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1. Studiju programmas mērėi, uzdevumi un studiju rezultāti
2005. gada decembrī uz sešiem gadiem tika akreditēta profesionālā bakalaura studiju
programma „Tulkošana vācu – latviešu - angĜu/krievu valodā” (turpmāk tekstā – studiju
programma).
Profesionālās augstākās studiju programmas „Tulkošana latviešu-vācu-krievu/angĜu
valodā” mērėis ir sagatavot Latvijas un ES darba tirgus prasībām, kā arī LR tulkotāja
profesijas standartam atbilstošus augstas kvalifikācijas tulkotājus un tulkus tulkošanai ne
tikai no vācu valodas (1.svešv.) latviešu valodā un otrādi, bet arī no angĜu valodas (2.svešv.)
latviešu valodā, sniedzot padziĜinātas, uz jaunākajām tulkojumzinātnes atziĦām balstītas
zināšanas un apgūstot profesionālajā darbības jomā nepieciešamās prasmes un iemaĦas.
Svarīgs studiju programmas mērėis ir arī sagatavot speciālistus kvalificētam zinātniskam
darbam, kas ir spējīgi turpināt augstāka līmeĦa studijas, pievēršoties pētniecības darbam.
Studiju programmas galvenie uzdevumi, Ħemot vērā akreditācijas noteikumus ir:
o

izglītot augsta līmeĦa tulkus un tulkotājus tautsaimniecībai nepieciešamās
nozarēs;

o

sekmēt

to

konkurētspēju

mainīgos

sociālekonomiskajos

apstākĜos

un

starptautiskajā darba tirgū, t.sk. Eiropas Savienības institūcijās;
o

īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt
tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs.

• Plānotie studiju rezultāti
Minētās studiju programmas absolventi ir augsta līmeĦa speciālisti rakstveida un
mutvārdu tulkošanā, studiju laikā viĦiem jāapgūst attiecīgo profesiju pārstāvjiem
nepieciešamās prasmes un iemaĦas.
Rakstiskās tulkošanas jomā:
o

tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā vai no vienas svešvalodas citā
svešvalodā (darījuma tekstu, tai sk. pēc paraugiem, darījuma korespondenci,
iestādes dažādos dokumentus, tehniskus tekstus,

o

nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriăinālam, atbilstīgu
terminoloăijas lietojumu,

o

apstrādāt iegūto informāciju ar interneta palīdzību svešvalodās,
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o

apkopot internetā iegūto jaunāko informāciju par darba devēja norādītajiem
jautājumiem, tēmām,

o

organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi komandā, izmantot tulkošanas
procesā tulkošanas programmatūras un atrisināt aktuālas terminoloăijas
problēmas atbilstīgajās darba valodās,

o

sekot līdz jaunākajiem zinātnes un praktiskās tulkošanas atzinumiem,

o

piedalīties semināros, konferencēs, kas saistīti ar profesionālās izaugsmes
iespējām,

o

pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, izkopt klausītāja, runātāja, rakstītāja,
lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā lingvālu personību,

o

ievērot tulkojamo tekstu konfidencialitāti, ja to prasa iestādes, uzĦēmuma,
organizācijas intereses, t.i. ievērot tulkotāja profesionālās ētikas kodeksu.

o

Tādējādi profesionālo kvalifikāciju „Tulkotājs” ieguvušajiem jāprot rakstiski
tulkot tekstus apgūtajās valodās. Tulkotājam jāspēj tulkot dažāda tipa un žanra
tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām.
Tulkotājam jāspēj orientēties attiecīgajā jomā un izmantot nozarē lietoto
terminoloăiju. Tulkotājs spēj rediăēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot
datortehniku, internetu un citus tehniskos līdzekĜus.

Mutiskās tulkošanas jomā:
o

tulkot no vienas svešvalodas dzimtajā valodā vai no vienas svešvalodas citā
svešvalodā,

o

tulkot secīgi (konsekutīvi), izmantojot pierakstu (savas tulkotāja piezīmes),
konferencēs, apspriedēs un sanāksmēs,

o

tulkot sinhroni, izmantojot tehniku – austiĦas un mikrofonu, konferencēs,
apspriedēs, sanāksmēs,

o

veikt

individuālu

sinhronu

tulkošanu

(tulkošanu

blakussēdētājam

–

čuksttulkošanu),
o

nodrošināt tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriăinālam, adekvātu
terminoloăijas lietojumu,

o

pārzināt profesionāli nepieciešamās komunikācijas sistēmas, veidus, metodes,
paĦēmienus, to specifiku katrā attiecīgās valodas zemē,

o

pilnveidot savu komunikatīvo kompetenci, izkopt klausītāja, runātāja, rakstītāja,
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lasītāja kultūru, pilnveidot sevi kā lingvālu personību,
o

lai nodrošinātu kvalitatīvu komunikāciju, sekot līdzi jaunākajiem pētījumiem
kultūras antropoloăijā, etnopsiholoăijā, psiholingvistikā. Iemiesot savā pieredzē
to jaunākos atzinumus,

o

prast saskatīt sava darba veiksmes un neveiksmes un analizēt tās.

Studiju programma ir izveidota, Ħemot vērā profesijas standartā “Tulkotājs” un
„Tulks” izvirzītās prasības par tulkotāja nodarbinātību. Izstrādājot studiju kursu aprakstus un
programmas, tika Ħemti vērā tie pienākumi un uzdevumi, ar kuriem jātiek galā profesionālam
tulkam un tulkotājam. Profesiju standarti “Tulks” un “Tulkotājs” paredz un nosaka, kādas
zināšanas, prasmes un iemaĦas ir nepieciešamas, lai persona, kas vēlas strādāt par tulku
un/vai tulkotāju, būtu profesionāli kompetenta, t. i. spētu sniegt kvalitatīvus tulka un tulkotāja
pakalpojumus.
Viens no būtiskākajiem studiju rezultātiem ir arī attīstīta studējošo motivācija
turpmākās karjeras veidošanai un izglītošanās turpināšanai, kā arī augsta atbildības sajūta,
veicot jebkura veida profesionālo darbību un spēja patstāvīgi pieĦemt lēmumus savas
kompetences ietvaros un organizēt savu darbu (Sīkāk par studiju rezultātiem skat.. nodaĜu par
studiju programmas atbilstību profesijas standartiem).
Veidojot jebkura studiju kursu saturu, tika Ħemtas vērā minētajā profesijas standartā
apgūstamās kopīgās, specifiskās un vispārējās prasmes. Tādējādi programma nodrošina
profesionālo kompetenci jeb zināšanu un prasmju kopumu, kas paredzēta 5. kvalifikācijas
līmeĦa profesijas standartā “Tulkotājs” un “Tulks”. Jānorāda, ka 2008./2009.m.g.
pašnovērtējuma ziĦojumā nebija pietiekami precīza studiju rezultātu apraksta, proti, tie bija
definēti pārāk vispārīgi. Tādējādi tika pārskatīti visi studiju kursu apraksti, veikta satura
analīze un veikti papildinājumi studiju rezultātu aprakstā, kas pieejams šīs apakšnodaĜas
sākumā. Vienlaicīgi, analizējot apgūstamās zināšanas un prasmes, tika papildināts atsevišėu
studiju kursu saturs (skat. nodaĜu „Studiju programmas organizācija”).
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2. Studiju programmas organizācija
Tā kā pēc studiju programmas apguves tiek piešėirta profesionālā kvalifikācija
„tulks” un „tulkotājs”, kā arī profesionālais bakalaura grāds tulkošanā, tajā liela uzmanība
tiek pievērsta ar profesionālo darbību saistītiem aspektiem. Tulkošanas kursos ir izvēlēta tāda
tematika, kas šobrīd ir aktuāla tulkošanas darba tirgū.

•

IzmaiĦas esošajā studiju programmā
Tā kā minētā studiju programma ir profesionāli orientēta, pārstrādājot, papildinot vai

vienkārši veicot nelielas izmaiĦas attiecīgo kursu saturā, kursa mērėis un rezultāti vienmēr
tiek definēti atbilstoši tulka un tulkotāju profesijas standartiem, proti, tās studējošajam
jāapgūst tās zināšanas un prasmes, kas noteiktas atbilstīgajos profesijas standartos.
Lai topošie tulki un tulkotāji veiksmīgāk integrētos darba titrgū, nozares profesionālās
specializācijas kursu ietvaros studējošajiem tiek sniegtas pamatzināšanas, kas nepieciešamas
savas komercdarbības uzsākšanai. Tā, piemēram, 2009./2010.m.g. tika izdarītas nelielas
izmaiĦas kursa “Juridiskā terminoloăija” saturā – tagad tajā, piemēram, tiek apskatīti ne tikai
vispārīgi terminoloăijas jautājumi saistībā ar komercdarbību, bet arī analizēti jautājumi par
sabiedrības veidiem un to dibināšanas priekšnosacījumiem Latvijā. Minētajā kursā tiek
apskatīti arī svarīgākie Lietu tiesību termini, īpašu uzmanību pievēršot intelektuālā īpašuma
jautājumiem.
IzmaiĦas izdarītas arī kursa “Dokumentu tulkošana” saturā. Papildus tiek analizētas
un tulkotas sabiedrību reăistrācijas apliecības, vienlaicīgi iepazīstinot studējošos ar
UzĦēmumu reăistra darbību Latvijā.
Kursā “UzĦēmējdarbības terminoloăija” studējošie vienlaikus apgūst ne tikai
atbilstīgo terminoloăiju, bet arī uzĦēmuma saimnieciskās darbības svarīgākos aspektus un
kursos “Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma, V-L-V”, “Ievads mārketingā” un
“Rakstiskā tulkošana: finansu darījumi, V-L-V” tiek sniegtas pamatzināšanas par uzĦēmuma
reklāmu un finansēm.
2006./2007. m.g. kursa „Lietišėā korespondence” vietā tika ieviests kurss
“Lietvedības pamati”, kurā sniedz ieskatu par to, kā organizējama un kārtojama biroja
lietvedība. Tādējādi studējošajiem tiek sniegtas pamatzināšanas kā jautājumos par uzĦēmuma
dibināšanu, tā arī par tā darbības organizācijas svarīgākajiem aspektiem.
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2009./2010. m.g. tika izdarītas būtiskas izmaiĦas studiju kursu „Latviešu valodas
attīstības tendences I” un „Latviešu valodas attīstības tendences II” saturā, lielāku uzmanību
pievēršot latviešu valodas leksiski gramatiskajam aspektam, tādējādi Ħemot vērā to apstākli,
ka diemžēl reflektantu zināšanas minētajos latviešu valodas aspektos ir kĜuvušas sliktākas.
2010../2011.m.g. kursa „Mārketinga pamati” vietā 3. kursā tika ievests kurss
„Starptautiskā nozaru komunikācija”, tādējādi nostiprinot un padziĜinot speciālās
komunikācijas un argumentācijas prasmes, kas nepieciešamas darbojoties lietišėajā vidē, jo
līdz šim minētajā kursā šīm prasmēm galvenā uzmanība tika pievērsta tikai 1. un 2. kursā, bet
3. kursā šo prasmju padziĜināšana tika nedaudz atstāta novārtā.
Kopumā studiju programmā veiktās izmaiĦas nav uzskatāmas par būtiskām, tās
nepārsniedz 20% no kopējās studiju kursu apjoma.

•

Studiju programmas plāna atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem
Programmas pirmajā akreditācijas periodā apzinātā nepieciešamība gatavot tulkus un

tulkotājus, kas varētu tulkot vismaz no 2 ES oficiālajām valodām nav zaudējusi savu
aktualitāti. Krievu valodas kā tulkošanas darba valodas apguves nepieciešamību joprojām
apstiprina Latvijas tulkošanas darba tirgus specifika, kurā liels īpatsvars ir darījumu, zinātnes
un kultūras kontaktiem ar NVS valstīm.
Diemžēl pēdējos studiju gados studiju programma ir pagaidām atteikusies no krievu
valodas kā 2. svešvalodas piedāvājuma, tā vietā kā 2. svešvalodu piedāvājot tikai angĜu
valodu. Tas pamatojams ar to, ka studiju programmā nav studējošo, kuriem dzimtā valoda
būtu krievu valodas līmenī. Jo tulkošanas piedāvājums no vienas svešvalodas otrā nav
uzskatāms par optimālu darba modeli tulkošanas studiju programmās.
Prognozes liecina, ka šāda darba tirgus orientācija saglabāsies arī nākotnē, taču, valsts
ekonomiskajai un finanšu situācijai uzlabojoties, būtu jārod iespēja paplašināt t.s. trešās
darba valodas izvēli ar vēl kādu lielo ES dalībvalstu valodu (piemēram, spāĦu valodu).

