storica italiana‖, Bulzoni edizione, Roma, 1998  

4. G. Patota „Lineamenti di grammatica storica dell‘italiano‖, Il Mulino, Bologna, 2002.  

 

Periodika, interneta resursi un citi avoti  
 

1. www.csovi.fi.cnr.it   

2. www.italicon.it  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.csovi.fi.cnr.it/
http://www.italicon.it/
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Pielikums Nr. 2. 

 

 

Informācija par studiju programmas 

realizācijā iesaistītajiem  

mācībspēkiem 
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Mācībspēku saraksts, norādot 

kvalifikāciju, akadēmisko amatu un 

statusu (pamata, papildu vai blakus 

darbs) 
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Pielikums Nr. 2. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

Akadēmiskā personāla sastāvs 

 

 

Programmas realizācijā iesaistīto romāľu valodu mācībspēku saraksts 

Nr.p.k. Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss Pamata darba 

vieta 

1. Olga Ozoliľa Dr.philol. asoc.prof. pamata  HZF 

2. Jeļena Vladimirska Dr.philol. asoc.prof. pamata HZF 

3. Dina Šavlovska Mag.philol. lektore pamata HZF 

4. Olga Billere Mag.philol. lektore pamata HZF 

5. Olga Turuļina Mag.philol. lektore pamata HZF 

6. Alla Placinska Dr.philol. docente pamata HZL 

7. Māra Rozenberga Dr.philol. docente pamata HZF 

8. Klāra Priedīte Mag.philol. lektore pamata HZF 

9. Migels Peress Mag.philol. pasniedzējs pamata HZF 

10. Linda  Karole Mag.art. lektore pamata HZF 

11. Andrejs Veisbergs Dr.h.philol. profesors pamata HZF 

12. Gunta Ločmele Dr.philol. profesore pamata HZF 

13. Natalja Cigankova Dr.philol. docente pamata HZF 

14. Arvils Šalme Dr.philol. asoc.prof. pamata HZF 

15. Zigrīda Vinčela Mag.philol. lektore pamata HZF 

16. Astra Skrābane Dr.philol. docente blakus 

darbs 

Ventspils 

Augstskola 

17. Alberto Torress 

Fernandez 

Mag.philol. pasniedzējs blakus 

darbs 

LKA 

18. Pablo Kabesas Mag.philol. pasniedzējs blakus 

darbs 

LKA 

 

         Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 

grādu (skaits) 

Ar maģistra 

grādu (skaits) 

      Citi 

    (skaits) 

   Kopā 

Profesori     2      2 

Asoc. profesori     3      3 

Docenti     4      4 

Lektori      6     6 

Pasniedzēji  3     3 
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MSP mācībspēku sadarbība ar 

valstiskām un nevalstiskām 

organizācijām nacionālajā un 

starptautiskajā līmenī 
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Pielikums Nr. 2. 

MSP mācībspēku sadarbība ar valstiskām un nevalstiskām organizācijām nacionālajā 

un starptautiskajā līmenī 
 

I 

 

 

Asoc.prof.Olga Ozoliņa 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente, 

 Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle, 

 Starptautiskās Romāľu lingvistikas biedrības locekle, 

 Eiropas Fransuā Morjaka biedrības locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) valdes locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle (FIPF), 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle (FIPLV), 

 

Asoc.prof.Jeļena Vladimirska 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle, 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle, 

 

Lektore doktorante Dina Šavlovska 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle, 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle, 

 

Lektore doktorante Olga Billere 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle, 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle, 

 

Lektore doktorante Olga Turuļina 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle, 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle, 

 

 

 

Lektore Linda Karole 

 

 Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle 
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II 

 

Profesore Gunta Ločmele 

 

1998 – 2007 Latvian Association of Translators and Interpreters 

 

Profesors Andrejs Veisbergs 

 

EURALEX (Eiropas Leksikogrāfijas asociācijas) loceklis (1991-). 

Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas priekšsēdētājs (1999 - 2003). 

 

Dr.Phil. docente Astra Skrābane 

 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle, 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) locekle, 

 Latvijas Pedagogu Domes locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle, 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle, 
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Mācībspēku CV 
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                                                 Lektores Klāras Priedītes 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads:  1952 

 

Izglītība: 

 

1970.-1975.g.g. – Minskas Valsts Pedagoģiskais svešvalodu Institūts (Minskas Lingvistiskā universitāte), spāľu 

valodas fakultāte  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

   2007.g. – Latvijas Universitātes lektore 

  2007.g. – maģistrs, LU MVF 

 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

 

2007.g. – pašreiz  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte. Lektore 

2004. – 2007.   Latvijas Universitāte, Moderno valodu fakultāte. Stundu                                                        

                                    pasniedzēja                                             

2006. -2008.                Baltijas Starptautiskā Akadēmija, EBS programma, vieslektore 

1992. -2004.                Multinacionālās kultūras centrs (MKC, Daugavpils).  

                                    Informācijas centra vadītāja; spāľu valodas pasniedzēja 

1980. – 1988.              Latvijas PSR Zinātľu akadēmija, Filozofijas un tiesību institūts.  

                                    Vecākais laborants; tulks 

1976. – 1980.              Havana, Kuba, Izglītības ministrija, Enrique Jose Varona  

                                    Augstākais    pedagoģiskais institūts, Filozofijas fakultāte, tulks 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Projekti: 

Organizatoriskais darbs: 

Docētie studiju kursi 

 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda I, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda II, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda III, PLK, NLK,NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda IV, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda V, PLK,  NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda VI, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valodaVII, PLK, NLK, NLN, 6 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľū valoda VIII, PLK, NLK, NLN, 6 k.p.  

Spāľu valoda – A daļa, Franču fil. BSP, 10 k.p. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

 

2010. gada 10.novembris 
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Lektores Lindas Karoles 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1978. 

 

Izglītība: 

2000. – 2002.              Mākslas maģistrs kultūras menedţmentā 

1995. – 2000.              Mākslas bakalaurs kultūras teorijas un vēstures specialitātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   2010. – Latvijas Universitātes lektore  

 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

2009. – pašreiz  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte. Lektore. 

2007. – 2009. Pygmalon. Valodu kursi. Pasniedzēja. Via Hansa Tours, BTG. Tūrisma 

gids Baltijas valstīs. 

2004. – 2006.  Kultūras organizācija (Perudţa – Itālija).Teātra izrāţu un īsfilmu 

projektu menedţere. 

2003. – 2004.   Latviešu Jaunā teātra institūts. Mārketinga menedţere. 

2002. - 2003.  Latviešu Mākslinieku savienība. Projektu koordinatore. Bērnu  

animācijas filmu studija. Projektu koordinatore 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Piedalīšanās ar referātu Latvijas Universitātes 68.konferences ietvaros 2.02.2010 

Romānistikas sekcijā. Tēma: ‗‘Carnem levare vai arī …No karnevāla pirmsākumiem līdz 

mūsdienām‘‘. 

 

Docētie studiju kursi 

Bakalaura programmā 

2009./2010. akad.g.1.sem  

Kontrastīvās studijas I - 4 kredītpunkti 

Kontrastīvās studijas III – 4 kredītpunkti 

Elementārkurss 1 - 2 kredītpunkti 

Elementārkurss 1 – 2 kredītpunkti 

 

Bakalaura programmā 

2009./2010. akad.g.2.sem  

Kontrastīvās studijas II – 4 kredīpunkti 

Kontrastīvās studijas IV – 4 kredītpunkti 

Elementārkurss 1 – 2 kredītpunkti 

Elementārkuss 1 – 2 kredītpunkti 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

Latvijas Itāļu valodas pasniedzēju asociācija.  

Profesionālo gidu asociācija. 

JCI Latvia 
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Dr.Philol., docentes Māras Rozenbergas 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1954 

 

Izglītība: 

1987. - 1991.  St. Pēterburgas universitātes Filoloģijas fakultāte: doktorantūras 

studijas. 

1973. - 1978.  Ļeľingradas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes spāľu valodas 

nodaļa: kvalifikācija - romāľu valodu un literatūras pasniedzējs (spāľu 

un franču val.).  

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. – pašreiz   LU docente 

1999. – 2006.   LU  asoc.profesore 

1997. – 1999.   LU docente 

1993.    Dr.philol.  

1992.    filoloģijas zinātľu kandidāts  

 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

2006. – pašreiz  Latvijas universitātes Moderno valodu (kopš 2010.g. Humanitāro 

zinātľu) fakultātes docente 

1999. – 2006.   Latvijas universitātes Svešvalodu (kopš 2000.g. Moderno  

valodu) fakultātes asociētā profesore  

1997. – 1999.   Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes docente 

1992. – 1997.   Latvijas universitātes Svešvalodu fakultātes lektore 

1991. – 1992.   Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātes asistente 

1978. – 1987.  Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu katedras stundu pasniedzēja 

(spāľu val.). Latvijas Valsts universitātes Svešvalodu fakultātes vecākā 

laborante 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (pēdējos 6 gados): 

 

1. M.Rozenberga. Latviešu-spāľu sarunvārdnīca. Rīga, ‗Jumava‘, 2010 (atkārtots un 

papildināts izdevums). 

2. M Rozenberga. Spāľu valoda. Rīga, ‗Jumava‘, 2008, 519 lpp. 

3. M.Rozenberga. ‗K.Raudive y su aportación al conocimiento de la cultura española‘ (Actas 

del I Congreso de Hispanistas Nórdicos). Instituto iberoamericano de Finlandia. Madrid, 

2007, pgs.337-340. 

4. 3.M.Rozenberga. Latviešu-spāľu sarunvārdnīca. Rīga, ‗Jumava‘, 2004, 405.lpp. (atkārtots 

un papildināts izdevums). 

 

Citas publikācijas: 

1) Mācību literatūras tulkojumi: 

1. A.Kusika ´Hola, español!‘ (tulkojums no angļu val. un adapt.), Rīga, ‗Zvaigzne ABC‘, 

2004, 254 lpp. 

2) Daiļliteratūra: 
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1. A.Peress Reverte ‗Paukošanas skolotājs‘(tulkojums no spāľu valodas), Rīga, ‗Tapals‘, 

2005, 276 lpp. 

 

 

Spāņu valodas konsultante: 

1.K.Kērs. Spāľu valoda pēdējā brīdī. Rīga, ‗Zvaigzne ABC‘, 2005, 112 lpp. 

2. J.Šleiers. Spāľu valodas gramatika. Rīga, ‗Zvaigzne ABC‘, 2004, 200 lpp. 

 
Kopējais publicēto darbu skaits – 22, t.sk., 

mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 9 

zinātniskie raksti: 4  

konferenču tēzes: 5 

 

Docētie studiju kursi 

Spāľu valoda I (Franču filoloģijas BSP, B daļa, 10 k.p.) 

Kontrastīvās studijas: spāľu valoda (2. svešvaloda no iesācēja līmeľa) I ( arī II, III, IV, V, VI)  

(Angļu, franču un vācu filoloģijas  BSP, B daļa, 4 k.p.) + VII, VIII (6 k.p.) 

Spāľu valoda I, II , C daļa, 2 k.p. 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

LU MVF (kopš 2010.g. HZF) Domes locekle 

LU MVF (kopš 2010.g. HZF) Romānistikas nodaļas bakalauru un maģistru darbu 

aizstāvēšanas komisijas locekle 

M.de Servantesa Institūta organizēto eksāmenu (DELE) komisijas locekle (2004) 

 

Kvalifikācijas celšana: 

1999. g.  Alkalā de Enaress universitāte: 3 mēnešu zinātniskais pētniecības darbs 

(ar Spānijas Ārlietu ministrijas stipendiju) 

1992.g.   spāľu valodas pasniedzēju vasaras kursi Madridē (Spānijā). 

 

 

 

 
 

 

2010. gada 10. oktobrī     /M. Rozenberga/ 
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Mg.philol. 

Migela Anhela Peresa Sančesa 

(Miguel Angel Perez Sanchez) 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

 

Dzimšanas gads:  1974 

 

Izglītība:  

 

1998 – 2001  Maģistrantūras studijas literatūras teorijā un salīdzināmajā literatūrzinātnē, 

Saragosas Universitāte, Spānija 

 

1992 – 1998 Saragosas Universitāte, Spānija, grāds spāľu filoloģijā 

 

 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

 

 1998 -  Maģistra grādam atbilstošs grāds spāľu filoloģijā, 1998 

 

  

Nodarbošanās, pamatdarbs:  

 

 

2010 – pašlaik  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte, pasniedzējs 

 

2010   M.A.R.I.D.I Company, Latvia, spāľu valodas konsultants 

 

2008 – 2010  Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija, spāľu valodas pasniedzējs 

2007 – 2010  Latvijas Kultūras akadēmija, lektors 

 

2001 – 2004 Spāľu valodas pasniedzējs imigrantiem UNESCO projektā Saragosā, 

Spānijā 
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Andreja Veisberga  dzīves un darba gājums (Curriculum vitae) 

Dzimis:                                           22. 02. 1960. 

 

Izglītība, kvalifikācija, 1993   Habilitētais filoloģijas doktors 

zinātniskie grādi  1992     Filoloģijas doktors 

                                               1986     Filoloģijas zinātľu kandidāts 

1983 Augstākās izglītības diploms (angļu val. un literat.) 

Pasniedzējs, filologs, tulks 

Nodarbošanās, akadēmiskie   
nosaukumi    1994 -      LU, MVF fakultāte, profesors   

2006- Oksfordas Angļu vārdnīcas konsultants 

2000-      LU, Moderno valodu fakultātes, Sastatāmās valodniecības 

un tulkošanas nodaļas vadītājs 

2003 – 2004 Eiropas Komisijas Tulku dienesta Latvijas  

  koordinators 

    2004  ES Personāla atlases dienesta loceklis 

1991- 2000    LU, Svešvalodu fakultāte Sastatāmās valodniecības 

katedras vadītājs  

    1988- 1994    LU,    Svešvalodu fakultāte, docents  

    1987- 1988    LVU, Svešvalodu fakultāte, vec. pasniedzējs 

    1983- 1987    LVU, Svešvalodu fakultāte, asistents 

Kvalifikācijas celšana 21. gs:  

1 mēnesis Maincas Universitātē (2000). 

1 mēnesis Ţenēvas Universitātē (2000) - Tulku apmācības speciālista diploms,  

Vārdnīcu centrā Oksfordas Universitātes Presē (2004) 

Īsi kursi ES institūcijās (2003, 2004, 2006), Austrijā - Zalcburga (2001, 2002, 2003), Tiroles vācu institūtā 

(2001, 2002, 2003, 2004) 

Apbalvojumi 

Britu padomes stipendijas laureāts 1991. gadā.  

Verbatim balva leksikogrāfijā 1993. gadā.  

Kembridţas starptautiskā biogrāfiju institūta ―20. gs. sasnieguma balva‖ valodniecībā un leksikogrāfijā (1999).  

Hornbija grants leksikogrāfijā (2002, 2002, 2004) 

LR IZM Atzinības raksts (2005) 

LR II šķiras Atzinības krusts (2007) 

Rektora pateicība (2010) 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: (2007-2010) 

 Semantic aspects of reversal of a set of bilingual dictionaries. In  Dictionary Visions, Research and 

Practice. Ed. by Henrik Gottlieb and Jens Erik Mogeson. John Benjamins 2007. 71-82. 