•

Studiju programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

Lai nodrošinātu studiju programmas piemērotību mainīgajiem tirgus apstākĜiem izdarot
nepieciešamās izmaiĦas tajā, tiek Ħemts vērā studējošo viedoklis, kurš tiek izteikts pēc
tulkošanas prakses (26 KP) pabeigšanas, jo vislabākās idejas par veicamajām izmaiĦām
studiju programmā spēj sniegt tie studējošie, kuriem ir saikne ar praksi, proti, 7. semestra
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studenti, kas parasti studiju padomes darbā iesaistīti netiek. Prakses konferences laikā
studenti tiek aicināti iesniegt vērtējumu par iepriekšējo studiju periodu (1. – 6. semestris). Tā,
balstoties uz studējošo ieteikumiem, studiju programmā tika ieviests kurss „Lietvedības
pamati” un izdarītas būtiskas izmaiĦas studiju kursu „Latviešu valodas attīstības tendences I”
un „Latviešu valodas attīstības tendences II”, kā arī papildināts atsevišėi studiju kursu saturs.
2010. gada prakses konferences laikā, piemēram, kritisku piezīmju par studiju
programmas saturu nebija, vienīgi bija ieteikums integrēt studiju programmā tehnisko tekstu
tulkošanas elementus.
Lai nodrošinātu studiju programmas kvalitāti un tās piemērotību mainīgajiem tirgus
apstākĜiem, absolventu konkurētspēju tajā, īpaša uzmanība tiek pievērsta arī studējošo
sastāvam un tā uzlabošanas iespējām.
Viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu speciālistu
sagatavošanu atbilstīgajā jomā, ir labāko Latvijas skolu absolventu piesaistīšana ar teicamām
vācu valodas zināšanām. Šajā sakarā studiju programmas docētāji katru gadu sagatavo un
nosūta vēstules republikas līmeĦa vācu valodas olimpiāžu labākajiem dalībniekiem ar
uzaicinājumu nākt studēt uz VeA Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmu
„Tulkošana vācu-latviešu-krievu/angĜu valodā”, kā arī kopā ar vecāko kursu studentiem
apmeklē tās skolas, kurās tiek mācīta vācu valoda, piedāvājot tulkošanas paraugnodarbības
praktiskajā tulkošanā, tādējādi radot interesi par tulka/tulkotāja profesiju minētajā valodu
specializācijā.
Viens no studiju kvalitātes nodrosināšanas aspektiem ir studentu aptauju organizēšana
par studiju kvalitāti ik gadu. Šīs aptaujas organizē studentu pašpārvaldes pārstāvji. Pēc
aptauju veikšanas notiek fakultātes vadības, t.sk. arī studiju programmas direktopru tikšanās
ar anketēšanas organizētājiem, lai pārrunātu aktuālākās problēmas, kas iezīmējušās
anketēšanas rezultātā. Jāuzsver, ka anketēšanā iegūtie rezultāti Ĝauj apzināt studentu viedokli
un nodrošināt arvien kvalitatīvāku studiju kursu piedāvājumu un efektīvāku studiju procesu.
Ikgadējie anketēšanas rezultāti ir pieejami VeA fakultātēs elektroniskā formā.
Studiju kvalitātes uzlabošanai notiek sadarbība ar ārzemju augstskolām, un
studentiem ir iespēja piedalīties vasaras valodu kursos, semestra vai gada studijās Vācijas
augstskolās (sk. starptautiskā sadarbība).
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3. Studiju programmas saturs
Programmas ilgums

4 gadi (8 semestri) – pilna laika klātienes studijas

Programmas apjoms

160 kredītpunktu (turpmāk tekstā KP)

Kredītpunktu saturs

1 KP atbilst studējošā 40 akadēmisko stundu darba
apjomam, kurā 50 procenti stundu paredzēts
kontaktstundām.

Studiju programmas īstenošanai ir plānoti 8 semestri: no pirmā līdz sestajam
semestrim paredzētas intensīvas studijas (114 KP apjomā), septītajā semestrī (no septembra
līdz decembrim) ir plānota prakse 26 KP apjomā, bet astotajā - profesionālo iemaĦu
nostiprināšana, bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana. (Programmas studiju plānu sk.
Pielikumā Nr.2).
Pēc bakalaura programmas apguves piešėir piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju
„tulks” un „tulkotājs” un profesionālo bakalaura grādu tulkošanā vācu – latviešu –
angĜu/krievu valodā.

•

Tālākizglītības iespējas
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms tulkošanā dod iespēju turpināt

izglītību akadēmiskā maăistra vai profesionālā maăistra studiju programmā, iepriekš izpildot
uzĦemšanas prasības attiecīgajā programmā.
Studiju programmas likvidācijas gadījumā studējošajiem ir iespēja turpināt studijas
LU Moderno valodu fakultātes Vācu filoloăijas bakalaura studiju programmā (ar studiju
virzienu tulkošanā) saskaĦā ar noslēgto līgumu. (sk. Pielikumu Nr. 1)

•

Programmas obligātais saturs (saskaĦā ar otrā līmeĦa profesionālās augstākās
izglītības valsts standartu)
Programmas saturu, struktūru un plānojumu nosaka valsts otrā līmeĦa profesionālās

augstākās izglītības standarts (LR MK 20.11.2001. g. noteikumi Nr.481), 5. kvalifikācijas
līmeĦa profesijas standarts „Tulks” (reăistrācijas Nr. PS 0101, apstiprināts ar IZM 2002. g.
10. jūlija rīkojumu Nr. 405) un 5. kvalifikācijas līmeĦa profesijas standarts „Tulkotājs”
(reăistrācijas Nr. PS 0102, apstiprināts ar IZM 2000. g. 10. jūlija rīkojumu Nr. 405).
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Programmas saturu veido:
1.

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 KP), kuros ietverti humanitāro un sociālo

zinātĦu teorētiskie kursi (8 KP), kā arī kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un
organizatoriskās iemaĦas (12 KP). Šo kursu ietvaros studējošie padziĜina savas zināšanas
humanitārajās nozarēs, kas tiešā veidā nav saistītas ar tulkošanu, taču iegūstamās zināšanas ir
nepieciešamas profesionālās kvalitātes nodrošināšanai. Tāpat studējošie apgūst prasmes
informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē, kā arī sociālās pamatprasmes, piemēram,
komunikatīvās prasmes, patstāvīga darba un komandas darba prasmes, (kursu uzskaitījumu
šajā sadaĜā un turpmākās sk. Pielikumā Nr. 2)
2.

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (38 KP). Šo

kursu ietvaros studējošie apgūst tulkam un tulkotājam nepieciešamās zināšanas dažādās
jomās, kā arī to piemērošanas prasmes. Tiek apgūta spēja stratēăiski un analītiski formulēt un
risināt nozares problēmas. Tā kā tulkošana tiek uzskatīta par starpdisciplināru nozari, un
topošajam speciālistam ir nepieciešamas zināšanas ne tikai par tulkošanas procesu, bet arī
tulkojamo tekstu kultūras vidi, mērėauditoriju, tās kultūras vidi, studējošajiem tiek piedāvāti
kursi no vairākām zinātĦu jomām.
3.

Nozares profesionālās specializācijas kursi (60 KP), kuros ietverti kursi pirmās

svešvalodas kompetences attīstīšanai (16 KP), otrās svešvalodas (krievu vai angĜu)
kompetences paplašināšanas kursus (4 KP), kā arī tulkošanas kompetences attīstīšanai darba
valodās (40 KP). Šo kursu ietvaros studējošie apgūst speciālās iemaĦas un prasmes profesijā,
zināšanas un prasmes projektu izstrādē un to īstenošanā, izpratni par profesionālo ētiku,
sniedz motivāciju tālākizglītībai un sistemātiskai profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
4.

Brīvās izvēles kursi (6 KP). Brīvās izvēles kursos tiek ieteikti kursi no citām zinātĦu

jomām,

piemēram,

mūsdienu

dabaszinātĦu

problēmas,

kultūrtūrisms,

loăistika,

grāmatvedības pamati, makroekonomika, sociālā psiholoăija u.c. kursi no jebkuras citas VeA
studiju programmas un Mūžizglītības nodaĜas piedāvātajiem kursiem.
5.

Prakse ārpus izglītības iestādes (Ventspils Augstskolas) - 26 KP. Prakses vietas

nodrošināšana pamatā ir pašu studējošo ziĦā, bet programmas docētāju pienākums ir
konsultēt studentus par prakses vietas piemērotību praksei izvirzīto mērėu sasniegšanai.
Potenciālās studējošo prakses vietas ir Tulkošanas un terminoloăijas centrs, Latvijas tulku un
tulkotāju asociācijas piedāvātās darba vietas asociācijas biedru tulkošanas birojos, Ventspils
uzĦēmumos. Studiju programmas direktora izraudzīti docētāji pārrauga prakses norisi, palīdz
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studentiem ar praksi saistītu organizatorisku un profesionālu jautājumu kārtošanā. Prakses
noslēgumā katrs students iesniedz studiju programmas direktoram vai viĦa pilnvarotai
personai prakses atskaiti, kura pēc tam publiski jāaizstāv. Praksi īsteno saskaĦā ar prakses
līgumu, kurā ietverti prakses mērėi, uzdevumi, prakses sasniegumu vērtēšanas kārtība, kā arī
pušu pienākumi un atbildība. Prakses mērėi izglītojamais sasniedz, pamatojoties uz
iegūtajām zināšanām, prasmēm, iemaĦām un iepriekšējā darba pieredzi. (Prakses nolikumu
sk. Pielikumā Nr. 5)
6.

Valsts pārbaudījums (12 KP), kura sastāvdaĜa ir bakalaura darba izstrāde un

aizstāvēšana. Studējošie izstrādā bakalaura darbu par kādu no šādiem aspektiem:
terminoloăija, tulkošanas kritika, tulkošanas teorija, tulkošanas prakse, valodniecības
translatoloăiskie aspekti, kultūras zinātnes translatoloăiskie aspekti u.c. Bakalaura darbu var
izstrādāt, padziĜinot pētījumus tulkošanas un terminoloăijas jomās, kuru analīze aizsākta
studiju darbu ietvaros. Tādējādi tiek nodrošināta loăiska studiju kursos iegūto prasmju un
iemaĦu izmantošana bakalaura darbā. Bakalaura darbu tēmai jābūt oriăinālai, aktuālai un
saistītai ar tulkošanai Minimālais bakalaura darba apjoms 50 lpp. Darbs tiek aizstāvēts
komisijas klātbūtnē. Bakalaura darbs ir studējošā kompetences apliecinājums bakalaura grāda
un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai. Bakalaura darba izstrādāšana un aizstāvēšana
parāda, vai studiju laikā studējošais pietiekamā apjomā ir apguvis teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaĦas atbilstoši programmas un profesijas standarta prasībām. Studējošajam ir
dotas iespējas izvēlēties bakalaura darba tēmu un regulāri konsultēties ar izvēlēto bakalaura
darba vadītāju viĦa ieplānotajos konsultāciju laikos.. Tā kā bakalaura darbu izstrādā un
aizstāv vācu valodā, metodiskie norādījumi ir sastādīti vācu valodā.
Programmā pirmās svešvalodas statuss ir vācu valodai un otrās svešvalodas statuss ir
angĜu vai krievu valodai (šobrīd tiek piedāvāta tikai angĜu valoda).
Programmas apguves laikā studējošie izstrādā un aizstāv četrus studiju darbus šādos kursos:
kursa darbu 4. semestrī kursā „Vācu valodas stilistika”, kursa darbu 6.semestrī kursā
„Kontrastīvā lingvistika” un kursā „Tulkošanas teorija” un 8. semestrī - bakalaura darbu.
Zinātniskā darba rakstīšanas pamatprincipus studējošie apgūst 2. semestrī kursā „Zinātniskā
darba pamati”.
Studiju procesā 60 KP no studiju kursu apjoma īsteno praktiski.

•

Papildu aktivitātes ārpus lekciju, semināru un nodarbību laika
Tulkošanas, svešvalodu un valstsmācības kompetences padziĜināšanai ir bijusi virkne
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studiju programmu atbalstošu un papildinošu pasākumu, piem., 2007. g. darbojās
konsekutīvās tulkošanas pulciĦš (vad. R. Nikolajeva, L. Reifa), notika piedalīšanās dažādos
ar tulkošanas iespējām saistītos pasākumos, kā, piem., VeA studentu zinātniskajā konferencē
(10.5.2007, atb. R. Nikolajeva), R. Boša fonda organizētajā VeA-LPA pasākumā “Deutscher
Kochabend” (atb. R. Nikolajeva, L. Reifa), darbojās arī literārās tulkošanas darbnīca (L.
Reifa), notika filmu vakars (L. Reifa) u.c. pasākumi (sk. individuālos plānus).
2008. g. 4. decembrī notika Ăermānistu diena, kurā ar referātiem un diskusijās
piedalījās katedras docētāji, studenti, vācu valodas skolotāji (no Ventspils, Liepājas, Tukuma
un Mazsalacas), studiju programmas absolventi, LU un RTU docētāji, Gētes institūta un
tulkošanas biroju pārstāvji. Pasākuma koordinatore bija A. Dubova sadarbībā ar Th.
Lewandowski, E. Proveju, S. Sviėi un programmas studentiem. Kā citu labu piemēru var
minēt 2. kursa studentu 2009. gada pavasarī sagatavoto publikāciju vācu valodā Latvijas vācu
valodas skolotāju asociācijas žurnālam „Mein Fach Deutsch” par mūsu studiju programmu.
Uzskatām, ka šādi uz praksi orientēti tulkošanas uzdevumi, īpaši veicina studējošo atbildību,
risinot dažādas ar tulkošanu saistītas problēmas.
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4. Vērtēšanas sistēma
Studentu zināšanu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību nosaka LR MK „Noteikumi
par otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (Nr.481, 20.11.2001) un
tā notiek saskaĦā ar Ventspils Augstskolā pieĦemtajām vērtēšanas normām – pēc 10 ballu
skalas. Eksāmenu uzskata par nokārtotu (studējošajam ieskaita KP), ja vērtējums ir no 4
(gandrīz viduvēji) līdz 10 (izcili) ballēm.
Studiju programmā kursu novērtēšanā pielieto komplekso metodi. Tā ietver studentu
praktisko darbu, individuālā darba un kontroldarbu un eksāmenu rezultātu novērtējumu.
Kursi tiek vērtēti 10 ballu sistēmā. Katra studiju kursa aprakstā ir norādītas konkrētās
studenta zināšanu un prasmju vērtēšanas formas (sk. kursu aprakstus Pielikumā Nr. 4).
Uzsākot jaunu kursu, atbildīgais pasniedzējs informē studentus par vērtēšanas prasībām un
gala vērtējuma nosacījumiem. Studiju kursa aprakstos ir norādīts semestra laikā veiktā darba
un gala pārbaudījuma procentuālais sadalījums kopējā novērtējumā. Šāda metode Ĝauj
vispusīgi novērtēt studentu teorētiskās zināšanas un to pielietojumu praktiskā tulkošanā,
turklāt to apguvei, kontrolei un vērtēšanai jābūt nepārtrauktai.
Pārbaudījums studējošajam ir jākārto katra programmā paredzētā praktiskā vai
teorētiskā kursa noslēgumā. Pārbaudījumus kārto atkarībā no kursa specifikas mutvārdos vai
rakstveidā. Pārbaudījumi teorētiskajos kursos parasti notiek rakstveida formā. Mutiskās
tulkošanas kursi tiek organizēti mutvārdos - praktiskās tulkošanas formā (teksti ir par
semestrī apskatītajām tēmām). Rakstiskā eksāmena formu nosaka attiecīgā kursa docētājs
atkarībā no kursa specifikas (skat. kursu aprakstus). Noteiktu pārbaudījuma procentuālo daĜu
var sastādīt: aktīva piedalīšanās semināros (docētāja vērtējums), mājas darbu izpilde
(docētāja vērtējums, studiju (semestra) darba aizstāvēšana (docētāja vērtējums). Tas nozīmē,
ka, neapmeklējot nodarbības vai neveicot mājas darbus, studējošais nevar nokārtot studiju
kursā izvirzītās prasības un viĦam par jaunu jāreăistrējas šajā kursā.
Tā kā zināšanu līmenis studiju grupās ir Ĝoti atšėirīgs, tiem studējošajiem, kuriem ir
problēmas apgūt mācību vielu, tiek piedāvātas papildu nodarbības, uzdodot papildu
uzdevumus zināšanu uzlabošanai un nostiprināšanai (piemēram, darbā ar tulkošanaas
tehnoloăijām). Lai atkārtotu un nostiprinātu lekciju un praktisko nodarbību laikā gūtās
zināšanas un iemaĦas, studējošajiem regulāri tiek uzdoti mājas darbi, kuru forma ir atkarīga
no attiecīgā studiju kursa specifikas: dažādi praktiski vingrinājumi (galvenokārrt svešvalodu
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kompetences padziĜināšanas kursos, tulkojumu veikšana (nozares specializācijas kursos),
semestra darbu rakstīšana un zinātniskās literatūras studēšana (nozares teorēriskajos
pamatkursos).
Lai nodrošinātu patstāvīgo darbu studējošajiem, Ăermānistikas katedra projekta
„Tulkošanas studiju akadēmisko resursu izstrādes zinātniskie pamatprincipi un praktiskie
aspekti” ietvaros VeA biblitēkas telpās ir izveidojusi mediotēku ar esošajiem bibliotēkas
resursiem, kā arī Berlīnes universitātes dāvinātajiem multimēdiju mācību materiāliem. Šeit
studējošajiem ir iespēja patstāvīgi vingrināties atsevišėos valodu aspektos, patstāvīgi apgūt
noteiktas tematiskās jomas svešvalodās, kā arī skatīties filmas svešvalodās un televīzijas
pārraižu ierakstus. Šajā aspektā viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir pašu docētāju
motivēšana aicināt studējošos izmantot mediotekā pieejamos materiālus, jo līdz šim
mediotēkas dāvātās iespējas netiek izmantotas pārāk aktīvi. Atsevišėu uzdevumu veikšanai
mediotēkas materiāls tiek izmantots studiju kursos „Rakstisko tekstu tipu producēšana”,
”Ortogrāfija” un ”Mājas lasīšana”.
Lai iegūtu tulka un tulkotāja kvalifikāciju, jābūt sekmīgi izpildītām visām
programmas prasībām, ieskaitot pirmsdiploma praksi, kā arī bakalaura darba sekmīgu
aizstāvēšanu. Bakalaura darba aizstāvēšana iespējama tikai pēc visu pārējo studiju
programmā paredzēto akadēmisko saistību sekmīgas nokārtošanas.
Piešėirto kvalifikāciju tulks un tulkotājs un bakalaura grādu tulkošanā apstiprina
Ventspils Augstskolas izdots otrā līmeĦa profesionālās (bakalaura) augstākās izglītības
diploms.
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5. Studiju programmas praktiskā īstenošana
Programmas studiju kursi tiek organizēti lekciju, semināru un praktisko nodarbību
formā.Teorētiskie kursi, piemēram, „Tulkošanas teorija”, „Vācu valodas kursi”, „Retorika”
u.c. tiek pasniegti lekciju un semināru veidā, īpašu uzmanību pievēršot interaktīvajai mācību
metodei. Lekcijās pasniegtais teorētiskais materiāls tiek ilustrēts ar praktiskiem piemēriem.
Praktiskajos tulkošanas kuros notiek grupu darbs, kurā tiek izmantotas modernās
grupu darba metodes (klausītāju reakcijas komanda, konference, diskusiju grupa,
demonstrējums u.c.), notiek rezultātu apspriešana un savas izraudzītās tulkošanas stratēăijas
pamatošana, kā arī patstāvīgais darbs. Semestra gaitā tiek organizēti starppārbaudījumi. To
mērėis ir regulāri pārbaudīt studentu iegūtās zināšanas un sekmēt kursu apguvi. Studentiem
sem stra laikā regulāri jāveic patstāvīgi tulkojumi. Individuālā darba rezultāti tiek nosūtīti
pasniedzējam elektroniskā veidā. Darba mērėis – veicināt studentu spēju patstāvīgi pildīt
tulkošanas uzdevumus. Mācību procesā studenti rediăē savu kolēău patstāvīgi veiktos
tulkojumus, apmainoties ar tiem pa elektronisko pastu, tā mācoties objektīvi vērtēt savus un
kolēău darba rezultātus. Atsevišėos kursos, piemēram, rakstiskās tulkošanas kursos angĜu un
latviešu valodā docētāja uzdod studējošajiem semestra laikā rakstīt pašnovērtējumus savām
zināšanām un prasmēm, tādējādi veicinot studējošo kritisku attieksmi pret savu darbu.Visos
praktiski īstenojamos kursos tiek izmantoti elektroniskie līdzekĜi. Tulkošanas kursos,
piemēram, studenti izmanto interneta resursus, kā arī veido datorizētās tulkošanas atmiĦas un
terminoloăijas datu bāzes, izmantojot augstskolā pieejamo tulkošanas programmatūru
TRADOS. Sinhronās tulkošanas nodarbības notiek īpaši aprīkotā mutiskās tulkošanas telpā.
Šādas metodes nepieciešamas, lai mācību procesu pēc iespējas tuvinātu reālajiem
profesionālās dzīves apstākĜiem.
Jāuzsver, ka īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai pasniedzēji pēc iespējas vairāk
piemērotu tādas darba metodes, kas veicina studentu aktivitāti nodarbībās, patstāvīgumu
sarežăītu tulkošanas problēmu risināšanā, atbildības sajūtu, strādājot pie dažādu praktisku
uzdevumu pildīšanas, piemēram, rakstiskajiem tulkojumiem.
Jāatzīmē, ka nepārtraukti tiek pilnveidota tulkošanas nodarbību pasniegšanas
metodika, izmantojot sadarbības partneraugstskolu pieredzi. Turpmākais uzdevums –
metodikas sekcijas izveide TSF, kuras ietvaros docētāji regulāri apmainās savā darba
pieredzē. Sekcijas sēdes rīkojamas nevis visiem docētājiem kopā, bet pa atsevišėām jomām:
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rakstiskās tulkošanas metodika, mutiskās tulkošanas metodika, svešvalodu pasniegšanas
metodika u.tml.
Visi studiju programmas kursi iekĜauj mācību prasmes elementu apguvi. Tie veicina
analītisko spēju un kritiskās domāšanas attīstību, pierakstu tehnikas izveidi (piem.,
konsekutīvajā tulkošanā), kuras pielietojums ir plašāks nekā tikai tulkošanā. Svarīga ir arī
patstāvīgo tradicionālo mācīšanās (uzziĦu un teorētiskā literatūra) un moderno informācijas
ieguves iemaĦu attīstība (multimēdiju vide). Turklāt docētāji norāda, kā novērtēt dažādas
reālā darba situācijas, kā izvērtēt dažādu faktoru ietekmi pareizas tulkošanas stratēăijas
izvēlei, lai rezultātā radītu kvalitatīvu tulkojumu, kas apmierinātu klientu un dotu tulkotājam
adekvātu materiālu nodrošinājumu.
Studiju kvalitātes uzlabošanai būtu vēlams atsevišėus kursus organizēt projekta
formā. Patlaban šāda forma tiek piemērota transporta un mārketinga nozaru speciālajos
rakstiskās tulkošanas kursos, kur studenti paralēli strādā pie attiecīgo nozaru divvalodu
vārdnīcu sastādīšanas. Projekta ietvaros studējošie katrs saĦem atsevišėus uzdevumus un
prezentē to rezultātus. Projekta rezultāts ir atkarīgs no katra dalībnieka ieguldījuma un tas ir
pieejams arī pārējiem studējošajiem. Tādējādi šāda darba forma palielina studējošo atbildības
sajūtu, izpildot konkrētos uzdevumus. Neliels šėērslis šādu projektu popularizēšanai ir stingri
noteiktais nedēĜu nodarbību plānojums.
Visas pasniegšanas metodes orientētas uz studentu radošu līdzdalību zināšanu
apguves procesā, kā arī sakĦojas profesionālo programmu orientācijā uz praktisko iemaĦu
attīstīšanu un nostiprināšanu. Atbilstoši kursu tematikai uz nodarbībām tiek regulāri
uzaicināti vieslektori – profesionāli tulkotāji, kas dalās ar savu pieredzi un informē par
nozares aktualitātēm.