 Occasional and Systematic Shifts in Word-formation and idiom use in Latvian as a a result of 

translation. In: Lexical Creativity, Texts and Contexts. (Ed. Judith Munat). Vol.58. Amsterdam and 

Philadelphia: John Benjamins. 2007. 239-263. 

 Konferenču tulkošana. Rīga: Zvaigzne. 2007. 183p. (monogrāfija) 

 Jaunvārdi un valodas attīstības virziens. Baltu filoloģija. XVI 2007.133-140 

 The Lost Dichotomy: When „Translation Language‖ Becomes the  ‗Real‘ One. In Proceedings, Actes of 

the 18th World Congress of the International Federation of Translators. Shanghai: Foreign Languages 

Press. CD. 2008. 1-19. 

 Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study. Zinātne. 2008. (Editor and cooauthor). 367p. 

 Pragmatic Meaning in Language, Translation and Interpreting. Zinātniskie raksti. Ventspils: Ventspils 

Augstskola. 2008. 223-241. 

 Konferenču tulkošana. Rīga: Zvaigzne. 2009. 

 Latvian kielen muutokset ja laatu. In: Karjalasta Latviaan. Keuruu: Suomi toisena kielena. 138-173. 

 kopējais publicēto darbu skaits  (2003-2010)  -  117.  

 konferenču tēzes –  27 

Organizatoriskais darbs: 

 Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs (2004-) 

 Valsts valodas komisijas loceklis (2002-). 
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 Latvijas Zinātľu Akadēmijas korespondētājloceklis (2005-) 

 Valsts valodas komisijas Rakstu galvenais redaktors (2005- ) 

 Valsts valodas aģentūras konsultatīvās padomes loceklis (2004- ) 

 Valsts valodas aģentūras projektu izvērtēšanas komisijas loceklis (2004- ) 

 LU Senāta loceklis (2001-2004). 

 Latviešu valodas Habilitācijas un promociju padomes loceklis LU (1994-).  

 LU Valodniecības Profesoru padomes priekšsēdētājs (2000-).  

 LU Valodniecības Doktorantūras padomes loceklis (2000-) 

 Latviešu valodas centra ekspertu komisijas loceklis (1998 -). 

 Humanitāro zinātľu fakultātes Studiju programmu padomes priekšsēdētājs (1999 -). 

Ţurnāla ―Humanities and Social Sciences. Latvia‖ padomes loceklis (1993 -).  

―Sastatāmās un lietišķās valodniecības‖ sērijas galvenais redaktors (1989 -).  

Valodniecības sērijas LU Zinātnisko rakstu galvenais redaktors (1999-) 

Valsts valodas Komisijas Rakstu galvenais redaktors (2005-) 

Ţurnāla ―Linguistica Lettica‖ redakcijas loceklis (1997-) 

CLARIN Nacionālās konsultatīvās padomes loceklis (2009-) 

Baltic Graduate School in Linguistics (Tallinn) – padomes loceklis (2008-) 

Baltijas Asamblejas Balvas ţūrijas loceklis (2009) 

 Vairāku zinātnisko tēmu vadītājs, LZP projekta ―Mūsdienu latviešu valodas izmaiľas kontrastīvajā 

aspektā (kontakti, tulkošana, aizgūšana‖ (2005-2006) 

 LETONIKa projekta vadītājs ―Jaunveidojumu korpuss latviešu valodā‖ (2005-2009) Mūsdienu leksikas 

pārmaiľas (2010) 

 Orhūzas universitātes un Latvijas universitātes kopprojekta ―LSP tulkošanas attīstība‖ vadītājs (2001- 

2004).  

 EURALEX (Eiropas Leksikogrāfijas asociācijas) loceklis (1991-). 

 SMALLINC projekta Latvijas vadītājs (2002 - 2004).  

 EUROMAP projekta Latvijas vadītājs (2002 - 2004)  

 EUROTERMBANK projekta dalībnieks (2005-2006) 

 Dalībnieks Eiropas Komisijas LINEE (Languages in a Network of European Excellence) projektā 

(2007-2010). 

 Eiropas Komisijas SCIC; Eiropas Parlamenta un LU kopprojektu vadītājs mutiskajā tulkošanā (1997- 

2007) 

Eiropas Komisijas sertificētais sinhronais tulks (1997-) 

AIIC SECO vēstnieks Latvijā (1994-).  

Latvijas Tulku un tulkotāju asociācijas priekšsēdētājs (1999 - 2003). 

LZP Ekspertu padomes loceklis (1999-2002). 

Ventspils Augstskolas galaeksāmenu komisijas priekšsēdētājs (2000-) 

Docētie studiju kursi 

Angļu valodas leksikoloģija un stilistika (Bak. 4 kp),  

Ievads konferenču tulkošanā (Maģ. 2 kp), 

Terminoloģija un rakstiskā tulkošana (2 kp), 

Tulkošana (mutiskā, sinhronā, rakstiskā) (Maģ.12 kp),  

Valodu varianti (Maģ. 2kp),  

Sastatāmā valodniecība (Doktorantūra 2 kp),  

Terminoloģijas pārvaldība ( Maģ. 2 kp), 

Starptautiskās un ES institūcijas ( Maģ. 2kp)  

Cita informācija 
Vadu studentu zinātnisko darbu (maģistru, bakalaura darbi). Ir doktoranti. Nodarbojos ar zinātniskajiem 

pētījumiem leksikogrāfijas, tulkošanas zinātnes, sastatāmās valodniecības, idiomātikas, valodu kontaktu jomā. 

Man ir vairāk nekā 270 zinātnisko publikāciju  

Brīvi pārvaldu latviešu, angļu, krievu valodu, vājāk vācu un mazliet franču valodu. Daudz nodarbojos ar 

sinhrono, secīgo un rakstisko tulkošanu gan Latvijā, gan ārzemēs. Regulāri tulkoju  Eiropas Parlamentam, 

Komisijai, ILEA, NATO, USIA, EUROPOL, EUROJUST, Ziemeļvalstu padomei, LR Prezidenta kancelejai, LR 

Aizsardzības ministrijai un citām organizācijām. Daudz publikāciju angļu laikrakstā ―The Guardian‖, ―Dienā‖, 

„Latvijas Avīze‖. Sauszemes karaspēka vārdnīcas (1998) un Lauksaimniecības vārdnīcas (1999) konsultants. 

Angļu - latviešu vārdnīcas konsultants (izdevn. ―Zvaigzne‖). TILDE projektu dalībnieks. Eiropas Padomes 

projekta ―Latviešu valodas pamati‖ autors.  
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Lektora Alberto Torresa Fernandesa 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1961 

 

 

Izglītība: 

 

2008. –  2009.  – LKA maģistratūra, specialitāte  „Kultūras teorijā‖ 

2007. – 2008.  LKA bakalaura studijas, specialitāte  „Kultūras teorijā‖ 

1987. – 1989. – Sanktpēterburgas Teātra, mūzikas un kino institūts.  

1991. – 1993. – Havannas  Mākslas institūts, specialitāte „Teātra zinātnieks‖ 

     

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

   2009.g. – Mag.Art., Maģistra grāds mākslās  

                                    2008.g. – Bakalaura grāds mākslās 

                                    1996. g.-  LKA lektors.  Universitātes lektore 

  2007.g. – maģistrs, LU MVF 

 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

 

1993. – pašreiz  LKA lektors  

Kopš. 09. 2010.           LU viespasniedzējs 

1998. – pašreiz            Rīgas Ekonomikas augstskolas docētājs 

1997. – 2002.              Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas  docētājs 

1996. – 2002.              Rīgas Franču liceja docētājs 

1993. – 1996.              Rīgas Tūrisma skolas docētājs 

1991. – 1993.               Teātra trupas „La ventana‖ dalībnieks, (Kuba) 

1989. – 1993.              Vēstures un ģeogrāfijas pasniedzējs Kivikanas vidusskolā Kubā  

 

 

Radošās publikācijas:  

A.Torress. Bezcerīgie smiekl, LNO ţurnāls, 2007.g.  

A.Torress Fernandess . Kādu mēs mīlam Latviju, Nacionālais Apgāds, 2007. 

 

 

Organizatoriskais darbs: 

2006,2008,2009,20010 -  Spāľu kino mēnesis, Latīľamerikas kultūras mēnesis „Cita 

Amērika‖, Meksikas filmu dienas, un citu pasākumu orgkomitejas dalībnieks   

 

 

LU Docētie studiju kursi 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda I, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda II, PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 
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LKA docētie kursi: 

Spāľu valodas integrētais kurss, PLK, 4. KP. 

Teksta interpretācija, PLK, 2.KP 

Spānijas vēsture, PLK, 2. KP 

Spānijas literatūra, PLK, 2.KP 

Spānijas māksla, PLK, 2.KP 

 

Radošie Projekti: 

 

2007. - LNO izrādes „Karmena‖ dalībnieks un LNO reţisora Andreja Ţagara, scenogrāfes 

Monikas Pormales, kostīmu mākslinieces Kristīnes Jurjānes, horeogrāfes Elitas Bukovskas 

konsultants par Kubu 

 

2004. - Filmēšanās Studio F.O.R.M.A. Latvia un ALLFILM Estonia Vara Braslas filmā 

„Ūdensbumba resnajam runcim‖ 

 

2001. - Ziemassvētku tradīcijām Latīľamerikā un Latvijā veltītā koncerta vadītājs LU Aulā ar  

Čīles un Lattelekom koru piedalīšanos 

 

2001. - Dalība Pētera Krilova filmā „Rīgai 800‖ 

 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

2004. – pašreiz.-  M.de Servantesa Institūta organizēto eksāmenu (DELE) komisijas loceklis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2010. gada 10.novembris 
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Dr.Philol., docentes Allas Placinskas 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1961 

 

Izglītība:  

1994. – 1997.g. - Maskavas Tautu Draudzību universitāte, aspirante (dienas nodaļa) 

1979. – 1986.g. - Maskavas Tautu draudzību universitātes Filoloģijas fakultātes studente 
(dienas nodaļa), Diploms ar izcilību 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2005. – pašreiz            LKA  asoc. profesore 

2000. – pašreiz   LU docente 

1996. – 2005.   LKA docente   

2001.    Dr.philol.  

2000.    filoloģijas zinātľu kandidāts  

1991. – 1993.              Maskavas Tautu draudzības universitātes Svešvalodu fakultātes  

                                    asistente 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

2010.                           LU HZF Ģermānistikas un romānistikas nodaļas vadītāja p.i. 

2000. – pašreiz  Latvijas universitātes Moderno valodu (kopš 2010.g. Humanitāro 

zinātľu) fakultātes docētāja; 

1996. – pašreiz. LKA Starpkultūru komunikācijas un svešvalodu katedras  

docētāja;  
1994. – 1996.   SIA „Baltlains‖ Ārējo sakaru nodaļas menedţere, Rīga 
1989. – 1993.   Maskavas Tautu draudzības universitātes Svešvalodu fakultātes   
                                    Asistente; 
1985. – 1986.              Tulks, darbs Kubas Republikā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

A.Jerjomenko. ―Letonia” en relación a la traducción de Cervantes y su obra a este idioma. 

Volumen VII de la Gran Enciclopedia Cervantina. Editorial Castalia. Madrid., 2010. 

 

A.Placinska. Dona Kihota vārds pasaules kultūras mantojuma kontekstā// 

Personvārds kultūrā// Daugavpils, Saule, 2009. 

 

A. Placinska „Reklāma, kā starpkultūru komunikācijas veids‖, Starptautiskā zinātniskā 

konference„Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzľēmējdarbība‖, Ventspils Augstskola,  

2008.g.    

Jerjomenko A.2004. Reklāmas tekstu gramatiskās iezīmes (Spānijas preses komercreklāmās)// 

Valoda daţādu kultūru kontekstā.- Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2004. – 30.- 36.lpp. 

Jerjomenko A. 2004. Aproximación a la historia y cultura de Letonia. // Revista de Estudios 

Europeos Nr.38- Valjadolida: Valjadolidas Universitāte, 2004. – 41.-50.lpp 
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Jerjomenko A. 2003. Basku valoda: euskara// Linguistika Lettica. 12-  Rīga: Latviešu valodas 

institūts, 2003.- 199.-206. lpp.  

 

Citas publikācijas: 

Spāņu – Latviešu sarunvārdnīca,  Rīga, ‗Zvaigzne ABC‘, 2006, 160 lpp.(tulkojums) 

Darba drošība. Labklājības ministrija., Lietuva: Spindulys, 2003, - 288.lpp. .(tulkojums) 

Spāņu valodas konsultante: 

1) A.Bremona. Katru dienu 15:minūtes: Spāľu valoda.  Rīga, ‗Zvaigzne ABC‘, 167. lpp. 

Kopējais publicēto darbu skaits – 13, t.sk., 

mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 1 

zinātniskie raksti: 7  

konferenču tēzes: 3 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2010. 05. - Starptautiskais seminārs-kolokvijs „Pragmatikas aspekti spāľu valodas mācīšanas 

procesā‖, Rīga, LKA   (sadarbībā ar Valjadolidas universitāti) 

2005. - Riohas universitātes starptautiskais seminārs-kolokvijs  „Spāľu valodas pasniegšanas 

metodes‖, Logronjo, Spānija, 2005. g. Jūlijs.: „Propuestas para la didáctica de textos¨, 

Lengua y globalización¨.  

 

Organizatoriskais darbs:        DELE eksaminācijas centra vadītāja 

 

Docētie studiju kursi: 

Spāľu valoda – A daļa, Franču fil. BSP, 10 k.p. 

Sociolingvistika, 2 KP.  

Spāľu valodas gramatika kontekstā, 2.K.  

Lietišķā spāľu valoda, 2 K.P. 

Kontrastīvās studijas: Spāľu valoda I I PLK, NLK, NLN, 4 k.p. 

Kontrastīvās studijas: Spāľū valoda VII -VIII, PLK, NLK, NLN, 6 k.p.  

Portugāļu valoda I,II, 2 KP.  

 

LKA docētie kursi 

Spāľu valodas integrētais kurss, PLK, 4. KP 

Spāľu valodas vēsture un attīstības tendences, PLK, 2 KP. 

Spāľu valoda un stils, PLK,  2 KP 

Tulkošana  Latviešu/Spāľu, PLK,  6 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:  

2010                            IZM  IKVD (Izglītības kvalitātes valsts dienests), eksperte 

2004.                           ES EPSO  spāľu valodas eksaminācijas komisijas konsultante 

1996. – pašreiz            Konsekutīvā un sinhronā tulkošana semināros, sanāksmēs,  

                                     dokumentu tulkošana daţādām iestādēm.  

2000. – pašreiz.     Līdzdalība  Riohas Universitātes (Logronjo, Spānija) izdevniecības 

SERVA redakcijas kolēģijā.   

 

2010. gada 10.novembris 
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Dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae) 

Dr.philol. Arvils Šalme   

 

 
 

Dzimšanas gads, vieta 16. 11. 1959. Dobele 

Adrese  

Zeltrītu ielā 12, dzīvoklis 19, Rīgas raj. Mārupe, LV–2167 

E–pasta adrese  

arvil@lanet.lv 

Tālrunis  

mobilais – 29662458 darba – 67034820 

Izglītība  

2006 

 

Filoloģijas doktors (Dr.pholol.) 