•

Studējošo iesaistīšana pētnieciskajos projektos
Turpinot iepriekšējos trīs akadēmiskajos gados uzsākto modeli, kas paredz studentu

tiešu iesaisti VeA Zinātnes daĜā oficiāli apstiprinātajos pētnieciskajos projektos, kā arī citos
TSF īstenojamos projektos, studiju programmas studējošajiem obligātajā tulkošanas praksē
tiek iekĜautas arī trīs zinātniskās prakses dienas, kuru laikā studējošajiem jāveic dažādi ar
zinātnisko darbību saistīti uzdevumi.

•

Akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz studiju darbu
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VeA TSF docētāju, kuri ir iesaistīti studiju programmas īstenošanā, pētnieciskā
darbība galvenokārt ir saistīta ar to virzienu, kurā tiek lasītas lekcijas, vadīti semināri un
praktiskās nodarbības. Tā ir saistīta ar tulkošanas zinātnes attīstību, tulku - tulkotāju
izglītošanas problēmām un tulkošanas mācīšanas metodiku, tehniskiem palīglīdzekĜiem tulku
- tulkotāju izglītībā.
VeA TSF docētāji aktīvi piedalās arī starptautiskos projektos, kuros tiek iesaistīti arī
studējošie. Nozīmīgākie starptautiskie projekti, kuri

sekmē studiju kvalitāti, motivē

studējošos, ir:
1) SOCRATES/ ERASMUS .
a) Šīs programmas ietvaros 1999.g. ir noslēgts līgums ar Maincas universitātes
Germersheimas lietišėās valodniecības un kultūrzinātnes institūtu ir noslēgts līgums par
studentu mobilitāti. VeA Tulkošanas Studiju fakultātes vācu valodas specializācijas studenti
regulāri dodas uz semestra studijām Maincas unversitātē Germersheimas lietrišėās
valodniecības un kultūrzinātnes fakultātē (vidēji trīs studējošie gadā).
Sadarbības ietvaros notiek arī docētāju mobilitāte, diemžēl no studiju programmmas
docētāju puses šī mobilitātes iespēja netiek izmantota pietiekami aktīvi.r.
b) 2002.g. augustā tika parakstīts sadarbības līgums ar Flensburgas profesionālo
augstskolu par Flensburgas prof. augstsk. Tehniskās tulkošanas fakultātes un VeA TSF
studiju programmas “Tulkošana vācu-krievu-latviešu valodā” trīs studentu un viena docētāja
mobilitāti gadā.
Turpmākie sadarbības līgumi, kuru ietvaros notiek studiju programmas studējošo un docētāju
mobilitāte:
c) Tamperes universitāte Somijā,
d) Kaseles universitāte Vācijā,
e) Ostfoldas universitāte Norvēăijā,
f) Magdeburgas profesionālā augstskola Vācijā.
2) Roberta Boša fonda izglītības projekts “VĀCU VALODAS UN KULTŪRAS
VEICINĀŠANA VIDUS- UN AUSTRUMEIROPĀ” Šī projekta ietvaros no 2004. – 2009.
gadam TSF studiju programmā “Tulkošana vācu-krievu-latviešu valodā” strādāja vieslektori
no Vācijas, kuri galvenokārt bija atbildīgi par valstmācības kursu docēšanu. Sadarbība ne
tikai kursu docēšanas jomā - ar fonda finansējuma palīdzību tika papildināta VeA bibliotēkas
grāmatu krātuve ar mācību literatūru.Projekta ietvaros VeA tika organizēti dažādi kultūras
pasākumi, piemēram, iknedēĜas vācu filmu vakari, šī fonda pasniedzēju ieviestās tradīcijas
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tiek turpinātas joprojām.
3) Projekts: ERIC (European Resources for Intercultural Communication).
Projekta mērėis bija izveidot elektroniski pieejamu datu bāzi par starpkultūru komunikācijas
resursiem, starptautiski sadarbojoties, izstrādāt projektus, kurus var izmantot mācību procesā,
piem t. sauc. virtuālajā Campus. VeA bija koordinatore grupai „Valodas”, kuras darbā
iesaistījušies 12 pārstāvji no 10 dažādām valstīm. Projekta galvenais koordinators Ėelnes
profesionālā augstskola (Fachhochschule Köln/University of Applied Sciences, Institute for
Translation and Multilingual Communication). Projekts bija plānots trijiem gadiem
(2004/2007), un tas aptvēra visas ES dalībvalstis, kā arī Norvēăiju, Krieviju, Baltkrieviju,
Izraēlu dažādās zinātĦu nozarēs.
4)

WISSTRANS:

Wissensmanagement

und

Übersetzungsstrategie

in

fachsprachlichen Übersetzungen vom Deutschen in kleinere europäische Sprachen. Lifelong
Learning Programme Erasmus, Intensive Programme. (2007. – 2010.)
5) OPTIMALE (Optimale - Optimising professional translator training in a
multilingual Europe: an Erasmus academic network funded by the Directorate-General for
Education and Culture) - Eiropas Komisijas Tulkošanas ăenerāldirektorāta organizēts
projekts . Tiek īstenots no 2010.g.
6) “Kollokationsglossare im Fachsprachenlernen” Projekta koordinatore prof.
Ulrike Hasa, Dīsburgas-Esenes Universitāte.
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6. Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums, Ħemot
vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēăiju
īstenošanā
Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas un jo sevišėi pēc iestāšanās Eiropas Savienībā
notiek intensīva starptautisko sakaru paplašināšanās politikā, ekonomikā, kultūrā un citās
nozarēs. Līdz ar to pieaug pieprasījums pēc profesionāli sagatavotiem tulkotājiem, tulkiem,
kā arī speciālistiem ārējo sakaru organizēšanā, kuri būtu gan ar teicamām svešvalodu
zināšanām, gan arī spējīgi profesionāli orientēties tautsaimniecības procesu norisēs un
piedalīties tajās.
Studiju programmā vācu valodas kā pirmās svešvalodas izvēle ir saistīta ar Latvijas
tautsaimniecības, politikas un kultūras tradicionāli ciešajām saiknēm ar atbilstošajām jomām
Vācijā. Īpaši jāĦem vērā Vācijas pieaugošā loma Latvijas importa un eksporta struktūrā,
kopuzĦēmumu veidošanā.
Kā liecina prakse, tulkojamo tekstu apjoms atbilstīgajās nozarēs nemitīgi pieaug,
pieaug arī pieprasījums pēc tulkiem un tulkotājiem, kuri vienlaicīgi spētu izpildīt tulkošanas
pasūtījumus vairākās valodu kombinācijās. Tādējādi akreditējamā studiju programmā blakus
vācu valodai kā pirmajai svešvalodai tiek piedāvāta iespēja apgūt tulkošanas iemaĦas vācukrievu un angĜu-latviešu valodā un otrādi. Šāda tulkojamo valodu kombinācija palielina tulku
un tulkotāju konkurētspēju ne tikai vietējā (lielākā daĜa tulkošanas pasūtījumu – tulkojumi no
angĜu valodas latviešu valodā, kā arī īpašā valodu situācija Latvijā - 48% krievvalodīgo), bet
arī starptautiskajā darba tirgū, jo, kā zināms, prasības ES tulkošanas institūcijās ir prasme
tulkot vismaz no divām ES institūciju darba valodām (angĜu, vācu vai franču). Jāuzsver arī
apstāklis, ka ES institūcijās vēl joprojām ir nepietiekams tulku un tulkotāju skaits, kuri spētu
veikt tulkojumus latviešu valodā.

Salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs

•

Salīdzinājums veikts, balstoties Latvijas un ārvalstu augstskolu programmu izpēti, lai
konstatētu kopīgo un atšėirīgo tajās. Līdzīgas studiju programmas Latvijā tiek realizētas:
•

Latvijas Universitātē: trīsgadīga vācu filoloăijas bakalaura studiju programma un
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viengadīga profesionālā studiju programma „Tulkotājs”;
•

Rīgas Tehniskajā universitātē: profesionālā bakalaura studiju programma „Tehniskā
tulkošana”, studiju ilgums 4 gadi , piešėiramā kvalifikācija: tulkotājs;

•

Rēzeknes Augstskolā: profesionālā bakalaura studiju programma „Tulks-referents”;

•

Sociālo tehnoloăiju augstskolā: profesionālā bakalaura studiju programma tulkošanā,
studiju ilgums 4 gadi un 6 mēneši, piešėiramā kvalifikācija: tulks, tulkotājs;

•

Baltijas Starptautiskajā akadēmijā: profesionālā bakalaura studiju programma
mutvārdu un rakstveida tulkošanā, studiju ilgums 4 gadi, piešėiramā kvalifikācija:
tulks, tulkotājs;

•

Starptautiskā praktiskās psiholoăijas augstskola: profesionālā bakalaura studiju
programma „tulks, tulkotājs”, studiju ilgums 4 gadi un 5 mēneši, piešėiramā
kvalifikācija: tulks, tulkotājs.

Detalizētāks salīdzinājums veikts ar LU un Tehniskās Universitātes studiju programmu.
Latvijas Universitātē vācu filoloăijas bakalaura studiju programma (studiju ilgums 3
gadi pilna laika klātiene, 4 gadi nepilna laika neklātiene), piešėiramais grāds – vācu
filoloăija. Pēc bakalaura studiju beigšanas, lai iegūtu tulka vai tulkotāja kvalifikāciju, studijas
turpināmas viengadīgajās LU studiju programmās „Konferenču tulks” un „tulkotājs”.
Tādējādi LU modelī profesionālās specializācijas kursi atbildīgās kvalifikācijas iegūšanai ir
izdalīti atsevišėā viengadīgā studiju programmā. VeA studiju programma ir četrgadīga, un
studijas bakalaura grāda un tulka un tulkotāja kvalifikācijas iegūšanai ir integrētas vienā
programmā.
Salīdzinot abu studiju programmu struktūru, LU programmā obligātajā daĜā tāpat kā
VeA studiju kursā ir ietverti vispārizglītojošie kursi: VeA - humanitāro un sociālo zinātĦu
teorētiskie kursi 8 KP apjomā, LU – universitāšu pamatkursi – 10 KP apjomā. VeA studiju
programmā vispārizglītojošajos kursos ietverti arī kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās
un organizatoriskās iemaĦas (12 KP). Tie VeA studiju kursi, kas iekĜauti iepriekšminētajā
modulī VeA studiju programmā, LU strukturēti nozares teorētisko pamatkursu modulī. Abās
programmās ir līdzīgs nozares profesionālās specializācijas kursu modulis, kurā iekĜauti 1. un
2. svešvalodas kompetences attīstīšanas kursi.
Atšėirībā

no

VeA

studiju

programmas

LU

programma

paredz

vairākas

specializācijas, viena no tām – tulkošanas specializācijas, kas lielā mērā atbilst VeA studiju
programmas nozares teorētisko pamatkursu modulim. VeA programmas studiju rezultāti ir
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salīdzināmi ar viengadīgo profesionālo studiju programmu „Tulkotājs”.
Tehniskajā universitātē realizētajai studiju programmai „Tehniskā tulkošana” un
VeA studiju programmai ir vienāds studiju apjoms (160 KP), līdzīgi studiju mērėi, lielā mērā
plānotie studiju rezultāti, abās studiju programās ir paredzēta tulkošanas prakse 26 KP
apjomā. Tehniskās universitātes studiju programmas struktūra tāpat kā VeA veidota saskaĦā
ar atbilstīgajiem MK noteikumiem par profesionālo bakalaura studiju programmu standartu.
Abām studiju programmām ir līdzīgi uzdevumi: izglītot augsta līmeĦa tulkus un tulkotājus
tautsaimniecībai

nepieciešamās

nozarēs;

sekmēt

to

konkurētspēju

mainīgos

sociālekonomiskajos apstākĜos un starptautiskajā darba tirgū, īstenot padziĜinātu zināšanu
apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas
pasūtījumus aizvien jaunās nozarēs. Atšėirības ir konstatējamas vienīgi vairākos rakstiskās
tulkošanas aspektos: TU studiju programma ir specializējusies uz tehnisko tekstu tulkošanu,
VeA – vairāk uz jurisprudences un ekonomikas tesktu tulkošanu.
No ārvalstu augstskolām Ventspils Augstskolas Tulkošanas Studiju fakultātes
tulkošanas studiju programma ir salīdzināta ar J. Gūtenberga Maincas universitātes
Lietišėās valodniecības un kultūrzinātnes nodaĜā Germersheimā realizēto Tulku un
tulkotāju studiju programmu, kura tika izvēlēta par pamata modeli, veidojot minēto studiju
programmu.
Neskatoties uz atšėirībām studiju struktūrā [Germersheimā: iedalījums pamatstudijās
(Grundstudium) un galvenajās studijās (Hauptstudium), specializācija pēc t. sauc. Y-modeĜa:
pēc pamatstudijām tiek apgūta tulka vai tulkotāja specialitāte], kā arī uz dažādo pakāpju
akadēmisko rezultātu [tulks, tulkotājs, akadēmiski pārbaudīts tulkotājs], programmās ir daudz
kopīga: Tāpat kā Germersheimā VeA tiek apgūtas 2 svešvalodas ar pirmās un otrās
svešvalodas statusu. Studiju programmā tiek piedāvāti speciālie priekšmeti (Sachfächer),
kuros notiek tulkošanas specializācija. Svešvalodu kompetences padziĜināšanai veltītas
dažādu valodas līmeĦu studijas (gramatika, fonētika, komunikācija, rakstu darbi). Praktiskās
tulkošanas nodarbības iedalās vispārējās valodas un speciālās valodas tulkošanas nodarbībās.
Tulkošanas teorētisko pamatu VeA tāpat kā Germersheimā veido dažādi lietišėās
valodniecības kursi. Līdzība ir arī piedāvātajos valstmācības kursos. Tāpat kā Germersheimā
blakus pirmajai un otrajai svešvalodai studējošie var izvēlēties papildus svešvalodas ( VeA:
angĜu vai franču val.).Galvenā atšėirība studiju programmās ir: plašs izvēles kursu
piedāvājums Germersheimā. Literatūras kursu piedāvājums Germersheimā. VeA literatūras
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kursi tiek ieteikti brīvās izvēles daĜā. VeA studiju programmā nav specializācijas rakstiskajā
un mutiskajā tulkošanā, kas atbilst Latvijas tulkošanas darba tirgus prasībām.
Tā kā VeA Tulkošanas studiju fakultātes tulkošanas studiju programma atbilst
profesionālās augstākās izglītības standartam, tad ir mērėtiecīgi salīdzināt šo programmu ar
kādu no ārzemju profesionālo augstskolu studiju programmām. Salīdzinājumam tika izvēlēta
Flensburgas profesionālās augstskolas tehniskās tulkošanas studiju virziens (VeA galvenā
tulkošanas specializācija ir ekonomika un jurisprudence). Kopīgais abu augstskolu
piedāvātajās studiju programmās ir studiju laiks (abās 8 semestri), prakses semestris,
kompetences padziĜināšanai svešvalodā un dzimtajā valodā veltītie kursi, plašs valstmācības
priekšmetu cikls, tulkošanas teorijas un terminoloăijas kursi, sarunu tulkošanas kursi ( ar
atšėirīgu apjomu), diplomdarbs.Vairākos aspektos konstatējamas būtiskas atšėirības: Studiju
struktūra (VeA: 6 semestru intensīvas studijas, 7. sem. – prakse, 8. sem. - galvenokārt
bakalaura darba rakstīšana; Flensburgā: 4 sem. – pamatstudijas, 5. un 6. sem. – studijas
ārzemēs un prakse, 7. un 8. sem. – galvenokārt diplomdarba rakstīšana un noslēguma
eksāmens). Darba valodu izvēle ( VeA – 3 svešvalodas, Flensburgā – 1 svešvaloda).
Mutiskās tulkošanas īpatsvars (VeA – 12 KP, Flensburgā – 2 stundas nedēĜā 7. un 8.
semestrī), kā arī lietišėās retorikas kurss VeA. Plašāks valodniecisko disciplīnu piedāvājums
VeA (ievads valodniecībā, stilistika, teksta lingvistiskie aspekti, kontrastīvā lingvistika).
Valodas datu apstrādes kursi Flensburgā (4 stundas katru semestri). Atšėirības programmā
izskaidrojamas ar daĜējām atšėirībām mērėa formulējumā, kas izriet no atšėirībām darba
tirgū. Ja Flensburgā students tiek mērėtiecīgi sagatavots darbam noteiktā nozarē (tehniskajai
tulkošanai), un plašais darba tirgus acīmredzot spēj nodrošināt darba iespējas tikai vienā
jomā, tad no VeA absolventa tiek sagaidīts lielāks elastīgums, ko var veicināt ar plašāku un
daudzveidīgāku studiju kursu piedāvājumu.
Veiktais salīdzinājums Ĝauj secināt, ka VeA TSF tulkošanas studiju programmai ir
vairāk kopīgu iezīmju ar universitāšu piedāvātajām programmām.

•

Programmas kursu atbilstība profesijas standartam
Kā jau minēts iepriekš, studiju programmas plānotais rezultāts ir speciālisti tulkošanas

jomā, kuri spēj sekmīgi darboties starptautiskās organizācijās multikulturālā vidē, Latvijas
valsts institūcijās un privātos uzĦēmumos, kuros veicami tulkošanas darbi, kā arī tulkošanas
birojos, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī
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efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi komandā, izmantot tulkošanas
procesā

tulkošanas

programmatūras

(piemēram,

TRADOS)

un

atrisināt

aktuālas

terminoloăijas problēmas atbilstīgajās darba valodās.
Profesionālās bakalaura studiju programmas “Tulkošana vācu – latviešu –
angĜu/krievu valodā” studiju kursu izvēli, studiju kursa apjomu un saturu, kā arī prakses
saturu atbilstoši iegūstamajam tulkošanas profesionālajam bakalaura grādam nosaka tulka un
tulkotāja profesijas standarts.

Programma nodrošina profesionālo kompetenci jeb

zināšanu un prasmju kopumu, kas paredzēta 5. kvalifikācijas līmeĦa profesijas standartā
„Tulks” un „Tulkotājs”:
Zināšanas:
Tulka un tulkotāja zināšanas tiek apgūtas šādos programmas studiju kursos:
Darba valodas (zināšanu līmenis – pielietošana) – studiju kursos:
Starpkultūru komunikācija vācu valodā,
Teksta analīzes lingvistiskie aspekti vācu valodā,
Ekonomikas valoda I vācu valodā,
Ekonomikas valoda II vācu valodā,
Krievu valodas pragmatiskie aspekti I, (šobrīd netiek piedāvāta)
Krievu valodas pragmatiskie aspekti II, (šobrīd netiek piedāvāta)
Visos rakstiskās tulkošanas kursos, konsekutīvās un sinhronās tulkošanas kursos,
kuros tiek tulkots no vācu valodas latviešu valodā un otrādi, no krievu valodas vācu valodā
(šobrīd netiek piedāvāti)
vai no angĜu valodas latviešu valodā.
Dzimtā valoda (zināšanu līmenis – pielietošana) – studiju kursos:
Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences I,
Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences II,
Visos praktiskās (rakstiskās) tulkošanas kursos, konsekutīvās un sinhronās
tulkošanas kursos, kuros tiek tulkots no un uz latviešu valodu.
Starpkultūru komunikācija (zināšanu līmenis – pielietošana) – studiju kursos:
Starpkultūru komunikācija,
Retorika
Tulkošanas teorija un metodika (zināšanu līmenis – pielietošana) – studiju kursos:
Ievads terminoloăijā,
Ievads datorizētajā tulkošanā
Dokumentu tulkošana,
Mutiskā tulkošana: sagatavošanās posms,
Sinhronā tulkošana,
Tulkošanas teorija.
Mūsdienu tehnoloăijas profesionālajā tulkošanā (zināšanu līmenis – pielietošana) – studiju
kursos:
Teksta pirmstulkošanas analīze,
Ievads terminoloăijā,
Rakstiskā tulkošana (loăistika un transports),
Rakstiskā tulkošana (mārketings un reklāma, finansu darījumi).

24

Zināšanas par ekonomiskiem, politiskiem, sociālajiem un kultūras procesiem (zināšanu
līmenis – izpratne) – studiju kursos:
Vācu valodā runājošo valstu vēsture un ăeogrāfija,
Vācu valodā runājošo valstu iekārta un politika,
Vācu valodā runājošo valstu kultūra,
Reāliju tulkošanas problēmas,
Brīvās izvēles kursos politikas zinātnē un kultūras vēsturē.
Zināšanas par priekšmetu jomu vai tulkošanas darba sfēru (zināšanu līmenis – izpratne) –
studiju kursos:
Prasmes:
Mutiskā tulkošana: sagatavošanās posms
Visi valstmācības kursi,
Eiropas Savienības politiskās un sociālās dimensijas.
Kopīgās prasmes:
a) Tulka un tulkotāja kopīgās prasmes tiek apgūtas šādos programmas studiju kursos:
prasme iegūt nepieciešamo profesionālo informāciju –
Ievads datorizētajā tulkošanā,
Reāliju tulkošanas problēmas
visos tulkošanas kompetences attīstīšanas kursos,
brīvās izvēles daĜas datorkursā;
prasme izprast savstarpēji saistīto darba procesa daĜu izpildes secību un to racionālu
organizāciju:
visos tulkošanas kompetences attīstīšanas kursos;
Zinātniskā darba pamati
prasme lietot nozares terminoloăiju, tehniskos standartus:
visos tulkošanas kompetences attīstīšanas kursos,
Ievads terminoloăijā ,
Tulkošanas teorija,
UzĦēmējdarbības terminoloăija,
Mārketinga terminoloăija,
Juridiskā terminoloăija;
Ekonomikas valoda I un II
prasme lietot ar nozari saistītos normatīvos aktus –:
Eiropas Savienības politiskās un sociālās dimensijas,
Juridiskā terminoloăija;
prasme ievērot nozares profesionālo ētiku –
Dokumentu tulkošana,
Konsekutīvā un sarunu tulkošana,
Mutiskā tulkošana: sagatavošanās posms.
b) Tulkotājam nepieciešamās kopīgās prasmes:
veikt zinātniski pētniecisko darbu un noformēt zinātniska pētījuma pārskatus Zinātniskā darba pamati;
Kontrastīvā lingvistika;
Vācu valodas stilistika;
rakstīt pētījuma/pārskata darbu –
Bakalaura darbs.
Specifiskās prasmes:
a) Tulka un tulkotāja specifiskās prasmes tiek apgūtas šādos programmas studiju kursos:
Sinhronā tulkošana,
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tulkošanas prakses gaitā.
b) Tulkotājam nepieciešamās vispārējās prasmes:
spēt patstāvīgi pieĦemt lēmumus savas kompetences ietvaros – visos rakstiskās
tulkošanas kompetences attīstīšanas kursos; tulkošanas prakses gaitā.
organizēt savu darbu – visos rakstiskās tulkošanas kompetences attīstīšanas
kursos; tulkošanas prakses gaitā.

• Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību
Nodarbinātības situācija darba tirgū izriet no attiecīgo speciālistu pieprasījuma darba
tirgū. Aptaujājot tos darba devēju uzĦēmumus, ar kuriem studiju programmai ir sadarbība
(tuvāku informāciju skat. 10. nodaĜā), ir izdarīti secinājumi, ka pieprasījums pēc tulkotājiem
un tulkiem tikai pieaug, jo īpaši ES oficiālajās valodās (latviešu, vācu angĜu val.).
Pieprasījums pēc tulkošanas pakalpojumiem nākotnē pieaugs, jo tas tiešā veidā izriet no
starptautiskās sadarbības paplašināšanās, kā arī aizvien pieaugošām globalizācijas
tendencēm. Studiju programmas vadība nav veikusi konkrētas aptaujas par attiecīgo
speciālistu nodarbinātību tuvākajā nākotnē, vienīgi aptaujājusi sadarbības partnerus – darba
devēju pārstāvjus par tulkošanas speciālistu tuvaėo nākotni. Sarunas rezultāti liecina par to,
ka tulka, tulkotāja profesija arī turpmāk būs pieprasīta.
Ir apkopota informācija no Tulkošanas dienestu Latviešu valodas nodaĜām Briselē un
Luksemburgā, no kuras izriet, ka tulku un tulkotāju pieprasījums attiecīgajās darba valodās
joprojām nav visā pilnībā apmierināts (informācija no ES Tulkošanas dienestu pārstāves
I.Zaubergas)
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7. Studējošie
Vislielākais uzĦemto studējošo skaits akreditējamā studiju posmā bija 2007./2008.
m.g. Tas izskaidrojams ar to, ka šajā laika posmā studiju programmai tika piedāvātas papildu
budžeta studiju vietas. Tā kā visas pies’’kirtās budžeta studiju vietas aizpildīt neizdevās,
studiju programmā turpmāk tika iedalītas tikai 12 budžeta vietas. Piemēram, studiju
programmai uzĦemšanai 2009./2010.m.g. bija ieplānotas 12 budžeta vietas un 3 maksas, bet
tika uzĦemti 13 studējošie (12 - valsts finansējums un viens studējošais par fizisko personu
līdzekĜiem).
ĥemot vērā nelielo studējošo skaitu grupās, ir iespējams nodrošināt augstu studiju
kvalitāti, taču izmaksas šādām studijām ir Ĝoti augstas.
Studējošo skaits studiju programmā
Studiju gads
1.kurss
2.kurss
3.kurss
4.kurss
2005./2006
12
17
10
10
2006./2007.
17
6
14
13
2007./2008.
24
17
7
11
2008./2009.
13
16
17
10
2009./2010.
13
13
16
14
2010./2011.
14
10
9
16*
*
2010./2011.m.g. plānotais absolventu skaits
Pēdējos sešos gados studiju programmu ir beiguši 74 topošie tulki/tulkotāji.
•

Studējošo aptaujas
Studentu viedoklis par mācību procesa kvalitāti atspoguĜojas studentu aptauju

apkopojumā, ko saĦem katrs pasniedzējs par novadīto kursu semestra beigās.
Studentu aptaujas tiek vērstas uz visas apgūtās programmas kvalitātes novērtēšanu. Aptauja
tiek veidota anonīmi un jautājumi formulēti tā, lai studenti brīvi izteiktu savu viedokli gan
par programmu kopumā, gan tās teorētiskajiem un praktiskajiem kursiem un to docētājiem,
gan par paša studenta izaugsmi un nākotnes plāniem. (Studentu aptaujas veidlapu paraugus
skat. 5. pielikumā).
Visa pārskata perioda laikā tika aptaujāti dažādu grupu studenti, kopējais aptaujāto
studentu skaits - 76 studenti.
•

Aptaujas rezultātu analīze
Visi aptaujātie uzskata, ka kopumā ir apmierināti ar saĦemto studiju kvalitāti, tos

27

apmierina gan saĦemtās zināšanas un prasmes, gan veids, kādā materiāls tiek pasniegts un
vērtētas zināšanas.
Sīkāk sniedzot informāciju par docētāju darbu, studējošie ir kopumā apmierināti ar
pasniegto materiālu un pasniedzēja darba metodēm. Vidēji 80% studentu ir pilnībā
apmierināti ar lekciju materiāla pasniegšanu, 10% domā, ka atsevišėās nodarbībās saĦemtā
informācija ir aizraujoša un rosinoša, jo pasniedzējs nodarbību laikā uzdod jautājumus un
rosina diskusijas, savukārt, 10% atsevišėus kursus apzīmē kā vienmuĜus. No aptaujas
rezultātiem var secināt, ka kopumā praktisko nodarbību materiāli ir pietiekami augstā līmenī
un vispusīgi, pasniedzējs radījis papildu interesi par studiju kursu, jo to atzīmējuši aptuveni
80% aptaujāto. Analizējot studentu izteiktos kritiskos kometārus par atsevišėiem kursiem,
tika Ħemti vērā negatīvie vērtējumi. Piemēram, 2009./2010.m.g. pilnībā tika pārstrādāti kursi
“Latviešu valodas attīstības tendencies I un II”, piedāvājot šos kursus vadīt citam docētājam.
(Studentu aptaujas anketas paraugu skat. 4. pielikumā )
•

Studiju programmas absolventi
Pēdējos sešos gados studiju programmu ir beiguši 74 topošie tulki/tulkotāji.

Pēc studiju beigšanas ar programmas absolventiem tiek uzturēti kontakti ar elektroniskā pasta
palīdzību. Ir izveidotas absolventu adrešu grupas pa gadiem. Diemžēl VeA nav izveidota
plarforma (ALUMNI), kurā absolventi varētu reăistrēties un komunicēt savā starpā. Tā kā
studiju programmas absolventu skaits ir neliels, tad nav problēmu veikt komunikāciju ar
elektroniskā pasta palīdzību.
Lai iegūtu rezultātus par absolventu darba vietām, tika uzrunāti visi pēdējo sešu gadu
studiju programmas absolventi (2005. – 2010.). No 74 absolventiem tika saĦemtas 53
atbildes ar informāciju par esošajām darba vietām, tātad studiju programmai šobrīd ir
precīzas ziĦas par 72 % absolventu darba vietām.
Runājot par absolventu darba vietām, pirmkārt jānorāda uz absolventu statistiku
saistībā ar viĦu tālākizglītību. Tā pieci absolventi ir iestājušies VeA TSF maăistrantūrā
„Juridisko tekstu tulkošanā”1, viena absolvente turpinājusi studijas Ekonomikas un kultūras
augstskolā, kultūras menedžmentu (vadību) neklātienes nodaĜā, viena – studijas aspirantūrā
Pēterburgas valsts universitātē. Sešu absolventu profesionālā darbība nav saistīta ar
tulkošanu, viena absolvente atrodas bērna kopšanas atvaĜinājumā. (konkrētas ziĦas par
absolventu darba vietām - pie atbildīgās pasniedzējas par studējošo tulkošanas praksēm
1

Studiju programmas īstenošana VeA TSF uzsākta 2007. gada 1. septembrī.
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Agneses Dubovas). No aptaujātajiem absolventiem 89% ir nodarbināti tulkošanas jomā (šajā
aprēėinā netiek Ħemti vērā tie absolventi, kas turpina mācības). DeviĦi absolventi šobrīd ir
ieguvuši darba vietas ārvalstīs (Vācija, Zviedrija, Igaunija), viĦu profesionālā darbība tiešā
veidā nav saistīta ar tulkošanau, tomēr pie iespējas tulkošanas pasūtījumi tiek veikti
līgumtulkotāja statusā sadarbībā ar tulkošanas birojiem no Latvijas.
ViĦu profesionālā darbība tiek veikta:
o

privātos uzĦēmumos, t.sk. tulkošanas birojos,

o

valsts iestādēs,

o

pašvaldību iestādēs,

o

notāru birojos (zvērināta tulka funkcijas),

o

starptautiskās organizācijās, t.sk. ES,

o

pašnodarbinātas personas un/vai līgumtulkotāja statusā.

Studiju programmas viens no galvenajiem mērėiem ir, kā jau minēts ziĦojumā,
sagatavot speciālistus, kuri spēj profesionāli veikt tulkošanas darbus dažāda veida Latvijas un
starptautiskajās un nacionālajās institūcijās, uzĦēmumos un birojos. Kā liecina Tulkošanas
studiju fakultātes aptauja par absolventu iekĜaušanos darba tirgū Latvijā un citur
pasaulērezultāti, mūsu absolventi ir sekmīgi integrējušies darba tirgū. Tā kā pieprasījums pēc
tulkošanas pakalpojumiem pēdējos gados ir pieaudzis, VeA tulkošanas studiju programmu
absolventiem atrast darba vietas nav problēmu. To vidū bezdarbnieku nav, un tie absolventi,
kas nestrādā tulkošanas birojos, strādā tādās jomās, kas tiešā vai netiešā veidā ir saistīti ar
tulkošanas jomu (Latvijas-Vācijas kopuzĦēmumi, tūrisma biroji), vienlaicīgi sadarbojoties ar
tulkošanas birojiem kā līgumtulkotāji.
Ieviešot studiju programmā angĜu valodu kā otro svešvalodu, mūsu absolventiem ir
pavērušās lielākas iespējas piedalīties Eiropas Komisijas rīkotajos konkursos darbam uz tulku
un tulkotāju vietām Briselē vai Luksemburgā. Īstenojot ES definēto daudzvalodības principu,
studiju programmas docētājiem nepieciešams atrast risinājumu, kā bez finansējuma
palielināšanas, nodrošināt studiju programmas studentiem 3. svešvalodas pamatzināšanu
piedāvājumu. Kā viens no risinājumiem – Franču valodas pamatu kurss kā brīvās izvēles
piedāvājums 2. kursā, integrējoties angĜu tulku franču valodas grupās.
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8. Studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla novērtējums
Programmas īstenošanā ir iesaistīti 10 docētāji, no kuriem 3 ir filoloăijas zinātĦu
doktori; 2 – filoloăijas zinātĦu maăistri; 3 – pedagoăijas zinātĦu maăistri, 1 – ekonomikas
zinātĦu maăistrs un 1 – vieslektors ar filoloăijas zinātĦu maăistra grādu.
Studiju programmā strādā 80% no VeA ievēlētā akadēmiskā personāla.
Lai studējošajam atvieglotu sagatavošanās procesu, docētāji izstrādā savu mācību
materiālu, apkopo aktuālo speciālo literatūru par attiecīgo tēmu. VeA ir izveidots un plaši
tiek pielietots lokālais datoru tīkls, kurā praktiski visi pasniedzēji saviem mācību kursiem
ievieto papildus materiālus elektroniskā formā. VeA bibliotēkas grāmatu krātuve tiek regulāri
papildināta ar jaunāko speciālo nozares literatūru u.c. aktuāliem mācību līdzekĜiem.
Pateicoties Ventspils Domes atbalstam ir aktivizējusies pētniecības un mācību materiālu
publicēšana. Pozitīva pieredze ir sadarbība ar studentiem Ăermānistu dienas organizēšanā,
kas Ĝāva aktivizēt kontaktus ar Latvijas skolām, vācu institūcijām, Latvijas augstskolām un
darba tirgu. Turpmāk plānota uzsāktās sadarbības turpināšana un tālākattīstība,

jauno

katedras mācībspēku atbalstīšana doktorantūras studijās un zinātniskās pētniecības rezultātu
publicēšana.
Programmā strādājošo docētāju zinātnisko rakstu publikācijas, dalība starptautiskās
konferencēs, projektos u.c. skat. Pielikumā
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums
Pamatojoties uz LR MK 1997. gada 23. jūlija rīkojumu Nr. 384 un 1997. gada 1.
septembra līgumu starp LR MK un Ventspils pilsētas domi “Par Ventspils Augstskolas
finansēšanu”, studiju programma tika finansēta no valsts budžeta un Ventspils pilsētas
pašvaldības budžeta līdzekĜiem (konkursu uz valsts budžeta vietām izturējušajiem studentiem
programmai noteiktā budžeta vietu skaita ietvaros), kā arī no studējošo iemaksām (konkursu
uz valsts budžeta vietām neizturējušajiem studentiem atbilstoši kārtējā akadēmiskajā gadā
VeA noteiktajam studiju maksas lielumam).
Tātad akreditējamās programmas plānotie finansējuma avoti ir:
o

Valsts budžeta finansējums saskaĦā ar LR Augstskolu likuma 51. pantu;

o

Ventspils pašvaldības līdzfinansējums;

o

studentu maksa par apmācību;

o

fizisko un juridisko personu sponsoru līdzekĜi un dāvinājumi programmas un
VeA materiāli tehniskās bāzes atjaunošanai un pilnveidošanai;

o citi finansējuma avoti, t. sk. ES līdzfinansējums.
•

Infrastruktūra
Ventspils Augstskolā (VeA) darbojas 4 datorklases ar 30-32 datoriem katrā, 2

auditorijas ar 14-16 datoriem, 15 datori ir pieejami VeA bibliotēkas lasītavā.Visi augstskolas
administrācijas darbinieki un pasniedzēji ir nodrošināti ar datoriem. Visas auditorijas, ko
izmanto studiju programmas studējošie ir aprīkotas ar datoriem un datu projektoriem.
Kopējais datoru skaits augstskolas tīklā ir vairāk kā 250. Lielākājai daĜai datoru uzstādītas
dubultielāde – iespējams strādāt gan ar Linux, gan Windows operētājsistēmām, tiek izmantota
atvērtā koda biroja programmu pakotne Open Office. Diezgan plaši tiek izmantotas arī
terminālserveru