1990–1994 Doktorantūra Latvijas Universitātē, Filoloģijas fakultātē, lietišķā valodniecība 

1979–1984 Diploms Latviešu valodas un literatūras specialitātē Latvijas Universitātē 

Papildu izglītība 

 

 

2004 

 

Certificate by participated seminars run by consultants from the Institute of 

Education University of London, the Open University and the British Council. 

 2003 Tālākizglītības apliecība par piedalīšanos programmā  „Mācību priekšmeta 

standarta novērtēšana un ieviešana pamatskolā‖  LR IZM ISEC 

(nr.9014130286–42). 

 2007 Mācību grāmatu zinātniskais recenzents (Latvijas IZM sertifikāts) 

Nodarbošanās 

 

 

no 2008  

 

Asoc. profesors LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļā, Latviešu valodas studiju kursu vadītājs 

 2006–2008 Docents LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļā, Latviešu valodas studiju kursu vadītājs 

 1991–2006 Lektors LU Moderno Valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļā 

 1988–1991 Lektors LU  Filoloģijas fakultātes Latviešu valodas katedrā 

 1984–1988 Skolotājs Rīgas 3. vidusskolā 

 1990–2005  Latviešu valodas un kultūras kursa vadītājs un koordinātors Minsteres 

universitātes projektā Balticum Intensivkurse der estnischen, lettischen und 

litauischen Sprache Vācijas universitāšu studentiem  

Nozīmīgākās 

zinātniskās 

publikācijas un 

mācību literatūra 

 

 Valodas komunikatīvo funkciju teorijas attīstība. LU Zinātniskie raksti. Contrastive and 

Applied Linguistics, XII. 2004., 148. – 158. lpp.  

 Valodas mācīšanas metodikas terminu aktualizācijas jautājumi. Referāts un tēzes 

akadēmiķa Jāľa Endzelīna 132. dzimšanas dienas atceres starptautiskajā zinātniskajā 
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 konferencē Rīgā 2005. 23.II 

 Termini „Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, 

novērtēšana” izdevumā latviešu valodā un latviešu lasītāja kompetence. LU Zinātniskie 

raksti. Kontrastīvie pētījumi XIV, 2007., 76. – 91. lpp. 

 Jaunvārdi izklaides satura publicistikā. (2007) Vārds un tā pētīšanas aspekti‖  Rakstu 

krājums 11. Liepāja: LiePa, 255. – 263. lpp.  

 Dialogs jauniem cilvēkiem. (2003) Latviešu valoda kā otrā valoda vidusskolai. Skolēna 

grāmata un darba burtnīca. III daļa. Rīgā: Apgāds ―SI‖. 

 Dialogs. (2003) A. Šalmes red. Latviešu valodas izlīdzinošais kurss 7. – 9.  klasei.  Rīgā: 

Apgāds ―SI‖. 

 Šalme, A., Ūdris, P. (2004 atkārtots un papildināts izdevums) Do it in Latvian!  Latviešu 

valodas sākumi pašmācībai. Rīga: Apgāds ―SI‖ 

 Autoru kolektīvs. LAT2 pieaugušo skolotājs.(2003). Rīga: LVAVP.  

 Autoru kolektīvs/A.Šalme eksperts un līdzautors darba grupas sastāvā (2004). Latviešu 

valodas kā otrās valodas (LAT2)  pamatizglītības standarts mazākumtautību skolām. 

Latviešu valodas kā otrās valodas (LAT2)  pamatizglītības programmas  mazākumtautību 

skolām. Izglītības un zinātnes ministrija ISEC.    

 ―Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, novērtēšana” 

(―Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 

Assessment‖). (2006). Eiropas Padome. Autoru kolektīvs. Rokasgrāmatas zinātniskā 

sagatavošana latviešu valodā. Rīga: VVA.  

 Novitātes latviešu valodas kā otrās valodas mācību priekšmetā izglītības pārmaiņu 

procesā (priekšmeta organizatoriskie un lingvistiskā satura jautājumi). (2006) Promocijas 

darbs filoloģijas doktora grāda iegūšanai. Rīga: LU. 

 Latviešu valoda kā otrā valoda valsts valodas atdzimšanas un izglītības pārmaiņu 

krustcelēs. Grām.: Latviešu valoda 15 neatkarības gados. Lingvistiskā situācija, attieksme, 

procesi, tendences. (2007). Rīga: „Zinātne‖, 336. – 348. lpp. 

 Šalme A., Lazdiľa S. (2008). Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: 

tendences, attīstība, ietekmes (Monogrāfija).  Latviešu valodas apguves valsts aģentūra. 

Rīga: LVAVA 

 Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas augstskolās. (2008). Valsts valodas 

aģentūras projekts (A.Šalmes vad.). Rīga: VVA 

Zinātniski pētnieciskā 

darbība 

 

 Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze (Valsts pētījumu 

programma „Letonika‖, LZP). Projekta vadītājs prof. A.Veisbergs No 2007.gada janvāra. 

 Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs: situācijas apzināšana. Valsts 

valodas aģentūras projekts. Projekta vadītājs. No 2007.gada maija līdz 2008. gada maijam. 

 Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes 

(Metodikas rokasgrāmata skolotājiem).  Latviešu valodas apguves valsts aģentūras 

projekts. Projekta autori A.Šalme, S.Lazdiľa. No 2007.gada jūnija līdz 2008. gada 

jūnijam. 

 Latviešu valodas apguves studiju un pētniecības attīstība Latvijas Universitātē. LU 

Zinātniskās infrastruktūras attīstības projekts. Projekta vadītājs. No 2007.gada novembra 

līdz 2008. gada jūlijam. 

 Pasaules Bankas Izglītības attīstības projekta mazākumtautību pamatizglītības LAT2 

standarta un programmas izstrādes nacionālais eksperts (2000 – 2004). 

Akadēmiskie kursi 

 
 Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati  (A daļa 4 kredītp.)  

 Latviešu valodas stilistika  (A  daļa 2 kredītp.)  

 Latviešu valodas funkcionāla stilistika  (B daļa 2 kredītp.) 

 Praktiskā latviešu valoda „Erasmus‖ studentiem  (B daļa 4  kredītp.) 

 Latviešu valodas kā otrās valodas un svešvalodas apguves metodika (B daļa 4 kredītp.) 

 

 

A. Šalme  

 

2.04. 2009.               
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Astra Skrābane 

Curriculum vitae 

Dzimšanas gads: 1953 

Personas kods: 110353-10636 

Dzīves vieta: Ventspils, J.Poruka 14/2, LV-3601  

 

Izglītība 

1971-1976   Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte, studente 

1981 -1984 Maskavas Valsts universitāte, aspirante 

 

Tālākizglītība 

 

1997 -   Arlas starptautiskā literāro tulkotāju koledţa 

1997 -   Monreālas universitāte, Kvebekas studiju centrs 

2002 Kānas universitātes BELC vasaras kursi 

EK, Francijas Ārlietu ministrijas un Franču alianses tulkošanas studiju 

pasniedzēju kursi 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi 

 

1985 - Filoloģijas zinātľu kandidāte 

1988 - docente 

1992 - Filoloģijas zinātľu doktore 

 

Nodarbošanās 

 

01.10.1976 - 31.08.1977 - ZA Valodas un literatūras institūts, laborante 

01.09.1977 - 01.09.1980- LU Svešvalodu fakultāte, asistente  

01.09.1980 - 15.12.1981 - LU Svešvalodu fakultāte, pasniedzēja 

17.12.1984 - 06.07.1987 - LU Svešvalodu fakultāte, pasniedzēja 

06.07.1987-01.01.1995 - LU Svešvalodu fakultāte, vecākā pasniedzēja  

01.01.1995 - 30.06.1998 - LU Svešvalodu fakultāte, docente 

15.07.1999 - 16.02.2001 - Ventspils Augstskolas ārējo sakaru koordinatore 

01.02.2001 – 31.08.2002 - Ventspils Augstskolas asociētā profesore, Mūsdienu valodu un 

starpkultūru komunikācijas katedras vadītāja 

no 01.09.2002 – Ventspils Augstskolas docente, Mūsdienu valodu un starpkultūru 

komunikācijas katedras vadītāja 

 

Sagatavotie lekciju kursi: 

 

1. Ievads literatūrā. 

2. Francijas civilizācija un kultūra. 

3. Baroks un klasicisms franču 17.gs.literatūrā. 

4. Apgaismības laikmets franču literatūrā. 

5. Romantisms franču 19.gs.literatūrā. 

6. Reālisms franču 19.gs.literatūrā. 

7. Gadsimta beigu sindroms literatūrā Francijā un Rietumeiropā. 

8. Franču literatūra 19.gs. 
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9. Kvebekas frankofonā literatūra. 

10. Nauda un vara pasaules literatūrā. 

11.  Franču valoda un civilizācija 

12. Ievads starpkultūru komunikācijā. 

13. Starpkultūru komunikācijas pragmatiskie aspekti rakstiskajā tulkošanā. 

14. Literārā teksta specifika 

15. Zinātnes valoda (franču val.) 

16. Sastatāmā literatūra 

 

Zinātniskās publikācijas: 

 

Runātais vārds un tā daudzveidība franču un latviešu valodā. Referāts konferencei ―Vārds un 

tā pētīšanas aspekti‖, Liepāja, LPA, 2001.  

L’interculturel – une voie dans les deux sens. - Starptautiska konference Valoda starpkultūru 

komunikācijā. Ventspils Augstskola, CD ISBN 9984-648-62-1.  

Latviešu stāsts franciski. - Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Stāsts: identitāte un 

modernie meklējumi. Rakstu krājums 11, Liepāja, LPA, 2006. 66.-78.lpp. 

Latviskā identitāte franču kultūras kontekstā. – Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija.  - 

Starptautisko pētījumu biļetens Nr. 20, SPPA, 2006, 52.lpp. 

Nous et les autres dans le roman de Francine Noël Maryse. – Home and Exile. Selected 

Papers from the 45th International Tartu Conference on Canadian Studies. University of 

Tartu, 2006. P.211-218 

Dzeja un atdzejošana. Artūra Rembo ― Patskaľi‖. – Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. 

Rakstu krājums 12, Liepāja, LPA, 2007. 202.-209.lpp. 

 

Autortiesības: 

R.Paula un N.Matvejeva dziesmu teksti franču valodā 

M.Naumovas dziesmu teksti latviešu valodā 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

 

1) Zinātniski pētnieciskās darbības tēma ir franču - latviešu literatūras sakari. 

2) vadījusi zinātniski pētnieciskās programmas "Aktuālie leksikogrāfiskie pētījumi 

apakšprogrammu "Sastatāmā leksikogrāfija. Franču - latviešu vārdnīca 

 

Metodiskā darbība 

 

Metodisko semināru vadīšana starptautiskā projektā ―Baltijas valstu sadarbības tīkls franču 

valodas pasniegšanai‖(RIFF, Réseau interbalte pour la formation de français). 

 

Organizatoriskā darbība 

 

Kopš 2001. gada vada VeA Mūsdienu valodu un starpkultūru komunikācijas katedru. 

Piedalījusies daţādu sabiedrisku pasākumu un zinātnisku konferenču organizēšanā: Ventspils 

sabiedrības integrācijas forums – 2000. g., zinātniskā konference Starpkultūru komunikācija 

valodu mācīšanā – 2003. g., Ventspils frankofonijas dienas – 2003. g. u.c. 

 

2010. g. 14. jūnijā 
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Dr.filol., asoc.prof. Jelena Vladimirska 
 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads: 1969. 

 

Izglītība: 

 

1998 - 2004.g. Filoloģijas doktora grāds Universitāte « Paris III Sorbonne Nouvelle » (Parīze, 

Francija) 

1995 - 1996.g. Maģistra grāds Valodniecībā (D.E.A.: Padziļināto Studēju Programma) Uni-

versitāte «  Paris III Sorbonne Nouvelle » (Parīze, Francija)    

1986 - 1991.g. Franču un angļu valodas pasniedzējas diploms Svešvalodu Pedagoģiskais 

Institūts (Minska, Baltkrievija) 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2007.g.     Latvijas Universitātes asociētā profesore. 

2005.g – 2007.g.  Latvijas Universitātes docente. 

1998.g. – 2005.g.  Latvijas Universitātes lektore     

 

Nodarbošanās: 

 

2007.g.   LU Asociētā profesore. 

2005.g – 2007.g.  LU Docente. 

1998.g. – 2005.g.  Latvijas Universitātes lektore  

1998.g. – 2008.g.   Franču valodas pasniedzēja Francijas Kultūras Centrā  

1991.g. – 2009.g   Franču valodas skolotāja un metodiskas komisijas vadītāja Rīgas 

40. vidusskolā. 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

1. MONOGRĀFIJA: Vladimirska E, L‘exclamation dans le dialogue oral : exemple du 

français et du russe (Izsaucieni un izsaukuma teikumi runu dialogos: franču un krievu 

valodas piemēros), Pars-Gap,Ophrys, 2005, (122p.).  

  RAKSTI: 

2. Vladimirska E, L'Exclamation dans le dialogue oral en français (Izsaucieni runu 

dialogos franču valodā), in Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, PEETERS, 

Belgique, t. CI 2006, fasc.1, p. 133-153; 

3. Vladimirska E, Vraiment: l'identité sémantique et les variations discursives, 

("Vraiment": semantiskas identitātes un diskursīvas variācijas), in H. T. Valentim & 

B. Moreira, Estudos Linguìsticos / Linguistic Studies 2. Lisboa: Colibri / CLUNL, 

2008, pp. 275-286, ISSN 1647-0346 

4. Vladimirska E., A propos de Bien entendu, bien sûr, naturellement. (Bien 

entendu, bien sûr, naturellement: funkcionālais un semantiskais apraksts) in 

Information Grammaticale № 119, Paris, Société pour l'Information Grammaticale 

– Peeters, 2008, pp. 3-7.. 

5.   Vladimirska, E. Les Mots du discours l‘opération de rectification : exemple des MD 

vraiment, pas vraiment et bien entendu (date prévue de la parution – juillet 2010), in 

"La Rectification à l'oral et à l'écrit" dans la collection "L'Homme dans la langue ", 

Ophris, Paris; 
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Raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos: 10 

Konferenču tēzes: 4 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1. No 1998. g. : Centre de Recherche sur le Français Contemporain, Université Paris 3 Sorbonne 

Nouvelle. (Parīzes 3 "Sorbonne Nouvelle" Universitātes Laikmetīgās Franču Valodas Izpētes Centrs). 

Projekts: "La recherche sur l'oral". Projekta vadītāja Profesors Mary-Annick Morel 

(morel@idf.ext.jussieu.fr); 

2. No 2005. g. : Laboratoire de Linguistique Formelle (LLF), Paris7 – CNRS (Universitātes 

Parīze 7 un CNRS Formālās Lingvistikas Laboratorija). Projekts: "Mots du Discours" (Diskursīvie 

Vārdi). Projekta vadītājs Profesors Denis Paillard (dpaillar@longuist.jussieu.fr) 

 Adverbes et mots du discours (Apstākļa vārdi un diskursīvie vārdi), Workshop international 

sur les Adverbes de phrase, Université de Paris 7, Parīze, 2006.g. 15. Sept.; 

 A propos de VRAIMENT ("Vraiment" apskatīšana), Colloque international "Connectives and 

discouse markers", Universidade Nova de Lisboa, Lisbona, 2006g. 2-3 nov.; 

 Le paradoxal et le naturel dans le discours : à propos du MD "naturellement",  Conférence 

internationale "Le paradoxe et ses usages", Université de Pécs, Peča, Ungārija,  2007.g. 22. – 

24. martā, (conférencier invité OSWALD DUCROT, EHESS).  