iespējas,

kur

lietotāji

no

datoriem

var

pieslēgties

jaudīgiem

terminālserveriem un izmant specifisku programmatūru vai lielākas skaitĜošanas jaudas,
tādējādi samazinot tīkla administrēšanas un datoru atjaunošanas izmaksas un sniedzot
lielākas iespējas tīkla lietotājiem.
Rakstiskās tulkošanas nodarbībām ir iekārtota datorklase ar 30 darba vietām ar
interneta pieslēgumu. Katrā darba vietā ir instalēta TRADOS tulkošanas programmatūra ar
Multiterm, Translation Memory, TagEditor un WignAlign rīkiem. Minētajām vajadzībām
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VeA ir iegādājusies SDL Trados Synergy Tracking servera programmatūru ar Translation
Memory un Multiterm 20 lietotājiem.
VeA ir iekārtota atsevišėa auditorija videokonferencēm. Videokonferenču
auditorijā ir notikušas lekcijas un semināri gan Latvijas ietvaros, gan saslēdzoties ar ārvalsts
augstskolām.
Kopēšanai un pavairošanai tiek izmantoti divi jaudīgi kopētāji – Canon 6050 (50
lapas minūtē) un Ricoh Aficio 2090 (90 lapas minūtē), kā arī risogrāfs (120 lapas minūtē). Arī
daĜai tīkla drukas iekārtu ir pieejamas gan kopēšanas, gan pavairošanas funkcijas. Lielos
kopētājus apkalpo un kopēšanas darbus veic atsevišės darbinieks.
VeA lielākoties cenšas izmantot centralizētas tīkla druku iekārtas, kas uzstādītas
vairākās vietās. VeA datortīklā lietotājiem pieejami vairāki servisi, kurus uztur ITML .
Svarīgākie no tiem ir failu un dublējumkopēšana, tīkla druku un drukas uzskaite, e-pasta
serviss, sekmju bāze, tālmācības sistēma Moodle, ziĦu dēlis un VeA normatīvo aktu sistēma
(NAIS).
Visi lietotāju faili tiek glabāti uz tīkla serveriem, un tas nodrošina lietotājiem
iespēju piekĜūt saviem failiem arī no citām vietām ārpus augstskolas.
2004. gadā tika VeA tika ieviesta tālmācības sistēma uz atvērtā koda produkta
Moodle bāzes. Moodle nodrošina studiju kursu vadību ar pārlūkprogrammu, iespēju attālināti
saĦemt studiju materiālus, iesniegt patstāvīgos darbus, organizēt diskusiju forumus un veikt
citas nepieciešamās darbības attālinātā darba režīmā.
Augstskolas normatīvo aktu sistēmā (www.venta.lv/nais) ir pieejami VeA Senāta
lēmumi. Sistēmā iespējams uzturēt arī pārējo augstskolas struktūrvienību (fakultāšu domju,
institūtu padomju un tamlīdzīgi) normatīvo dokumentāciju.
2006. gadā tika izveidota platforma „zināšanu bāzei“ (Knowledge base) – Info dēlis, kurā
dažādas VeA struktūrvienības var ievietot un organizēt informāciju darbiniekiem un
studentiem.VeA ziĦu dēlis ir izveidots, lai nodrošinātu ātru iespēju apmainīties ar
ziĦojumiem darbinieku un studentu starpā. Tajā ir izveidotas vairākas tematiskas sadaĜas un
nodrošināta piekĜuve arī no ārējā tīkla.
Līdztekus augstāk minētajiem servisiem ITML daĜa uztur arī citus nepieciešamos
tīkla pakalpojumus, piemēram, augstskolas mājas lapu, studentu un darbinieku mājas lapas.
Tiek pētīti citi iespējamie tīmekĜa servisi, kas varētu uzlabot vai labāk nodrošināt VeA IT
resursu funkcionalitāti, piemēram, WIKI, tīkla klāsteru failu sistēmas, serveru virtualizācija,
servisu dublējumi u.tml.
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•

Ventspils Augstskolas bibliotēkā pieejamie resursi par tēmu “Tulkošana”
ŽURNĀLI:

1. Babel/Interpreting/Target/Terminology/Studies

in

Second

Language

Acquisition/Languages in Contrast.
2. Terminology. International Journal of theoretical and applies issues in specialized
communication.
3. MDÜ. Mitteilungsblatt für Übersetzer und Dolmetscher.
4. Fachsprachen. Internationale Zeitschrift für Fachsprachenforschung, -didaktik und
Terminologie.
DATUBĀZES:

1. www.springerlink.com/home/main.mpx
2. http://www.search.eb.com
3. http://www.rubricon.com/
4 http://search.epnet.com
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10. Ārējie sakari
•

Sadarbība ar darba devējiem
Viens no svarīgākajiem studiju programmas uzdevumiem ir organizēt vispusīgu

sadarbību ar potenciālajiem darba devējiem. Tulkošanas studiju fakultātē

noris aktīva

sadarbība ar darba devējiem, organizējot studējošo tulkošanas prakses. Jo īpaši atzīmējama
sadarbība ar Valsts valodas centru, tulkošanas birojiem SDI MEDIA, MESTAKO,
SCRIVANEC . Ir noslēgti

līgumi par prakšu organizēšanu šajās institūcijās. Īpaši

atzīmējams ir 2007. gada decembrī noslēgtais sadarbības līgums ar sabiedrību “Tilde”. Šī
līguma ietvaros abas puses vienojās par sadarbību pētniecības attīstībā, jaunu mācību modeĜu
vai kursu veidošanā, studentu atbalsta programmu un studentu prakses vietu izveidē .
Studiju programmas docētāji, Ħemot vērā ir tās profesionālo ievirzi, vienmēr lielu
uzmanību pievērsusi sadarbībai ar potenciālajiem darba devējiem, tomēr jāatzīst, ka regulāru
pasākumu organizēšanai ar darba devējiem ir nepieciešams papildu finansējums, kas šobrīd
nav pieejams vajadzīgajā apjomā (piemēram, semināru un lekciju organizēšanai ar darba
devēju pārstāvjiem). Tomēr iespēju robežās programmas docētāji organizē dažādus
pasākumus, piemēram, Ăermānistu dienu laikā (29.10. 2009) tika uzaicināti darba devēji un
absolventi kā pašnodarbinātie tulkotāji, lai veicinātu studijas programmas saikni ar darba
tirgu.
Iespēju robežās studiju programmas docētāji piedalās to darba devēju saraksta
sastādīšanā, kuri piedalās katru pavasari VeA Karjeras dienās. 2009. gadā gan šajās dienās
piedalījās tikai viens uzĦēmums, kas kā darba devējs (gan tikai daĜēji) varētu sadarboties ar
mūsu studiju programmu. Kā pozitīvs pasākums, kas veicina saikni ar darba devējiem, ir
atzīmējams studiju programmas studējošo ekskursijas uz Vācijas-Latvijas kopuzĦēmumiem
Ventspilī, kā arī piedalīšanās Vācu kultūras biedrības organizētajos pasākumos, kuros parasti
piedalās arī attiecīgo kopuzĦēmumu pārstāvji.
Viens no nākotnē veicamajiem uzdevumiem ir aktīvāka darba devēju no tulkošanas
jomas uzaicināšana piedalīties VeA karjeras dienās. Turpmāk nodibināma ciešāka saikne ar
darba devējiem arī bakalaura darbu izstrādes un aizstāvēšanas procesā.
Studiju programmas stiprā puse ir studējošo mobilitāte Eiropas Savienības projektu ietvaros:
vidēji četri studējošie gadā vienu semestri studē kādā no VeA partneraugstskolām Vācijā.
Tiek izmantotas arī ERASMUS piedāvātās prakses iespējas: 2009./2010. m.g. 3 studenti

34

minētā projekta ietvaros absolvēja praksi Vācijā.
No 2008. gada atsevišėi tulkošanas biroji rīko tulkošanas konkursus, lai savā darbā
piesaistītu labākos tulkotājus. Tā 2009. gadā tulkošanas konkursu organizēja tulkošanas
birojs „Skrivanek”, kurā piedalījās četri mūsu studiju programmas studenti. Viens no viĦiem
iekĜuva finālā, un viĦam tika piedāvāta prakses vieta šajā uzĦēmumā.
2009. gadā tika piesaistīti jauni darba devēju pārstāvji, proti, tulkošanas birojs SDI
MEDIA INTERNATIONAL, ar kuru tika noslēgts sadarbības līgums prakses jomā. 2009. g.
4. decembrī – Latvijas valsts un privāto augstskolu un darba devēju (tulkošanas biroju, Izglītības un
zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra, Valsts valodas centra, VVC
Tulkošanas un terminoloăijas nodaĜas pārstāvju u.c.) forums „Latviešu valodas tulkojumu kvalitāte”,
kurā tika apspriesti šādi jautājumi: Ko latviešu valodas tulkojumu kvalitātes uzlabošanā augstskolas
sagaida no darba devējiem? Ko latviešu valodas tulkojumu kvalitātes uzlabošanā darba devēji sagaida
no augstskolām? Profesiju standartu (“Tulks”, “Tulkotājs”, Tulks-referents”) pārskatīšana un
modernizēšana. Tika formulētas turpmākās sadarbības formas šo jautājumu risināšanai.

•
Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās
izglītības programmas
Ventspils

Augstskola

ir

noslēgusi

daudzus

sadarbības

līgumus

ERASMUS/SOCRATES projekta ietvaros ar Eiropas Savienības universitātēm un
augstskolām, kurās tiek īstenotas tulkošanas studiju programmas. Galvenie sadarbības
partneri studējošo un docētāju mobilitātes jomā ir J. Gūtenberga Maincas universitātes
Lietišėās valodniecības un kultūrzinātnes institūts, kura cita starpā sākotnēji tika izvēlēta par
pamata modeli, veidojot minēto studiju programmu.
Neskatoties uz atšėirībām studiju struktūrā [Germersheimā: iedalījums pamatstudijās
(Grundstudium) un galvenajās studijās (Hauptstudium), specializācija pēc t. sauc. Y-modeĜa:
pēc pamatstudijām tiek apgūta tulka vai tulkotāja specialitāte], kā arī uz dažādo pakāpju
akadēmisko rezultātu [tulks, tulkotājs, akadēmiski pārbaudīts tulkotājs],

programmās ir

daudz kopīga. Tā kā VeA Tulkošanas studiju fakultātes tulkošanas studiju programma atbilst
profesionālās augstākās izglītības standartam, tad atbilstošs sadarbības partneri ir
profesionālās augstskolas. Tā 2001. gadā tika noslēgts ERASMUS/SOCRATES sadarbības
līgums ar Flensburgas profesionālās augstskolas Tehniskās tulkošanas studiju fakultāti.
No Latvijas augstskolām VeA ir noslēgti sadarbības līgumi ar Latvijas Universitāti un
Rēzeknes Augstskolu, kur arī tiek īstenotas tulkošanas studiju programmas.
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11. Studiju programmas attīstības plāns
ěoti svarīgs aspekts ir tulkošanas tehnoloăiju ieviešana studiju procesā. Pie tā studiju
programma ir strādājusi vairākus gadus, pirmkārt, sadarbojoties ar Flensburgas augstskolu
(attiecīgo kursu pasniegšanas metodika), otrkārt, nodibinot kontaktus ar datorizētās
tulkošanas programmatūru piegādātājiem (datorizētās tulkošanas programmatūru iegāde).
Lai nostiprinātu tulkošanas tehnoloăiju zināšanas un prasmes, nepieciešams pēc kursa
“Ievads datorizētajā tulkošanā” 3.semestrī turpināt šo zināšanu pielietojumu visos rakstiskās
tulkošanas kursos. Ar šo mācību gadu tulkošanas tehnoloăijas tiek izmantotas angĜu valodas
tulkošanas kursos.
Liels trūkums šobrīd ir tas, ka mēs neesam izveidojuši terminoloăijas un tulkojumu
datu bāzes rakstiskās tulkošanas kursos, kas bez grūtībām nodrošinātu vienotas
terminoloăijas lietojumu dažādos tekstos.
Studiju programmas docētāji šobrīd strādā pie priekšlikumiem tādam studiju
programmas optimizācijas modelim, kas samazinātu izmaksas, bet neietekmētu tās kvalitāti,
jo studiju programmās ir neliels studējošo skaits, kas kopumā lieliski Ĝauj izmantot
individuālā darba metodes, taču ir ar lielām izmaksām.
Kā viens no priekšlikumiem - atsevišėu teorētisko kursu īstenošana ik pēc diviem
gadiem, proti, viens studiju kurss tiek piedāvāts, piemēram, 2. un 3. kursam vienlaicīgi. Tas
neapšaubāmi ir iespējams, ja attiecīgie kursi nav saistīti ar konkrētām priekšzināšanām.
Atsevišėi pasākumi studiju izmaksu optimizācijai jau ir veikti, piemēram, Tulkošanas teorija
tiek piedāvāta vienlaicīgi gan angĜu, gan vācu specialitātes studentiem.
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Pielikumi
Profesionālās bakalauru studijas programmas „Tulkošana vācu-latviešuangĜu/krievu valodā” struktūra ar norādi uz kursu izkārtojumu pa semestriem un KP
skaitu
Kursa nosaukums
St. ned.
1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
1.1 Humanitāro un sociālo zinātĦu teorētiskie kursi –
8 KP:
Ievads valodniecībā, V,* asoc.prof. Dz.Lele-Rozentāle
2
Mūsdienu latv. val. attīstības tendences I, L,
2
lekt. S.Štekerhofa
Mūsdienu latv. val. attīstības tendences II, L,
2
lekt.S. Štekerhofa
Tekstu tipoloăija, V, lekt. A.Dubova
2
1.2 Kursi, kas attīsta sociālās, komunikatīvās un
organizatoriskās iemaĦas – 12 KP:
Zinātniskā darba pamati, V, lekt. A.Dubova
2
Starpkultūru komunikācija, V, asoc.prof. Dz.Lele2
Rozentāle
Fonētika, V, lekt. A.Dubova
2
Retorika, V, asoc.prof. Dz.Lele-Rozentāle
Rakstisku tekstu producēšana, V, lekt. A.Dubova
2
2. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi – 36 KP
AngĜu valoda starptautiskajā uzĦēmējdarbībā, lekt.
2
I.Vizule
Ievads terminoloăijā, V, asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
2
Tulkošanas teorija, V, prof. J.Sīlis
2
Vācu valodas stilistika, V, asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
2
Nacionālo reāliju tulkošanas problēmas, L-V-L
1/1
soc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
Teksta pirmstulkošanas analīze, V
2
asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
Ievads datiorizētajā tulkošanā, asoc.prof.V.Rudziša
2
Mutiskā tulkošana: sagatavošanās posms, V-L-V,
2
lekt. E.Proveja
Teksta analīzes lingvistiskie aspekti, V,lekt. A. Dubova
2
UzĦēmējdarbības terminoloăija, V, L,
2
asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
Nozaru komunikācija: mārketings, V,
2
asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
Valstmācība I: Vācijas vēsture un ăeogrāfija, V
2
lekt. D.KrastiĦa
Valstmācība II:Austrijas, Šveices vēst. un ăeogrāfija, V
2
lekt. D.KrastiĦa