 Le français oral spontané: théorie et application, Innovations  in Language Teaching 

and Learning in the Multicultural Context,  International Nordic-Baltic Conference of 

the World Federation of Language Teacher Association (Fédération internationale des 

professeurs de langues vivantes)  (FIPLV), Riga, Latjija 2007.g. 15.-16. Jun.  

  Bien entendu et l‘opération de la rectification, Colloque nationale française "La Rectification 

à l‘oral et à l‘écrit", Paris 3 – ILPGA, Parīze, 2008.g. 13. Sept.  

 Bien entendu vs  Naturellement : deux façons de spécifier l‘assertion, Workshop international  

"Mots du discours dans les langues romanes", Oslo, 2008g. 28. – 29. Nov. 

 Vraiment / Veramente: analogie et contrastes, (referāta sagatovošana),  Colloque international 

"Marqueurs du discours dans les langues romanes: une approche contrastive" Madrida, 2010.g 

. 5.-7. majā  

 

Akadēmiskie kursi: 

 Franču valodas sistemātiska fonētika (32 st., 1 sem. BSP); 

 Franču valodas teorētiska fonētika (32 st., 5 sem. BSP); 

 Franču valodas suprasegmentala analīze (64 st., 6 – 7 sem BSP); 

 Romāľu valodniecība (32 st., 9/11 sem. MSP); 

 Franču valodniecība: pragmatika (32 st., 10/12 sem. MSP); 

 Mūsdienu franču literāro tekstu analīze. (32 st., 10/12 sem. MSP); 

 Tekstu lingvistiska: metodoloģijas un praktiskais pielietojums (32 st., 10/12 sem. 

MSP); 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību:    
 

 2008- 2010.g. Franču filoloģijas MSP Direktore. 

 2009 – 2010g. Starptautiskā projektā piedalisanas : Campus Europea, Moodle Server 

HOOK UP – 2010, contributors. 
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Lektores Dinas Šavlovskas 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads:  1979. 

 

Izglītība: 

 

Kopš 2005  Studijas doktorantūrā Latvijas Universitātes Humanitāro  

   zinātľu fakultātē, Valodniecības apakšprogrammā. 

2002. – 2004.   Latvijas Universitātes Moderno Valodu fakultāte. 

Humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā. Diploma Nr. 1379, sērija 

MDA 

1998. - 2002.   Latvijas Universitātes Moderno Valodu fakultāte. 

Humanitāro zinātľu bakalaura grāds filoloģijā. Diploma Nr.019455 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

   2010. – Latvijas Universitātes lektore 

  2004. – Latvijas Universitātes asistente 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

 

2010. – pašreiz  Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte. Lektore. 

2008.- 2010./  

2004.-2005.   Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte. Asistente 

2001. – 2008.   Rīgas Francijas kultūras centrs. Franču valodas skolotāja. 

2002. – 2005.   Valsts centralizēta franču valodas skolas eksāmena sastādīšanas 

   grupas loceklis 

2001. - 2005.   Franču valodas skolotāja 40. Rīgas vidusskolā. 

2003. - 2004.  Franču valodas pasniedzēja LU valodu centrā 

2000. - 2002.  Franču un itāļu valodas skolotāja privātskolā ―LATREIA‖ 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

1. Šavlovska, D. Noteiktības/nenoteiktības kategorijas interpretācija enonsiatīvās lingvistikas 

teorijā. Tagad, Rīga, 2009. 

2. Šavlovska, D. La détermination nominale en français et en letton: approche comparative 

dans une perspective d‘application pédagogique. Starptautiskās pasaules valodu skolotāju 

federācijas Ziemeļvalstu-Baltijas valstu reģiona konferences „Novitātes valodu mācīšana 

un apguvē starpkultūru kontekstā‖ rakstu krājums, Rīga, 2007, 156-165 

3. Šavlovska, D. Priekšstats par nominālu determināciju franču un latviešu valodā. 11. 

starptautiskās zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ rakstu krājums, 

Liepaja, 2006, 115-126 

4. Šavlovska, D. Determinācijas jēdziens franču un latviešu valodā. 10. starptautiskās 

zinātniskās konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ rakstu krājums, Liepāja, 2005, 94-

105 

kopējais publicēto darbu skaits – 4 

konferenču tēzes – 3 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

Projekti: 

 

1. Eiropas Komisijas finansētais projekts ―Language Learning and Social Media: 6 key 

dialogues‖, 2010. - 2013. g., projekta vadītāja Latvijā. 

2. Starptausiska projekta ―Le français en premère ligne‖, kopš 2008.g., projekta vadītāja 

Latvijas Universitātē. 

3. Campus Europae projekts 2009.g.- 2010.g. ―campus Europae Moodle Server‖, projekta 

dalībniece. 

 

Organizatoriskais darbs: 

 

Kopš 2008. g. – Projekta „Valodu apguves pētījumu konkurss‖ zinātniskā asistente. Valodu 

dienas konferences organizācijas komitejas locekle. 

2008., 2009. g. – Starptautiskās studentu konferences franču valodas sekcijas vadītāja (LU 

PPF) 

Kopš 2005.g. - Skolotāju izglītošana un tālākizglītošana Franču valodas skolotāju semināru 

ietvaros. 

 

Docētie studiju kursi 

 

Starpkultūru komunikācija: politiskais, ekonomiskais un didaktiskais aspekts. (Franču filol. 

MSP, 2 k.p.) 

Psiholingvistika (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5765, 2 k.p.) 

Valodas apgūšanas normas un patoloģijas aspekti (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5267, 2 

k.p.) 

Franču valodas didaktikas metodoloģiskie aspekti (Franču filol. BSP, B daļa, Peda3012, 2 

k.p.) 

Aktivitāšu organizēšanas metodes franču valodas nodarbībās (Franču filol. BSP, B daļa, 2 

k.p.) 

Ievads zinātniskajā darbā (Franču filol. BSP, A daļa, Valo1395, 2 k.p.) 

Franču valodas stilistika (Franču filol. BSP, B daļa, Valo4341, 2 k.p. 

Ievads franču literatūrzinātnē (Franču filol. BSP, B daļa, LitZ1035, 2 k.p.) 

Valoda un kultūra tālmācībā I (Franču filol. BSP, B daļa, Valo2455 , 2 k.p., e-kurss) 

Franču valoda un kultūra II (Franču filol. BSP, B daļa, Valo3264 , 2 k.p., e-kurss) 

Franču valoda, kā otrā svešvaloda (BSP, 4 k.p.) 

Papildus ziľas par profesionālo darbību:  

 

2010. gada 1. septembrī  
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Docentes Nataļjas Cigankovas 

dzīves un darba gājums 

( Curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:      1955 

Personas kods:         040855 – 10403 

Izglītība:    1972 – 1978       Voroľeţas Valsts universitāte, vēstures  

                                                            un angļu valodas fakultātes studente. 

                  1998 – 2000       Latvijas valsts universitāte, moderno valodu    

   fakultāte, angļu filoloģijas maģistrantūra. 

                  2002 – 2007       Latvijas universitātes doktorantūra lietišķajā    

   valodniecībā (sekmīgi pabeigta ar promocijas darbu).            

Akadēmiskie nosaukumi un zinātņiskie grādi: 

                                 2000. g. maģistrs          

Nodarbošanās:         1984 – 1992        Rīgas Pilsētas 13. bibliotēka, vadītāja. 

                                 1993 – 1994        SIA ‗RINIM‘, sekretāre- referente. 

                                 1995 – 1999        51. Rīgas vidusskola, angļu valodas skolotāja. 

                                 1999 –                 Latvijas universitāte, moderno valodu 

                                                             fakultāte, anglistikas nodaļas asistente.    

Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:     
1. Cigankova, N. (2008) Academic Culture on the World Wide Web: Implications for Teaching 

Academic Writing. Culture-Bound Translation and Language in the Global Era. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing, 133-136. 

2. Cigankova, N. (2007) Between Pragmatics and Creativity: Writing Academic Hypertext in L2 

Izinātnisko rakstu krājums Innovations in Language Teaching and Learning in the 

Multicultural Context.  Riga, Latvia, CD-ROM. 

3. Cigankova, N., Nukševica I. (2007) Creativity in English Academic Hypertext. Zinātniskajs 

raksts. Radosa Personiba, Jumi, Riga, Latvija, 247-254. 

4. Cigankova, N. (2005). The Influence of Digital Culture on EAP Learner Language Use in 

WebCT-Based University Courses. Zinātnisko rakstu krājums Lingvistikas didaktikas 

problēmas XIV-XV.  Daugaupils: Daugaupils Saule. 

5. Balčiūnaitienė, A., Cigankova, N., Voronova, L. (2005). EAP Learners' Perspective on On-

line Presentation of Academic Texts. Teaching Writing Online and Face to Face. Athens: 

Hellenic American Union, CD ROM. 

6. Cigankova, H. A. (2005) Polycontextuality of Electronic Academic Discourse. Texts and 

Contexts: the Movement of Language Selected Papers.  Kaunas 2005: VU Press, 583-89. 

7. Cigankova, N. (2002). Students Guiding Students through the Web. Pulverness (Ed.) IATEFL 

2002 York Conference Selections, UK, York: IATEFL, 58-59. 

Zinātnisko konferenču referāti: 

8. Cigankova, N. (2008) Linguistic Variation in Computer-Mediated Academic Discourse. 

Zinātniskajā konferencē Texts and Contexts: Interactive Perspectives, Kaunas Faculty of 

Humanities, Vilnius University, 16—17 October, 2008.   

9. Cigankova, N. (2007) Variation in Linguistic Dimensions of English Computer-Mediated 

Academic Discourse in Latvian Context. Letonikas 2. congress, Latvian Academy of Science, 

Riga, Latvia, 31
st
 October, 2007. 

10. Cigankova, N. (2006) A Comparison of Academics‘ and Students‘ Computer-Mediated 

Discussions. International Conference Language, Culture and Technologies, May 19th-21st, 

2006, Kaunas University of Technology, Kaunas, Lithuania.      

11. Ozoliľa, S., Kalnberziľa, V. and N. Cigankova (2006). Designing and Managing New WebCT 

Courses Language Awareness and Role of Language in Intercultural Communication for MA 

students', International Conference "Educational Management and School Development", 3rd 

February, 2006, University of Latvia, Riga, Latvia.  

12. Zigrida Vincela, Vita Kalnberziľa and Natalja Cigankova (2006). An Overview of the 

Software for Learner Language Analysis in Applied Linguistics, 64th Annual University of 

Latvia Scientific Conference, Riga, Latvia, 1st February, 2006, University of Latvia, Riga, 

Latvia  

http://home.lanet.lv/~ncig/Cigankova_article.doc
http://home.lanet.lv/~ncig/Cigankova_article.doc
http://home.lanet.lv/~ncig/Athens2005_reviewed.doc
http://home.lanet.lv/~ncig/Athens2005_reviewed.doc
http://home.lanet.lv/~ncig/Kaunas_2004_publication.doc
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13. Vincela, Z. Cigankova, N. (2005).  Developing Young Learners' Foreign Language 

Communication Skills with Computers, IATEFL Young Learners Conference, 28th August, 

2005, University of Latvia, Riga, Latvia  

14. Cigankova, N. (2005). What Can Non-humans Teach Humans? - Developing Language 

Fluency by Dialogue Games with 'Chatbots'. International scientific conference Humanities in 

New Europe, 13th -14th January 2005, Kaunas, Lithuania  

15. Cigankova, N. (2005). Learner Language Adaptation to Electronic Environment.  LU 63rd 

Scientific Conference, 4th February, 2005, Riga, Latvia  

16. Cigankova, N. (2004). Metalinguistic Aspect of On-line Academic Discourse. LU 62nd 

Scientific Conference, 3rd February, 2004, Riga, Latvia  

17. Cigankova, N. (2003). WebCT Presentation and Assessment Tools: Teaching Experience. LU 

61st Scientific Conference, 5th February, 2003, Riga, Latvia  

18. Cigankova, N. (2002). Using the Internet for Teaching English. LU 60th Scientific 

Conference, 1st February, 2002, Riga, Latvia  

      Mācību elektroniskie lidzekli (WebCT/Moodle kursi) 

19. Cigankova, N. (2008) Elektroniskā komunikācija angļu valodā. (MA angl. fil.). 

20. Kalnberziľa, V., Ozoliľa, S. Cigankova, N. (2005). Role of Language in Intercultural 

Communication (MA angl. fil.). Konkursa 1. vietu uzvaretajs. Kursa autoriem par kvalitatīvu 

WebCT kursu sagatavošanu un īstenošanu piešķirtas vienreizējās atlīdzības. Pamats: Konkursa 

komisijas priekšlikums un LU Vadības 11.12.2006 sēdes lēmums: http://www.lu.lv/e-

universitaate/jaunumi/20061221.html 

21. Cigankova, N. (2003). Applied Communication II  (BA angl. fil.). E-universitātes konkursa 2. 

vietu uzvaretajs.  

22. Kramiľa, I., Cigankova, N., Vinčela, Z. (2003). Modern Information Technology in English 

Language Teaching  (MA angl. fil.).  

23. Cigankova, N. (2002). Applied Communication I (BA angl. fil.).  

Kopējas publicēto darbu skaits: 23  

t.sk. raksti zinātniskos rakstu krājumos: 7 

mācību elektroniskie lidzekli:     5 

konferences tēzes/publikācijas: 11  

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

Zinātniski-pētnieciskās darbības virziens – valodniecība, lietišķā valodniecība:  

valodu apguve ar datoru  (CALL), elektroniskajā diskursā analīze, korpusa lingvistika. 

Pētijumi tiek veikti e-universitātes projektos ietvaros. 

Akadēmiskie kursi: 

 Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziľa (BSP angl. fil.) 

       Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā (MSP angl. fil.) 

       Elektroniskā komunikācija angļu valodā (MSP angl. fil.) 

Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

               Projekti: 

1. 2001.-2008. Budţeta projekta E-Universitāte (B-7200-670) dalibniece (Vad. M. 

Treimanis). 

2. 2008. MVF pētniecības grupa 'Lietišķā valodniecība' (Y2-ZP32-980) dalibniece  (Vad. 

I. Kramiľa) 

 

 

                          

01.07.2010                                                           ____________/N. Cigankova/         

 

 

 

 

 

 

http://www.lu.lv/e-universitaate/jaunumi/20061221.html
http://www.lu.lv/e-universitaate/jaunumi/20061221.html
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Hum. zin. mag. filoloģijā Olga Billere 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1968. 

  

Izglītība: 

 

2004. - 2008.  Studijas doktorantūrā LU Filoloģijas fakultātē, salīdzināmās literatūrzinātnes 

apakšnozarē 

2002. - 2004.  Maģistra studijas LU Moderno valodu fakultātes Romānistikas nodaļā 

1985. - 1990.  Studijas LVU Svešvalodu fakultātē 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2004. Hum. zin. maģistra grāds filoloģijā 

 

Nodarbošanās: 

 

2010. -  lektore LU Humanitāro zinātľu fakultātes Romānistikas nodaļā 

2008. - 2010. asistente LU Humanitāro zinātľu fakultātes Romānistikas nodaļā  

2002. - 2008. nodarbību pasniedzēja LU Moderno valodu fakultātes Romānistikas nodaļā 

1995. – 2007. vadītāja LU Humanitāro zinātľu bibliotēkā  

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

1. O.Billere. L‘analyse comparative des proverbes français et lettons // Fixed 

Expressions in Cross-Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary 

Approch. – Hambourg, 2008. – 253.-262. lpp. 

2. O.Billere. Antisakāmvārdi mūsdienu valodā: jaunveidojumi un to pētīšanas problēmas 

// 11. starptautiskā konference ―Vārds un tā pētīšanas aspekti‖ Liepājā, 

2006.g.30.novembris.-01.decembris. 

3. O.Billere. Cilvēku darbs latviešu un franču sakāmvārdos (salīdzinošā analīze) // 

Letonikas pirmais kongress. Valodniecības raksti. – Rīga, Latvijas Zinātľu akadēmija, 

2006. – 88.-93. lpp.   

 

kopējais publicēto darbu skaits – 4 

konferenču tēzes – 2 

 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2000. - Franču un latviešu sakāmvārdu salīdzinošā analīze 

 

Projekti: 

 

1. Eiropas Savienības projekts « Jaunatne kustībā», dalībnieks (2009). 

2. Dalība EUROMOST  (EUROpe – MObilité – STage) (Eiropa -  mobilitāte -  

staţēšanās) projektā (2005).  
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Akadēmiskie kursi: 

 

 Franču valoda I, A daļa, 2 kredītp. 

 Etimoloģija, B daļa, 2 kredītp. 

 Mūsdienu literatūras teorija, B daļa, 2 kredītp.  

 Franču valodas frazeoloģija, B daļa, 2 kredītp. 

 Franču valodas leksikogrāfija, B daļa, 2 kredītp. 

 Ievads franču literatūrzinātnē, B daļa, 2 kredītp. 

 Francijas vēsture un ģeogrāfija I, B daļa, 2 kredītp.  

 Romāľu literatūras pamati, A daļa, 2 kredītp. 

 Franču literatūras vēsture II, B daļa, 2 kredītp. 

 Franču valodas leksikoloģija, B daļa, 2 kredītp. 

 Kontrastīvās studijas I, II, III, IV, V, VI, VII (2.svešvaloda, no iesācēju līmeľa), B 

daļa, 4 kredītp. 

 Kontrastīvās studijas VIII: franču (2.svešvaloda, no iesācēju līmeľa), B daļa, 6 

kredītp. 

 C valoda tulkotājiem I, II (Franču valoda), C daļa, 2 kredītp. 

  

Papildus ziľas par profesionālo darbību:    
 

 Bakalaura un maģistra gala pārbaudījuma komisijas sekretāre 

 

 
 

 

2010. gada 8. novembrī 
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Dr.philol., asoc.profesores Olgas Ozoliņas  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Dzimšanas gads:  1944. 

Izglītība:  
1975.-1978. studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta klātienes  

aspirantūrā - franču valodas leksikoloģijas katedrā  

1962.-1967. studijas Minskas valsts pedagoģiskā svešvalodu institūta Franču valodas  

fakultātē 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1999.g.asoc.profesore 

   1983.g.docente 

   1993.g.filoloģijas doktore (Dr.philol.) 

   1979.g.filoloģijas zinātľu kandidāte 

Nodarbošanās: 

1999. asoc.profesore LU MVF Romānistikas nodaļā 

1983.-1998. docente LU Svešvalodu fakultātes Romāľu valodu nodaļā 

1971.-1982. vec.pasn.LU Svešvalodu fakultātes vācu un franču valodas katedrā 

1969.-1970. asistente LU Svešvalodu fakultātes vācu valodas katedrā 
1967.-1968. asistente Minskas valsts ped.svešval.institūta vēstures un gramatikas katedrā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Grammaticalisation et classes lexicogrammaticales dans la langue francaise (raports attributifs). In: 

Iliesku, Maria/ Siller-Runggaldier, Heidi/ Danler, Paul (edd.): Actes du XXVe Congres International 

de Linguistique et de Philologie romances. Innsbruck, 3-8 septembre 2007. DeGruyter: 2010. Tome II, 

379-386. 

2. Les émotions dans l‘enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du français, nr. 74, 

le 21 mars 2009, 10 p.,http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 

3. Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Viļľas Universitātes rakstu krājums, 

2009.gada septembris, CD, 8 p. 

4. La présence des cultures dans les manuels de français ne usage ne Lettonie. _Faire vivre les identité 

francophones. Québec, 2008. Actes du XIIe Congrès mondial de la FIPF, Tome II, Enjeux culturels et 

littéraires. Enjeux technologiques. Dialogues et Cultures Nr. 55, Québec, 2009. 

5. Les émotions dans l‘enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du français, nr. 74, 

le 21 mars 2009, 10 p., http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 

6. Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Dialogues et Cultures, 53, 

FIPF, Actes de Vienne, Bruxelles, 2008, pp. 113-119. 

7. Quelques Aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congres international de phraséologie 

et parémiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – Studien zur romanischen 

Sprachwissenschaft und interculturellen Kommunikation, Band 43, Peter Lang , Internationaler Verlag 

der Wissenschaften, 2008, 219 – 231. 
Kopējais publicēto darbu skaits - 153, 

 t.sk.raksti zinātniskos ţurnālos un rakstu krājumos - 118, 

 Mācību grāmatas un mācību līdzekļi - 5, 

 Konferenču tēzes - 30. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

 Valodas attīstība, latviešu un franču valodas sastatāmie pētījumi, leksikogrāfija, valodas 

politika, frankofonija, lietišķā valodniecība. 
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 Svešvalodu mācīšanas satura organizācijas un metodikas jautājumi skolā un augstskolā, 

skolotāju profesionālā un akadēmiskā sagatavošana, skolotāju izglītošana un 

tālākizglītošana. 

 Lekciju lasīšana ārzemju augstskolās: Mačeratā (2009., Itālijā), Orleānā (2007.), Nansī 

(2004., 2010.), Ruānā (2002., 2003., 2004., 2008.), Šamberī (2005.) (Francijā), Ekseterā 

(2002., Lielbritānijā). 

 Atsauksmes par disertācijām (2001.g., 2005.g.: Minskas Valsts Lingvistiskā universitāte; 

2002.g.: Latvijas Universitāte). 

 LU MVF un starptautiskā zinātnisko rakstu krājuma SYNERGIE redkolēģijas locekle. 

 Doktora disertāciju vadītāja (2009.g.: Jeļena Gridina, 2005.g.: Olga Billere). 

 Maģistra, bakalaura, kursa darbu vadīšana 

 Studentu bakalaura prakses un maģistra zinātniski pedagoģiskās prakses vadīšana. 

 

Docētie studiju kursi: 

 

Franču filoloģijas BSP: Franču valodas teorētiskā gramatika (A daļa, 2 kp.), Franču valodas 

vēsture (B daļa, 2 kp), Ievads romāľu filoloģijā (B daļa, 2 kp.), Franču valodas praktiskā 

gramatika: morfoloģija (A daļa, 4 kp.), Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse I (A 

daļa, 4 kp.), Franču val. praktiskā gramatika: morfosintakse II (A daļa, 4 kp.), Franču val. 

praktiskā gramatika: sintakse (A daļa, 4 kp.), Franču valodas lingvostilistiskā analīze (A daļa, 

2 kp.), Franču valodas pedagoģiskā prakse (B daļa, 2 kp.); Franču filoloģijas MSP: Franču 

valodas lingvodidaktika (B daļa, 2 kp.), Franču valodas funkcionālā gramatika (A daļa, 3 kp.), 

Frankofonija (B daļa, 2 k.p.), Zinātniski pedagoģiskā prakse (B daļa, 6 k.p.). 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 LU HZF SPP un Domes locekle 

 Franču filoloģijas bakalaura un maģistra studiju programmu direktore 

 LU MVF Romānistikas nodaļas vadītāja (2006.g. februāris - 2010.g.) 

 LU HZF Franču valodas un kultūras katedras vadītāja kopš 2010.g. 

 Universitātes promocijas padomes (valodniecība) locekle 

 VMC zinātnisko rakstu krājuma redakcijas kolēģijas locekle 

 Triju starptautisko konferenču organizācijas komiteju locekle (Rīga, 2004., 2007.g.) 

 Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas prezidente 

 Starptautiskās Romāľu lingvistikas biedrības locekle 

 Eiropas Fransuā Morjaka biedrības locekle 

 LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu komisijas eksperte 

 Latvijas Pedagogu domes locekle 

 Latvijas Moderno valodu pasniedzēju asociācijas (LVASA) valdes locekle 

 LR franču val. olimpiādes organizācijas komitejas priekšsēdētāja, Eiropas val. dienas 

organizācijas komitejas locekle. 

 Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas locekle, 

 Starptautiskās Franču valodas pasniedzēju federācijas locekle (FIPF), 

 Starptautiskās Valodu pasniedzēju federācijas locekle (FIPLV). 

 

 

2010. gada 6. septembris     /O. Ozoliľa/ 
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Mag. Hum. Zin., lektores Olgas Turuļinas 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1976. 

 

 

Izglītība: 

 

Kopš 2005 Studijas doktorantūrā. Tulūzas Universitāte – Le Mirail (Francija), 

Svešvalodu departaments, Valodu zinātľu nodaļa « Sciences du 

langage ». 

2003. Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes Ministrijas Izglītības satura 

un eksaminācijas centrs, Pedagogu tālākizglītotāja-multiplikatora 

statuss franču valodas metodikā. 

1998. – 2000. Ruānas universitāte (Francija), Valodas zinātľu un komunikāciju 

nodaļa. Franču valodas kā svešvalodas pasniedzēja. Diploms « 

Maîtrise de Français Langue Etrangère» № Rouen 2890364 

1998. – 2000.      Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte. 

Humanitāro zinātľu maģistra grāds filoloģijā.  

Diploma Nr. 008046 

1994. - 1998.  Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte. 

Bakalaura grāds franču filoloğijā. Diploma Nr. 006747 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2006. – Latvijas Universitātes lektore 

2001. – Latvijas Universitātes pasniedzēja 

 

Nodarbošanās: 

 

Pamatdarbs: 

2006. – pašreiz           Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte. Lektore. 

2001. – 2006.   Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte. Pasniedzēja. 

 

2006. – 2008.  Franču valodas pasniedzēja Rīgas Strarptautiskajā      

     ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā (RSEBAA).     

2002. – pašreiz  Franču valodas pasniedzēja Rīgas Ekonomikas Augstskolā (SSE in 

Riga). 

1998. – pašreiz    Franču valodas pasniedzēja Rīgas Francijas Kultūras Centrā.  

2000. – 2003.   Franču valodas skolotāja Rīgas privātskolā ―MAXVEL‖.       

1998. – 2000.  Franču valodas skolotāja Rīgas Franču licejā. 
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Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

2009.g. janvārī piedalījusies Latvijas Universitātes 67. konferencē. Referāts: Piederības 

izteikšana franču, krievu un latviešu valodā. 

 

2007.g. jūnijā piedalījusies konferencē « Innovations in language teaching and learning in the 

multicultural context » Rīgā. Referāts: La relation de la possession mise en jeu en français, en 

russe et en letton. 

 

2006.g. jūnijā veikusi pētniecības darbus Jaunās Sorbonas Universitātē Parīzē (Université 

Paris III Sorbonne Nouvelle). 

 

2001.-2003.g. vadījusi Baltijas valstu franču valodas skolotāju tālākizglītības programmu 

―Franču valodas mācīšanas metodika‖. 

 

2001.g. septembrī piedalījusies konferencē Tallinā « Colloque sur le français, langue 

internationale» (Igaunija). Referāts: La dynamique du français en Lettonie. 

 

Organizatoriskais darbs: 

 

Kopš 1998.g. Skolotāju izglītošana un tālākizglītošana Franču valodas skolotāju semināru 

ietvaros. 

Kopš 1998.g. Latvijas franču valodas pasniedzēju asociācijas locekle.  

Kopš 2000.g. PiedalīšanāsValsts franču valodas olimpiāţu organizēšanā un uzdevumu 

izstrādē.  

 

Docētie studiju kursi: 

 

Sastatāmā valodniecība (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5277, 4 k.p.) 

Tulkošanas teorija un prakse (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5274, 4 k.p.) 

Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un sintakse (Franču filol. MSP, A daļa, Valo5271, 4 

k.p.) 

Franču valodas pareizrakstība (Franču filol. BSP, A daļa, Valo1332, 1 k.p.) 

Ievads tekstu rediğēšanā (Franču filol. BSP, A daļa, Valo2144, 1 k.p.) 

Valstsmācība (Franču filol. BSP, B daļa, Vēst1012, 3 k.p.) 

Francijas vēsture un ģeogrāfija I (Franču filol. BSP, A daļa, SDSK1036, 2 k.p.) 

Francijas vēsture un ģeogrāfija II (Franču filol. BSP, A daļa, SDSK2042, 2 k.p.) 

Franču valoda kā otrā svešvaloda (BSP, 4 k.p.) 

 

 

 

2010. gada 15. novembrī  
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Mag. Filol. Zigridas Vinčelas  

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

Izglītība: 

1993 - 1996 Latvijas Universitāte, Svešvalodu fakultāte, maģistratūras 

studente, iegūts maģistra grāds angļu filoloģijā 

1978 – 1984 Latvijas Valsts Universitāte, Svešvalodu fakultāte, studente, 

iegūta filologa, pasniedzēja kvalifikācija 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  

 1993. – Latvijas Universitāte, lektore 

 1996. – Mag. Filol. 

Nodarbošanās: 

Pamatdarbs: 

1993. – pašreiz Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu fakultāte, lektore 

1984 – 1993 Latvijas Universitātes Mācību daļas metodiķe, vec. 

metodiķe, vad. vietniece 

1979 – 1984 Augstākās un vidējās specialās izglītības ministrijas 

Metodiskais kabinets, inspektore 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra par pēdējiem sešiem 

gadiem: 

Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (2009) Angļu-latviešu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 240 

lpp. 

Vinčela, Z. (2008) Korpusa analīzes izmantošana valodu studijās. Zinātnisko rakstu krājumā 

Human Language Technologies: Proceedings of The Third Baltic Conference on Human 

Language Technologies, October 4-5, 2007.Viļľa:Vitauta Magnusa Universitāte, 7 lpp. 

Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (2008) Mutvārdu un rakstveida saziņa angļu valodā. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 171 lpp. 

Bankava, R., Vinčela, Z. (2008) Implementation of Canadian Cultural Studies in the BA 

programme of English Philology In: Canadian Mosaic: Proceedings of the annual Baltic 

Canadian Studies conference of 2006 in Riga. Riga: Latvian Association for Canadian Studies 

Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (2008) Mutvārdu un rakstveida saziņa angļu valodā. Rīga: Latvijas 

Universitāte 

Vinčela, Z. (2007) Text-based computer-mediated communication: formal or informal 

writing? Pasaules Valodu skolotāju federācijas (FIPLV) Ziemeļvalstu-Baltijas valstu 

starptautiskās konferences Zinātniskie raksti. Rīga, Latvija – 8 lpp. 

Bankava, R., Vinčela, Z. E-kurss: Mutvārdu un rakstveida saziņa I 

Vinčela, Z. (2006) Creative Linguistic Variation in the Project IDEELS (Intercultural Dynamics 

in European Education Through Online Simulation)  Radoša Personība IV  Rīga: Izdevniecība 

Kreativitātes centrs – 7 lpp. 
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Vinčela, Z. (2006) Cross-cultural Online Communication: from Interactional to Transactional Writing. 

Proceedings of FIPLV World Congress: Goteborg, Sweden 15-17 June, 2006, [online] available at  

<http://www.fiplv.org > 
 

Bankava, R., Vinčela Z. (2006) Development of Awareness of Linguistic Variation in Academic Writing 

via WebCT. Zinātnisko rakstu krājums Proceedings of 3rd Conference of the European Association for the 

Teaching of Academic Writing.  Atēnas: Hellenic American Union – 7 lpp. 
 

Bankava, R., Vinčela, Z. (2006) E-course: Canadian Culture Studies. Conference Proceedings of 4th 

Canadian Studies Conference in Baltic States Canada: Society and the Individual October 7-8, 2005 

Šiauliai University. Šiauliu: Šiauliu Universiteto Leidukla  
 

Vinčela, Z. (2005) Register Transfer in Student Electronic Writing Discourse. 

Zinātnisko rakstu krajumā: Kultūra izglītība un sabiedrība. Kauľa: Akademija – 8 

lpp. 

Bankava, R., Vinčela, Z. (2005) E-kurss: Kanādas Kultūras studijas. 
 

Kopējais publicēto darbu skaits – 41 t. sk. zinātniskie raksti – 17; konferenču tēzes – 4 

akadēmisko kursu programmas – 4, vārdnīcas – 2, mācību grāmatas, metodiskie raksti, 

e-kursi – 11, raksti periodiskajos izdevumos - 3 

Zinātniski pētnieciskā darbība:   

Lietišķā valodniecība: korpusa lingvistika, angļu valodas lietojuma izpēte studentu 

elektroniskajā diskursā, Kanādas kultūras studijas 

Projekti:   
1. 2009. g. decembra – 2010. g. aprīlim dalība ESF projektā „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai 

izglītībai‖ Nr. 2008/0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002 

2. 2009. g. jūlija – 2010.g. jūnijam ESR projekts „Atbalsts doktora studijām Latvijas 

Universitātē‖ Nr. 2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004 

3. 2007.g. marta – 2008.g. jūlijam dalība ESF projektā: Dabaszinātņu un tehnoloģiju 

ietilpīgo nozaru studējošo svešvalodu prasmju pilnveide. Nr. 

VPD1/ESF/PIAA/APK/3.2.3.3./0058/0063 

 4. 2007.g. 1. jūlija – 2008.g. 31.decembrim dalība projektā: Pētniecības grupa lietišķajā 

valodniecībā. Latvijas Universitāte, ZP 32 

5. 2002. g. janvāra – 2007. g decembrim dalība projektā: E-Universitāte. Latvijas 

Universitāte    

Docētie studiju kursi:   

Angļu valodas mutvārdu un rakstveida saziņa I, II, IV (Angļu filoloģijas BSP, A daļa 4 

k.p.) 

Angļu valodas Fonētika un fonoloģija I, II (Angļu filoloģijas BSP, A daļa 2 k.p.) 

Kanādas kultūras studijas (Angļu filoloģijas BSP, B daļa 4 k.p.) 

Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana svešvalodu mācīšanā (Angļu 

filoloģijas MSP 2 k.p.) 

Informācijas tehnoloģiju izmantošana moderno valodu mācību procesā (Angļu valodas 

skolotājs 2 k.p.). 

 

 

 

 

 

 

http://www.fiplv.org/
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Gunta Ločmele 

 

Humanitāro zinātľu fakultāte 

Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa 

Profesore. Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nod.vad. Profesionālo studiju 

Programmas „Tulkotājs‖ direktore 

Visvalţa iela 4a, 424.kab. 

Darba tālrunis: 67034816 

 

Dr.philol., prof. Gunta Ločmele 

dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 

 

Dzimšanas gads: 1961 

 

Izglītība:  

 

1979. – 1984. Studijas Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultātē 

1985. -1988. Aspirantūra Ļeľingradas Valsts Universitātes Filoloģijas fakultātē 

1998. Tulkotāju mācīšanas metodes, Joensuu universitātes Savonlinnas Pielietojamās 

valodniecības institūtā Somijā 

1999. un 2001. Tulkotāju/tulku mācīšanas metodes, pielietojamā valodniecība, Gūtenberga 

vārdā nosauktajā Maincas Universitātē Germersheimā, Vācijā 

2001. – 2002. Fulbraita programma profesoriem, pētniece Kentas Universitātē Ohaijo, ASV 

2008. Tulku mācīšanas metodes, Eiropas Komisijas Mutvārdu tulkošanas ģenerāldirektorātā 

(SCIC) Briselē, Beļģijā 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

 

2007. Latvijas Univerasitātes profesore 

1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore 

1992. Nostrificēts filoloģijas doktores grāds, Dr.philol. 

1988. Filoloģijas zinātľu kandidāte 

 

Nodarbošanās: 

 

2010. – LU Humanitāro zinātľu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas 

vadītāja 

2008. – LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas 

vadītāja 

2006. – 2007. LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas 

vadītāja p.i., PSP: Tulks direktora p.i. 

1999. – PSP: Tulkotājs direktore 

1999. – 2008. Asociētā profesore LU Moderno valodu fakultātes Sastatāmās valodniecības un 

tulkošanas nodaļā 

1996. – 1999. Docente LU Svešvalodu fakultātes Sastatāmās valodniecības katedrā 
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1992. – 1996. Docente LU Valodu centra Sociālo zinātľu  fakultāšu  svešvalodu katedrā 

1988. – 1992. Pasniedzēja LU Svešvalodu katedrā 

1984. – 1985. Pasniedzēja Daugavpils Pedagoģiskā Institūta Svešvalodu katedrā 

 

 

Zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

 

Publikāciju skaits – 68 

- zinātniskās publikācijas: 34; konferenču tēzes: 22; populārzinātniskas publikācijas: 15 

 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

Ievads valodniecībā (Bak.) 

Tulkošanas teorijas pamati (Bak.) 

Leksikoloģija (Bak.kursa atsevišķi moduļi) 

Lietišķo tekstu tulkošana (Bak.) 

Juridisko tekstu tulkošana (Mag.) 

Sinhronā tulkošana (Mag.) 

Latviešu zinātnes valodas un terminoloģijas pamati (Mag.) 

Terminogrāfija (PSP) 

Publicistisko tekstu tulkošana I (PSP) 

Ekonomikas tekstu tulkošana I, II (PSP) 

Juridisko tekstu tulkošana (PSP) 

Filmu un reklāmtulkošana (PSP) 

Konsekutīvā tulkošana un pierakstu tehnika (PSP) 

Konsekutīvā tulkošana II (angļu-latviešu) (PSP) 

Preses un reklāmas valoda (PSP) 

Pielietojamā terminoloģija un tulkošanas teorija (Dokt.) 

 

Papildus ziľas par profesionālo darbību: 

 

Humanitāro zinātľu fakultātes Filoloģijas studiju programmu padomes locekle. 

HZF Domes locekle. 

PSP: Tulkotājs direktore. 

PSP: Tulks direktora p.i. (2006-2007). 

Lielbritānijas Padomes organizētā jaunā tulkotāju konkursa vērtēšanas komisijas locekle 

(2007). 

Dānijas Ārlietu ministrijas atbalstītā LU un Orhūzas Biznesa Augtskolas sadarbības projekta 

koordinatore (2000-2001) 

SOCRATES/ERASMUS pasniedzēju apmaiľas programmas ar Joensuu Universitātes 

Savonlinnas Tulkošanas institūtu (Somija) koordinatore. 

SOCRATES/ERASMUS studentu un pasniedzēju apmaiľas ar Universite Catholique de 

l‘Ouest Anţē (Francija) koordinatore. 

LU MVF un Katholieke Universiteit Leuven (Beļģija), Rovira i Virgili Universitātes 

(Tarragona, Spānija), San Pellegrino Tulku un tulkotāju institūta (Misano, Itālija), 

Prāgas Kārļa Universitātes, Ļubļanas Universitātes, Jagelonijas Universitātes, Bogazici 

Universitātes, Comenius Universitātes SOCRATES projekta „ES Intensīvā programma 

27945-IC – I – ERASMUS – EUC- I‖doktorantūras studentiem dalībnice. 

 

2010.gada 12. jūnijā 
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Atzinības raksti,  

apbalvojumi 
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Pielikums Nr. 3. 

 

 

Studējošo, absolventu, darba devēju 

anketu paraugi, darba devēju anketu 

paraugi, darba devēju aptauju 

materiāli 
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Pielikums Nr. 3  

Studējošo, absolventu, darba devēju anketu paraugi, darba devēju aptaujas materiāli 
ANKETA DARBA DEVĒJAM 

 

Anketas mērķis ir izpētīt darba devēju atsauksmes par Latvijas Universitātes Humanitāro zinātľu Franču 

filoloģijas maģistra akadēmiskās studijas programmas absolventu zināšanām un prasmēm. 

Būsim pateicīgi par jūsu atbildēm. 

 

I. Aizpilda absolvents 

 

1. Absolventa vārds un uzvārds 

2. Maģistrantūras absolvēšanas gads 

3. Darba vietas pilns nosaukums 

4. Ieľemamais amats 

5. Stāţs šajā darba vietā 

6. Veicamo pienākumu uzskaite 

7. Vai turpināt papildināt savas zināšanas? Kādā veidā? 

 

 

II. Aizpilda darba devējs 

 

Darba devēja vārds, uzvārds, ieľemamais amats 

 

 

1. Absolventa analīzes un sintēzes spējas 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

2. Spēja organizēt un plānot darbu 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

3. Valodu zināšanas un to praktiskā pielietošana profesionālajā jomā 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

4. Informācijas tehnoloģiju menedţmenta prasmes 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

5. Spēja atrisināt problēmas un pieľemt lēmumus 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

6. Kreativitāte (spēja ģenerēt jaunas idejas) 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

7. Pētnieciskās spējas 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

8. Projektu izstrādāšanas un to realizācijas prasmes 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

9. Vēlēšanās papildināt svešvalodu zināšanas profesionālajām vajadzībām 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

10. Spēja strādāt komandā 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

11. Citu kultūru izpratne un atvērtība citādajam 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 

 

12. Spēja strādāt starptautiskā komandā 

a – ļoti labas, b – labas c – apmierinošas d – neapmierinošas e – nevaru novērtēt 
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Komentāri 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………. 
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Pielikums Nr. 4 

 

 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās 

starptautiskos projektos, LZP un citu 

institūciju finansētajos projektos 2 

gadu atskaites periodā 
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Pielikums Nr. 4. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskos projektos, LZP 

un citu institūciju finansētajos projektos  

2 gadu atskaites periodā 

I 

 

Asoc. profesore Olga Ozoliņa 

 

ES Moderno valodu centra projekts ―Kultūras mediācija un valodu didaktika‖ (Austrija, 

2000.- 2003.g.); 

 FIPF CECO komisijas projekts ―Frankofonās mājas lapas veidošana franču valodas 

skolotājiem‖(Varšava, 2002.-2003.g.),  

ES projekts ―Rietum-, Centrāl- un Austrumeiropas sociālo un politisko jēdzienu vārdnīca‖ 

(Francijas Universitāte Nansī 2, no 2003.-2004.g.);  

ES projekts par daudzvalodu apmācību Eiropā (2004.); ES projekts ―Euromost‖ (Lotringas 

Eiropas universitāšu centrs, Francijā, par jauniešu mobilitāti Eiropā, 2004. - 2007.g,);  

ES projekts REAL (Eiropas valodu speciālistu asociācijas veidošana, - 2007.g).;  

ES projekts LEAD-3-(Inovācijas valodu apguvē, Austrija-2006.-2007.);  

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu projekts ―Franču valoda Baltijas jūras krastos‖ (Igaunija, 

Latvija, Lietuva,. Zviedrija, Norvēģija, Dānija, Somija, Islande, Norvēģija- 2006-2007.g.),  

ES projekts „Jauniešu mobilitāte‖ (Francija, Polija, Latvija, Igaunija- kopš 2009.g.),  

Skandināvijas un Baltijas valstu projekts „Valodu zināšanu vērtēšanas kritēriju izstrādāšana‖ 

(kopš 2009.g.),  

Francijas un Latvijas projekts „Robles‖ (pirmās publikācijas franču valodā prēmijas 

piešķiršana , kopš 2007.g), LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss‖(kopš 2008.g.). 

 

Asoc.prof. Jeļena Vladimirska 

 

Starptautiskā pētījuma programma ―Diskursīvie vārdi franču valodā‖ kopā ar Parīzes 

Universitāti 7 (kopš 2005..g.),  

Starptautiskais projekts „Romāľu valodu diskursīvo marķieru funkcionālā, semantiskā un 

pragmatiskā analīze‖ (projekta koordinācijas centrs OSLO, kopš 2009.g.), 

Projekts „Mūsdienu franču valoda‖(sadarbība ar universitāti Parīze 3, kopš 2008.g). 

 

Lektore Dina Šavlovska 

 

LU projekts „Valodu apguves pētījumu konkurss‖(kopš 2008.g.);  

Starptautiskā projekta „Language learning and social media: 6 key dialogues‖. koordinatore 

Latvijā (ES finansējums);  

Starptautiskā projekta „Le français en ligne‖ koordinatore Latvijas Universitātē (kopš 2009.g. 

– sadarbība ar Luksemburgas un Grenobles universitātēm). 

 

Lektore Olga Billere 

 

Projekts ―Euromost‖ (Lotringas Eiropas universitāšu centrs, Francijā, par jauniešu mobilitāti 

Eiropā, 2004. - 2007.g,);  

ES projekts „Jauniešu mobilitāte‖ (Francija, Polija, Latvija, Igaunija- kopš 2009.g.) 
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Lektore Olga Turuļina  

 

LR Izglītības un Zinātnes Ministrijas un Francijas vēstniecības kopīgais projekts ―Franču 

valodas pasniedzēju tālākizglītības speciālistu tīkla izveide Baltijas valstīs‖(2001.-2003.g.), 

vadījusi Baltijas valstu franču valodas skolotāju tālākizglītības programmu ―Franču valodas 

mācīšanas metodika‖ (2001.-2003.g.).  

 

Docente Alla Placinska 

 

Kopš 2009.g. kopējā projekta ietvaros strādā pie Kamilo Hosē stāstu tulkošanas un Spāľu-

latviešu vārdnīcas sastādīšanas. 

 

Docente Māra Rozenberga 

 

Kopš 2009.g. kopējā projekta ietvaros strādā pie Kamilo Hosē stāstu tulkošanas un Spāľu-

latviešu vārdnīcas sastādīšanas. 

 

II 

 

Profesore Gunta Ločmele 

 

LU MVF un Katholieke Universiteit Leuven (Beļģija), Rovira i Virgili Universitātes 

(Tarragona, Spānija), San Pellegrino Tulku un tulkotāju institūta (Misano, Itālija), Prāgas 

Kārļa Universitātes, Ļubļanas Universitātes, Jagelonijas Universitātes, Boğaziçi Universitātes, 

Comenius Universitātes SOCRATES projekta „ES Intensīvā programma 27945-IC—I-

ERASMUS-EUC-I‖ doktorantūras studentiem  dalībniece. 

 

 

Profesors Andrejs Veisbergs 

 

LETONIKa projekta vadītājs ―Jaunveidojumu korpuss latviešu valodā‖ (2005-2009) 

Mūsdienu leksikas pārmaiľas (2010) 

LETONIKa projekta vadītājs ―Jaunveidojumu korpuss latviešu valodā‖ (2005-2008) 

Dalībnieks Eiropas Komisijas LINEE (Languages in a Network of European Excellence) 

projektā (2007-2010). 

TILDE projektu dalībnieks. Eiropas Padomes projekta ―Latviešu valodas. 

 

Asoc. profesors  Arvils Šalme  

 

Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas augstskolās. (2008). Valsts valodas  

aģentūras projekts (A.Šalmes vad.). Rīga: VVA. 

Latviešu valodas skaidrojošo vārdnīcu un jaunaizguvumu datubāze (Valsts pētījumu 

programma „Letonika‖, LZP). Projekta vadītājs prof. A.Veisbergs No 2007.gada janvāra. 

Latviešu valodas kā svešvalodas apguve Eiropas valstīs: situācijas apzināšana.  

Valsts valodas aģentūras projekts. Projekta vadītājs. No 2007.gada maija līdz 2008. gada 

maijam. 

Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, attīstība, ietekmes  

(Metodikas rokasgrāmata skolotājiem). Latviešu valodas apguves valsts aģentūras projekts. 

Projekta autori A.Šalme, S.Lazdiľa. No 2007.gada jūnija līdz 2008. gada jūnijam. 

Latviešu valodas apguves studiju un pētniecības attīstība Latvijas Universitātē.  
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LU Zinātniskās infrastruktūras attīstības projekts. Projekta vadītājs. No 2007.gada  

novembra līdz 2008. gada jūlijam. 

Pasaules Bankas Izglītības attīstības projekta mazākumtautību pamatizglītības LAT2  

standarta un programmas izstrādes nacionālais eksperts (2000 – 2004). 

 

Dr.Phil. docente Natalja Cigankova 

 

2001.-2008. Budţeta projekta E-Universitāte (B-7200-670) dalibniece (Vad. M. Treimanis). 

2008. MVF pētniecības grupa 'Lietišķā valodniecība' (Y2-ZP32-980) dalibniece (Vad.  

I. Kramiľa). 

 

Dr.Phil. docente Astra Skrābane 

 

Metodisko semināru vadīšana starptautiskā projektā ―Baltijas valstu sadarbības tīkls  

franču valodas pasniegšanai‖(RIFF, Réseau interbalte pour la formation de français). 

 

Lektore Zigrīda Vinčela 

 

2007.g. marta – 2008.g. jūlijam dalība projektā: Dabaszinātņu un tehnoloģiju ietilpīgo nozaru 

studējošo svešvalodu prasmju pilnveide.Eiropas Sociālais Fonds VPD1/ESF/PIAA/APK/3.2.3.3./ 

0058/0063. 
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Pielikums Nr. 5. 

 

 

Akadēmiskā personāla galvenās 

zinātniskās publikācijas un  

sagatavotā mācību literatūra  

atskaites periodā 
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Pielikums Nr. 5. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un 

sagatavotā mācību literatūra atskaites periodā 

I 

 

Asoc.prof.Olga Ozoliņa 

 

Grammaticalisation et classes lexicogrammaticales dans la langue francaise (raports 

attributifs). In: Iliesku, Maria/ Siller-Runggaldier, Heidi/ Danler, Paul (edd.): Actes du XXVe 

Congres International de Linguistique et de Philologie romances. Innsbruck, 3-8 septembre 

2007. DeGruyter: 2010. Tome II, 379-386. 

La présence des cultures dans les manuels de français ne usage ne Lettonie. _Faire vivre les 

identité francophones. Québec, 2008. Actes du XIIe Congrès mondial de la FIPF, Tome II, 

Enjeux culturels et littéraires. Enjeux technologiques. Dialogues et Cultures Nr. 55, Québec, 

2009. 

Les émotions dans l‘enseignement des langues. –ENJEUX, Revue de didactique du français, 

nr. 74, le 21 mars 2009, 10 p., http//www.fundp.ac.be/facultes/lettres/cedocef/enjeux.html. 

Le français dans un contexte plurilingue en Lettonie. –Viļľas Universitātes rakstu krājums, 

2009.gada septembris, CD, 8 p. 

Quelques Aspects de la parémiologie comparative. –Actes du congrès international de 

phraséologie et parémiologie, Santjago de Compostela y Lugo, 19-22 septembre 2006. – 

Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interculturellen Kommunikation, Band 43, 

Peter Lang , Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2008, 219 – 231. 

Les associations et la politique linguistique pour les langues en Lettonie. –Dialogues et 

Cultures, 53, FIPF, Actes de Vienne, Bruxelles, 2008, pp. 113-119. 

 

Asoc.prof.Jeļena Vladimirska 

 

Vladimirska E, Vraiment: l'identité sémantique et les variations discursives, ("Vraiment": 

semantiskas identitātes un diskursīvas variācijas), in H. T. Valentim & B. Moreira, 

Estudos Linguísticos / Linguistic Studies 2. Lisboa: Colibri / CLUNL, 2008, pp. 275-286, 

ISSN 1647-0346 

Vladimirska E., A propos de Bien entendu, bien sûr, naturellement. (Bien entendu, bien 

sûr, naturellement: funkcionālais un semantiskais apraksts) in Information Grammaticale 

№ 119, Paris, Société pour l'Information Grammaticale – Peeters, 2008, pp. 3-7.. 

Vladimirska E, Le paradoxal et le naturel dans le discours: à  propos de certains emplois de 

"naturellement  in Actes du colloque international de Pécs "Le paradoxe et ses usages", 

(2008).  

Vladimirska, E. Bien entendu vs naturellement: deux façons de spécifier l'assertion, (2009), in  

numéro spécial de la revue OSLa (Oslo Studies in Language) http://www.journals.uio.no/ 

Vladimirska, E., Khachaturyan, E, (2010), Vraiment / veramente: analogies et contrastes, in 

Actes du Colloque international Marqueurs du discours dans les langues romanes: une 

approche contrastive Madrid, 5-7 de mayo de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journals.uio.no/
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Lektore Olga Billere 

 

L‘analyse comparative des proverbes français et lettons//Fixed Expressions in Cross-

Linguistic Perspective. A Multilingual and Multidisciplinary Approch. – Hambourg, 2008. – 

253.-262. lpp. 
 

 

Lektore Dina Šavlovska 

 

Šavlovska, D. Noteiktības/nenoteikt/ibas kategorijas interpretācija enonsiatīvās lingvistikas 

teorijā. Tagad, Rīga, 2009 
 

Docente Alla Placinska 

 

Jerjomenko A. Traducciones al leton de la obra de Cervantes//Gran Enciklopedia Cervantina. 

Madrid: Editorial Castalia, 2010. -2399-2400 pp. 

 

Placinska A. Metodiskie norādījumi portugāļu valodas īpašvārdu atveidei latviešu valodā. 

Latviešu valodas aģentūta, 2010. (iespiešanā). 

 

Placinska A. Dona Kihota vārds pasaules kultūras mantojuma kontekstā. –Daugavpils 

universitātes zinātniskie lasījumi, 2009. 

 

Placinska A. Reklāma kā starpkultūru komunikācijas veids. –Starptautiskās zinātniskās 

konferences ―Informācijas sabiedrība un mūsdienu uzľēmējdarbība‖publikāciju krājums, 

Ventspils Augstskola, 2008.g.oktobris. 

 

Docente Māra Rozenberga 

 

Rozenberga M. Latviešu-spāņu sarunvārdnīca. Rīga, Jumava, 2010. 

 

Rozenberga M. Spāņu valoda. Rīga, Jumava, 2008., 519 lpp. 

 

Rozenberga M. K.Raudive y su aportacion al conocimiento de la cultura española –Actas del 

I Congreso de Hispanistas Nordicos, Instituto iberoamericano de Finlandia. Madrid, 2007, 

pgs. 337- 340. 

 

II 

 

Profesore Gunta Ločmele 

 

Ločmele G. The Shift of Translation Norms in Latvia: English – the Lazy Way out? 

Maybe… But is it Worth it?/ Ed. A. Veisbergs. Riga: University of Latvia, 2008, 47-66. 

Ločmele G. Terminology Solutions by Latvian Interpreters vs Translators. BALTIC SEA 

REGION UNIVERSITY NETWORK. QUALITY AND QUALIFICATIONS IN 

TRANSLATION & INTERPRETING II. ONVERENTS TALLINNA ÜLIKOOLIS. 29.11.-

30.11.2007. Tallina: Tallinas Universitātte, 2008, 31-40. 

http://www.tlu.ee/files/arts/645/Quali698bb7e395e0b88d73d603e33f5b153f.pdf 

 

http://www.tlu.ee/files/arts/645/Quali698bb7e395e0b88d73d603e33f5b153f.pdf
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Baldunčiks J., Ločmele G. Advertisements as Witnesses of Development of the Latvian 

language.// Stradinš, J.; Zigmunde, A. (ed.) Nova Miscellanea Historiae Scientarium Baltica - 

50. Abstracts and Programme of the 23rd Baltic Conference on the History of Science; Riga; 

9 - 10 October, 2008. Riga: RTU Publishing House,  2008. 

 

Profesors Andrejs Veisbergs 

 

The Lost Dichotomy: When „Translation Language‖ Becomes the  ‗Real‘ One. In 

Proceedings, Actes of the 18th World Congress of the International Federation of 

Translators. Shanghai: Foreign Languages Press. CD. 2008. 1-19. 

Break-out of Latvian. A Sociolinguistic Study. Zinātne. 2008. (Editor and cooauthor). 367p. 

Pragmatic Meaning in Language, Translation and Interpreting. Zinātniskie raksti. Ventspils: 

Ventspils Augstskola. 2008. 223-241. 

Konferenču tulkošana. Rīga: Zvaigzne. 2009. 

Latvian kielen muutokset ja laatu. In: Karjalasta Latviaan. Keuruu: Suomi toisena kielena. 

138-173. 

 

 

Asoc.professors Arvil  Šalme 

 

Šalme A., Lazdiľa S. (2008). Latviešu valodas apguve mazākumtautību izglītībā: tendences, 

attīstība, ietekmes (Monogrāfija).  Latviešu valodas apguves valsts aģentūra. Rīga: LVAVA 

 

Dr.Phil. Natalja Cigankova 

 

Cigankova, N. (2008) Academic Culture on the World Wide Web: Implications for Teaching 

Academic Writing. Culture-Bound Translation and Language in the Global Era. Cambridge: 

Cambridge Scholars Publishing, 133-136. 

Cigankova, N. (2008) Linguistic Variation in Computer-Mediated Academic Discourse. 

Zinātniskajā konferencē Texts and Contexts: Interactive Perspectives, Kaunas Faculty of 

Humanities, Vilnius University, 16—17 October, 2008. 

 

Lektore Zigrīda Vinčela 

 

Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (2009) Angļu-latviešu sarunvārdnīca. Rīga: Zvaigzne ABC, 204 

lpp. 

Vinčela, Z. (2008) Korpusa analīzes izmantošana valodu studijās. Zinātnisko rakstu krājumā 

Human Language Technologies: Proceedings of The Third Baltic Conference on Human 

Language Technologies, October 4-5, 2007.Viļľa:Vitauta Magnusa Universitāte, 7 lpp. 

Štrauhmane, G., Vinčela, Z. (2008) Mutvārdu un rakstveida saziņa angļu valodā. Rīga: 

Latvijas Universitāte, 171 lpp. 
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Pielikums Nr. 6. 

 

 

 

Studiju programmas 

materiāli, tehniskais un 

metodiskais nodrošinājums 
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Pielikums Nr. 7. 

 

 

 

Metodiskie norādījumi, kā 

izstrādāt bakalaura / maģistra 

darbu / diplomdarbu u.c. 
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Pielikums Nr. 8. 

 

 

 

 

Divas ES studiju 

programmas (studiju plāni), ar 

kurām veikta salīdzināšana 
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Tartu Universitāte 
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Helsinku Universitāte 
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Pielikums Nr. 9. 

 

 

Atsauksmes no ārvalstu 

augstskolām, kuras realizē 

līdzīgas studiju programmas 
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Pielikums Nr. 10. 

 

 

Atsauksmes no 

profesionālajām organizācijām 

(asociācijām, biedrībām u.c.) 
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Pielikums Nr. 11. 

 

 

Reklāmas un informatīvie 

izdevumi par studiju iespējām 
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Pielikums Nr. 12 

 

 

 

Studiju programmas 

attīstības plāns 
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 Studiju programmas attīstības plāns 

 

LU HZF MSP apvieno daudzveidīgu pētniecību, akadēmiskās studijas ar domu iegūt augstāko 

izglītību, attīstīt zinātni, stiprinātu daţādu kultūru sakaru savstarpējās tradīcijas. Franču 

filoloģijas maģistra studiju programma (FF MSP), kuru īsteno LU HZF, Latvijā ir vienīgā 

studiju programma, kura nodrošina augsti izglītotu romānistu sagatavošanu zinātniskajam un 

pedagoģiskajam darbam, kā arī darbam valsts un pašvaldību institūcijās, nevalstiskajās 

organizācijās, privātajās struktūrās un masu medijos. Programma sniedz akadēmisko izglītību 

Romānistikas (Franču filoloģijas) jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā; valodu 

pasniegšanā un tulkošanā, izmantojot daudzvalodīgu, starpdisciplināru pieeju un piesaistot 

angļu un latviešu valodas speciālistus lingvistikas, lietišķās valodniecības, tulkošanas un 

kultūras studijās, kā arī sociolingvistikā, tādā veidā nodrošinot plašāku specializāciju un 

konkurētspēju vietējā un ārzemju darba tirgū, kā arī iemaľas pētniecības darba veikšanai 

praktiskajā un teorētiskajā romānistikā, vispārīgajā un lietišķajā valodniecībā, literatūrzinātnē, 

kulturoloģijā un translatoloģijā. 

Stratēģija 

Stratēģijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi nodaļas personāla izaugsmei. Stratēģija veidota, 

lai veicinātu nodaļas, fakultātes un universitātes attīstību sadarbībā ar Latvijas 

akadēmisko sabiedrību, valsts pārvaldes institūciju un sociālajiem partneriem. 

Stratēģija ievēro LU Satversmi, LR noslēgtos starptautiskos līgumus, ES 

pamatnostādnes, Latvijas likumus un normatīvus, IZM izstrādnes un norādījumus, LU 

Attīstības stratēģiju, HZF Domes lēmumus. 

Izaicinājumi LU FF studiju attīstībai 

Turpmākajā piecgadē FF MSP var saskarties ar būtiskām pārmaiľām, kas izriet no ES 

valstu izglītības koncepciju modifikācijām. Neatbildot uz izaicinājumiem, Romāľu 

valodu studijas pakļauj sevi provinciālismam, starptautiskās atpazīstamības 

pakāpeniskai zušanai. 

Lai īstenotu franču un citu romāľu valodu pētniecības stratēģiskās pamatnostādnes: 

- intensīvāk jāiekļaujas ES un Baltijas valstu vienotajā izglītības telpā humanitāro 

zinātľu jomā; 

- jāseko un jāpielāgojas humanitāro zinātľu straujajai attīstībai pasaulē, Eiropā un 

Baltijā; 

- sekot globalizācijas un reģionalizācijas ietekmei uz izglītības un pētniecības 

saturu; 

- veicināt FF studiju  akadēmiskā personāla atjaunotnes procesu. 

 

Romāľu studiju attīstības redzējums: 

 

Atbilstoši LU apstiprinātajai stratēģijai franču valodas un citu romāľu valodu studijām 

jāveido mūsdienīgs akadēmiskais un profesionālais studiju centrs romānistikā sadarbībā 

ar pasaules universitāšu un romānistikas zinātnisko centru un sabiedriskajām 

institūcijām. Šajā nolūkā tuvākajā nākotnē pie Ģermānistikas un romānistikas nodaļas 

tiks izveidoti „Baltijas Romānistikas centrs‖, „Baltijas Frankofonijas centrs‖ un 

‖Ibēroamerikas studiju centrs‖. Romāľu valodu sadarbības rezultātā FF BSP un MSP 

programmas tiks pārveidotas par „Romāľu valodu un kultūru studiju programmām‖, 

kurām būs raksturīga starpdisciplināra, daudzvalodīga, pluritematiska pieeja ar plašu 

ievirzi profesionālajā darbībā. 2009.g. FF BSP reorganizēšana šajā virzienā guva lielu 
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atsaucību Latvijas studējušo jauniešu vidū – abiturientu skats FF BSP pieauga četras 

reizes, programmā 2009.m.g. tika uzľemti 43 studenti, bet 2010.m.g.-49.  

 

 

 

Stratēģijas pamatnostādnes: 

Nacionālās universitātes statusam atbilst LU misija, nepieciešamība un gatavība īstenot 

visus universitātei, kā arī visai Latvijas attīstībai svarīgos virzienus. Tās kritēriji ir: 

tradīcija, starptautiska atpazīstamība, augstākā kvalifikācija, nepieciešamība nodrošināt 

vajadzīgā speciālistu spektra izglītību.  

Darbs LU ir akadēmiskā personāla prestiţa apliecinājums Latvijas sabiedrībā. To 

apstiprina personāla kvalifikācija, lojalitāte LU, darba kvalitāte. 

Personāla attīstība. 

LU misijas izpildi nodrošina augstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls (profesori 

un asociētie profesori), kā arī citi kvalificēti mācībspēki (docenti) un akadēmiskās 

atjaunotnes rezerve (lektori un asistenti). Paplašināma viesprofesoru piesaistīšana 

studiju procesa atjaunināšanai un daţādošanai.  

Institucionālā un zinātnes (romānistikas) attīstība 

Romānistikas studijas pārstāv valodniecības nozares romāľu (franču, itāliešu, spāľu un 

portugāļu) valodu apakšnozari (pēc LZP pieľemtās klasifikācijas) un ir atpazīstama 

Eiropas pētniecības telpā ar kontrastīvajiem pētījumiem letonikā. Zinātnes attīstībā ir 

orientēta uz starpnozaru pētījumiem ar ārvalstu pētniecības institūcijām (Lietuva, 

Francija, Itālija, Spānija, Beļģija, Portugāle utt.). Nodaļa veic pētījumus visās jomās, kur 

tās personāls rod iespējas strādāt pie LU misijas izpildei atbilstošām humanitārajām un 

ar izglītību un kultūru saistītām problēmām. Nodaļas zinātniskā darbība aizvien ciešāk ir 

saistīta ar doktora studijām. Tiek sekmēts doktora studiju nodrošinājums, doktorantu un 

viľu darba vadītāju atbildība par darba efektivitāti atbilstoši LU prioritārajiem 

pētniecības virzieniem (t.i. letonika). 

Studiju attīstība 

Romāľu studijas pakāpeniski attīstīsies, saglabājot gan tradicionālo filoloģijas studiju 

koncepciju, gan arī izmantojot romāľu valodu reģionu (galloromāľu, ibēroromāľu, 

italoromāľu) studiju kontekstu, vienlaicīgi strādājot pie programmu optimizācijas un 

modernizācijas. Programmu optimizācijas princips paredz: profesionālo ievirzi (valodu 

mācīšana, tulkošana un pētniecība); daudzvalodības orientāciju; koherenci (saistību) ar 

citām programmām, kas veicinās sadarbību gan fakultātes un universitātes ietvaros, gan 

arī starp universitātēm; kursu integrācija kultūrvēsturiskajā, literatūrzinātniskajā un 

socioloģiskajā orientācijā, kas sekmēs jaunu kursu un virzienu iekļaušanu un 

paaugstinās absolventu nodarbinātību un konkurētspēju Latvijas, Eiropas un pasaules 

darba tirgū un piesaistīs studējošos no ārvalstīm. Programmu attīstības prioritāte ir 

Eiropas izglītības telpā augstākā līmeľa speciālistu sagatavošana. Pamatstudijās 

Romānistikas studijas orientējas uz daudzpusīgu izglītību filoloģijas ietvaros, paredzot 

arī mērķtiecīgu vispārpielietojamu prasmju un citu zinātľu nozaru grupu apguvi 

(ekonomika, vēsture, ģeogrāfija, politiskās un sociālās zinības). Pilnveidojot studiju 

programmu, ir jāľem vērā starpdisciplināra pieeja un iegūstamās kompetences, 

aktualizējot filoloģisko zināšanu praktisku lietojumu attiecīgajā specialitātē un 

kompetenci filoloģijā no lietojuma aspekta profesijā. Augstākā līmeľa studijas 

(maģistrantūra un doktorantūra) ir LU prioritāte. 

 

 

Starptautiskie sakari 

HZF Romānistikas studiju starptautiskās sadarbības aktivitātes galvenokārt vērstas uz ES 

un Romāľu (franču, itāļu, spāľu un portugāļu) valodās runājošo zemju reģionu.  
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Franču valodas un kultūras katedra sekmē: 

- studentu un mācībspēku mobilitāti ar mērķi uzlabot studiju kvalitāti, atjaunot un 

celt nodaļas personāla kvalifikāciju; 

- aktīvu līdzdalību starptautiskās, akadēmiskās, profesionālās un sabiedriskās 

organizācijās; 

- personāla zināšanu pilnveidi ES valstu valodās (t.sk. bilingvālajām aspektam); 

- starptautiski darboties spējīgu akadēmisku, pētniecības centru izveidi romānistikā 

Baltijā. 
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Pielikums Nr. 13 

 

 

Diploma pielikuma paraugs 
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    LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

 
Reģ. Nr. 3341000218 

Raiľa bulvāris 19, Rīga, Latvija, LV-1586;  tālr. +371-7034301;  fakss +371-7034320;  e-pasts: 

lu@lanet. 

 

Diploma  pielikums  atbilst  Eiropas  Komisijas,  Eiropas  Padomes  un  Apvienoto  Nāciju  Izglītības,  zinātnes  un 

kultūras  organizācijas  (UNESCO/CEPES)  izveidotajam   paraugam.  Pielikums  sagatavots  lai  sniegtu  objektīvu 

informāciju  un  nodrošinātu  kvalifikāciju  apliecinošu  dokumentu  (piemēram,  diplomu,  sertifikātu)  akadēmisku un 

profesionālu atzīšanu. Diploma  pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi 

pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes par kvalifikācijas 

novērtējumu  un  līdzvērtību, kā  arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā 

sadaļā  informāciju  nesniedz, norāda iemeslu. 

 
DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija XX X 0000) 

 

1. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU 

 

 

1.1. Vārds(i): Vārds 

 

 

1.2. Uzvārds: Uzvārds 

 

 

1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads): 00.00.0000 

 

 

1.4. Studenta identifikācijas numurs vai personas kods: xx0000 

 

 

2. ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

 

2.1. Kvalifikācijas nosaukums: 

 

Humanitāro zinātņu maģistrs romānistikā 

 

 2.2.Galvenā(s) studiju joma(s) kvalifikācijas iegūšanai: 

 

 Romāņu valodniecība, lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, kontrastīvās 

studijas, translatoloģija 

 

 

2.3.  Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss: 

 

Latvijas Universitāte, valsts akreditēta (06.08.1999), valsts dibināta, universitāte 
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2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.      punktā 

 

2.5.  Mācību valoda un eksaminācijas valoda (s): latviešu, romāņu valodas (franču, spāņu, itāļu) 

 

 

        3.  ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI 

 

 

3.1. Kvalifikācijas līmenis: Otrais akadēmiskais grāds 

 

 

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu        

        datums: 

2 gadi pilna laika studiju, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS kredītpunkti, 01.09.2011. – 

30.06.2013. 

 

3.3. Uzľemšanas prasības: 

Bakalaura grāds un/vai maģistra grāds vai tam pielīdzināma augstākā izglītība, vai augstākā 

profesionālā izglītība 

 

 

 

4. ZIĽAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM 

 

4.1. Studiju veids: Pilna laika studijas 

 

 

 

      4.2. Programmas prasības:  

- padziļināti apgūt romāņu valodniecības teorijas: - teorētiskās zināšanas par dažādiem 

valodniecības pētījumu virzieniem, atsevišķām valodniecības nozarēm un apakšnozarēm; - apgūt 

zināšanas par romāņu valodā runājošo valstu literatūru, kultūru, mākslu, vēsturi, politiku, 

ekonomiku; - attīstīt zināšanas un iemaņas svešvalodu pasniegšanas jomā; - attīstīt tulkotāja 

nepieciešamās prasmes un iemaņas; - veikt patstāvīgu pētījumu (20 kredītpunktu) izvēlētā 

romānistikas nozarē un rezultātus apkopot maģistra darbā, kura līmenis atbilst zinātniskās 

publikācijas prasībām.  

 

 

 

4.3.Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 

 

 

 

 

 

 

A DAĻA (OBLIGĀTA) 

Kursa nosaukums Kredītpunkti ECTS kredīti Vērtējums 

Nacionālās kultūras un globalizācija 4 6  

Starpkultūru komunikācija 4 6  

Romāņu valodu apguves teorijas un prakse 4 6  

Morfosintakse funkcionālā  

aspektā 

4 6  

Semantika un pragmatika 4 6  

Psiholingvistika un valodu apguve 4 6  

Zinātniskais pētījums: metodoloģija un 

pielietojums 

2 3  

Tulkošanas teorija un prakse 

 

4 6  
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Mūsdienu literatūras teorija 

 

4 6  

B (IZVĒLES) DAĻA 

 

Francijas mūsdienu literatūra un kultūra (XX-

XXI gs.) 

2 3  

Frankofonija 2 3  

Valstmācība (Francijas sabiedrība) 4 6  

Mūsdienu franču literatūras tekstu analīze 2 3  

Valoda un frankofonās literatūras 2 3  

Sastatāmā valodniecība 4 6  

Salīdzinošā literatūra 2 3  

Lasīšanas teorija 2 3  

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija 2 3  

Nozaru leksika [franču] 4 6  

Spānijas kultūra un sabiedrība XX un XXI 

gadsimtā 

4 6  

Modernisms Spānijas un Latīņamerikas mākslā 

un literatūrā 

2 3  

Jūdaisma, kristietības un islāma mijiedarbība 

Spānijas kultūrtelpā 

2 3  

Latīņamerikas proza XX un XXI gadsimtā 2 3  

Mūsdienu spāņu valodas diskursa analīze 2 3  

Spāņu un citas valodas Latīņamerikā 2 3  

Spāņu valoda diahroniskajā aspektā 2 3  

Valodu kontakti un valodu politika Spānijā 2 3  

Leksikoloģija un mūsdienu terminoloģija 2 3  

Mūsdienu itāļu literatūra (XX-XXI gs.) 2 3  

Itāļu valoda diahroniskā aspektā 2 3  

Itāļu kultūras semiotika (mūzika un teātris) I 2 3  

Itāļu kultūras semiotika (mūzika un masu mediji) 

II 

2 3  

Sabiedrība mūsdienu Itālijā 4 6  

Valodu kontakti un valodu politika Itālijā 2 3  

Juridiskā franču valoda 2 3  

Juridiskā spāņu valoda 2 3  

Juridiskā itāļu valoda 2 3  

Valoda un diplomātija 2 3  

Romāņu valodu prasmes un stratēģijas 4 6  

Modernās informācijas tehnoloģijas izmantošana 

svešvalodu mācīšanā 

2 3  

Secīgā un sinhronā tulkošana I (ES-LV, ES-EN) 5 7.5  

Secīgā un sinhronā tulkošana I (franču valoda) 5 7.5  

Datorizētā tulkošana 3 4.5  

Specializēto tekstu sastatāmā stilistika un 

sintakse 

4 6  

Latviešu valodas funkcionālā stilistika 

 

4 6  

Sinhronā tulkošana no angļu valodas (C) 

latviešu valodā (A)  

 

2 3 
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VALSTS PĀRBAUDĪJUMI 

Diplomdarbs 20 30  

Tēmas nosaukums:  

 

 

4.4.  Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 

 

Atzīme (nozīme) Atzīmes īpatsvars šīs programmas 

studentu vidū 

10 (izcili) 12% 

9 (teicami) 44% 

8 (ļoti labi) 41% 

7 (labi) 0% 

6 (gandrīz labi) 3% 

5 (viduvēji) 0% 

4 (gandrīz viduvēji) 0% 

3-1 (neapmierinoši) 0% 

 

4.5. Kvalifikācijas klase: ”Standarta” 

Kvalifikācijas klases ”Standarta” piešķiršanas kritērijus skat. 6.1. punktā 

 

   5.  ZIĽAS PAR KVALIFIKĀCIJU 

 

5.1. Turpmākās studiju iespējas: 

     Tiesības studēt doktorantūrā  

 

   5.2. Profesionālais statuss: 

   Nav paredzēts piešķirt 

 

    6. PAPILDINFORMĀCIJA 

 

6.1. Sīkāka informācija: 
 

 Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija PD E 3475 

 

 Diploma pielikumu angļu valodā izsniedz Latvijas Universitāte. 

 

Latvijas Universitātes maģistra studiju programma „Romāņu valodu un kultūru studijas” ir  akreditēta 

no ________ līdz _______. 

 

 

Papildinājums punktam 4.4. 

Kvalifikācijas klases ”Standarta” piešķiršanas kritēriji:-izpildītas visas programmas prasības. 

 

    6.2. Papildinformācijas avoti: 

 

Latvijas Universitāte, 

Raiņa bulvāris 19, Rīga, Latvijas LV-1586, fakss: 7225039; 

 

Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), 

Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV-1050, telefons: +371-7225155, Fakss: +371-7221006, 

e-pasts: diplomi@aic.lv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:diplomi@aic.lv
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     7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS 

 

7.1. Datums: 27.08.2010. 

 

   7.2. Paraksts un tā atšifrējums: _____________________________J. Krūmiņš 

 

   7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:. 

 

  7.4. Zīmogs vai spiedogs: 

 

 

 

 

     8. ZIĽAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ 

 

Skat. nākamās divas lappuses 
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