37

Semestris

KP

1

2

2

2
3

2

2

2

2

2

1

2

1
2
2

2
2
2

1

2
3
6

2
2
2

6

2

4

1

2
3

2

5

2

1

2
3

2

5

2

2

2
3

2

Kursa nosaukums
Valstmācība III: Vācijas, Šveices, Austrijas valsts
iekārta un politika, V, lekt. D.KrastiĦa
Valstmācība IV: vācu val. runājošo valstu kultūra, V
asoc.prof.Dz.Lele-Rozentāle
Lietvedības pamati, lekt. S.Štefenberga
3. Nozares profesionālās specializācijas kursi– 60 KP
3.1.svešvalodas kompetences attīstīšana:
Morfoloăija , V, lekt.A.Dubova
Sintakse, V, lekt.A.Dubova
Ortogrāfija, V, lekt.A.Dubova
Mājas lasīšana, V, lekt.A.Dubova
Ekonomikas valoda I, V, lekt.D.KrastiĦa
Ekonomikas valoda II, V, lekt.D.KrastiĦa
3.2. svešvalodas kompetences attīstīšana:
Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā I, lekt.
I.Vizule
Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā II, lekt.
I.Vizule
AngĜu valoda starptautiskajā komercdarbībā, lekt.
I.Vizule
3.3.Tulkošanas kompetences attīstīšana darba
valodās:
Rakstiskā tulkošana:
Rakstiskā tulkošana: loăistika un transports, V-L-V
lekt. E.Proveja
Dokumentu tulkošana, V-L-V asoc.prof.V.Rudziša
Juridiskā terminoloăija, L-V-L asoc.prof.V.Rudziša
Līgumu tulkošana, L-V-L, asoc.prof.V.Rudziša
Rakstiskā tulkošana : mārketings un reklāma, V- L-V
lekt. E.Proveja
Rakstiskā tulkošana: finanšu darījumi, V- L – V
lekt. E.Proveja
Rakstiskā tulkošana: infomatīvie un publicistiskie teksti
(ES teksti), A-L, lekt. G.Dreijers
Rakstiskā tulkošana (transports ES ), A-L , lekt.
G.Dreijers
Rakstiskās tulkošanas pamati I, A-L, lekt. M.Koha
Rakstiskā tulkošana II, A-L: informatīvie un
publicistiskie teksti lekt. G.Dreijers
Mutiskā tulkošana:
Konsekutīvā un sarunu tulkošana, V-L as.prof.
Dz.LeleRozentāle, lekt. A.Dubova
Konsekutīvā un sarunu tulkošana, L-V as.prof.
Dz.Lele-Rozentāle, lekt. A.Dubova
Sarunu tulkošana, V-L - V lekt. E.Proveja
Sinhronā tulkošana, V-L-V lekt. E.Proveja
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St. ned.

Semestris

KP

2

4

2

2

5

2

2

5

2

6
2
2
2
2
2

1
2
2
1

2/2

1

2/2

2/2

2

2/2

2/2

2

2

6
2
2
2
2
2

3

2

2
2
2

4
4

2
2
2

4

5

4

4

6

4

2

4

2

2

6

2

4

3

2/4

4

5

2/4

4

5

4

4

6

4

2
4

8
8

2
4

Kursa nosaukums
St. ned.
4. Brīvās izvēles kursi
Ieteicamie kursi: datormācība, mūsdienu dabaszinātĦu
pamatproblēmas, sociālā psiholoăija, kultūrtūrisms,
filozofija, jurisprudences kursi, trešā svešvaloda.
5. Prakse
6. Valsts pārbaudījums
Bakalaura darbs
Kopā 160 KP
kursa val.: V- vācu, L-latviešu, A – angĜu,
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Semestris

KP
6

7

26

8

12

VeA Tulkošanas studiju fakultātes
studiju programmas “Tulkošana vācu – latviešu – angĜu/krievu –valodā”
studiju plāns rudens (I, III, V, VII) semestrim
Kods
3107
3108
3017
3011
3109

Studiju kurss \ Semestris

I

Ortogrāfija, DE Dubova
Starpkultūru komunikācija, DE - LeleRozentāle
Teksta analīzes lingvistiskie aspekti, DE
Dubova
Fonētika, DE - Dubova
Morfoloăija , V -Dubova

2
2

III

2
2
6

2062

Valstmācība I :vācu valodā runājošo valstu
vēsture un ăeogrāfija, KrastiĦa
Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā I
: teorija un tās pielietojums, Vizule
Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences
I, Štekerhofa
Ievads datormācībā (C daĜa) Smildzējs

3021

Ekonomikas valoda I, KrastiĦa

2

3103

Tekstu tipoloăija, Proveja

2

3025

Valstmācība III, Lele-Rozentāle

2

3133

Rakstiskā tulkošana: loăistika un transports,
V-L-V Proveja
Dokumentu tulkošana, DE-LV-DE Rudziša

2

3023
2105
3130

3041

V

2
2
2
2

2

3112

Rakstiskās tulkošanas pamati I, EN-LV Vizule

2

3134

Ievads terminoloăijā, V, Lele-Rozentāle,

2
2

3116
Rakstiskās tulkošanas metodika, DE-LVDE, Rudziša
3122
3005
3104

Teksta pirmstulkošanas analīze DE, LeleRozentāle
Kontrastīvā lingvistika – Lele-Rozentāle

Konsekutīvā un sarunu tulkošana, DE-LV,
Dubova/Lele-Rozentāle

UzĦēmējdarbības terminoloăija, DE – LeleRozentāle
3102 Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma,
V-L –V - Proveja
2112 Rakstiskā tulkošana III A-L: makroekonomika
un uzĦēmējdarbība ES dalībvalstīs - Dreijers

3099

40

2
2
4
2

4
4

VII

1163 Sinhronā tulkošana: sagatavošanās posms,

2

Proveja

3098

TULKOŠANAS PRAKSE

26
KOPA:

22

18

18

26

VeA Tulkošanas studiju fakultātes
studiju programmas “Tulkošana vācu -latviešu –krievu /angĜu valodā”
studiju plāns 2010./2011.a.g. pavasara (II, IV, VI, VIII) semestrim
kods
3121
1137
3016
3082
3024
1200
3002
2013
3114
3137
3004
3123
3022
2121
3149
3124

studiju kurss/docētājs/semestris
Rakstisko tekstu tipu producēšana, Dubova
Retorika, Lele-Rozentāle
Sintakse, Dubova
Mājas lasīšana, Dubova
Valstmācība II, KrastiĦa
Zinātniskā darba pamati, Dubova
Ievads valodniecībā, Lele-Rozentāle
Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā II, Vizule
Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences II,
Štekerhofa
AngĜu valoda starptautiskajā komercdarbībā, Vizule
Vācu valodas stilistika, Lele-Rozentāle
Valstmācība IV:ES sociālās un politiskās dimensijas,
KrastiĦa
Ekonomikas valoda II, KrastiĦa
Rakstiskā tulkošana II A-L: informatīvie un
publicistiskie teksti, Vizule
Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas problēmas,
L-V-L , Lele-Rozentāle
Juridiskā terminoloăija L-V-L, Rudziša

3093

II

IV

VI

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2

Līgumu tulkošana L-V-L, Rudziša
2127
3125

2
4

3027
3126
2123

Tulkošanas teorija+studiju darbs I, Sīlis
Rakstiskā tulkošana: finansu darījumi, V- L-V,
Proveja
Valstmācība V, V, KrastiĦa
Konsekutīvā un sarunu tulkošana, L-V, Dubova
Rakstiskā tulkošana IV, A-L: transports ES, Dreijers

3135

Lietvedības pamati, Štefenberga

2

41

2
4
4

VIII

3161

Nozaru komunikācija: mārketings, Lele-Rozentāle

3150
3049
2126

Sarunu tulkošana, V-L-V, Proveja
Sinhronā tulkošana, V-L-V, Proveja
Bakalaura darbs
Kopā:

42

2

22

16

22

4
4
12
20

Akadēmiskā personāla saraksts
Vārds,
Uzvārds

Amats

Akad./zin. grāds

Jānis Sīlis
Dzintra LeleRozentāle

prof.
asoc.prof

Dr.philol.
Dr.philol.

Ievēlēts
vai
darba
līg. uz
laiku
ievēlēts
ievēlēta

Valda Rudziša

asoc.prof

Dr.philol., Dipl.iur.

ievēlēta

Egita Proveja

lektore

Mag.phil.

ievēlēta

Agnese
Dubova

lektore

Mag.paed.

ievēlēta

Ieva Vizule
Maruta Koha
Guntars
Dreijers
Dace
Štefenberga
Diāna
KrastiĦa

lektore
lektore
lektors

Mag.paed.
Mag.paed.
Mag.phil.

ievēlēta
ievēlēta
ievēlēts

lektore

Mag.oec.

ievēlēta

lektore

Mag.phil.

pieĦemta
darbā uz
laiku

Solvita
Štekerhofa

lektore

pieĦemta
darbā uz
laiku
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Pasniedzamie studiju kursi

Tulkošanas teorija
Vācu valodas stilistika, V
Ievads valodniecībā, V
Starpkultūru komunikācija, V
Retorika, V
Ievads terminoloăijā, V
Nacionālo reāliju tulkošanas problēmas,
L-V-L
Teksta pirmstulkošanas analīze,
UzĦēmējdarbības terminoloăija,
Nozaru komunikācija: mārketings, V
Valstmācība IV:vācu val. runājošo
valstu kultūra
Juridiskā terminoloăija DE-LV
Dokumentu tulkošana DE-LV,
Līgumu tulkošana DE-LV,
Ievads datorizētajā tulkošanā
Sinhronā tulkošana, V-L-V
Sarunu tulkošana, V-L-V
Rakstiskā tulkošana: finanšu darījumi,
V-L
Rakstiskā tulkošana: mārketings un
reklāma, V-L
Sintakse, V
Morfoloăija , V
Ortogrāfija, V
Mājas lasīšana, V

Rakstiskā tulkošana IV: A-L, transports
ES
Lietvedība un biroja darba
automatizācija, L
Valstmācība I:Vācijas vēsture un
ăeogrāfija
Valstmācība II:Austrijas, Šveices vēst.
Un ăeogrāfija
Valstmācība III: Vācijas, Šveices,
Austrijas valsts iekārta un politika
Ekonomikas valoda I, V,
Ekonomikas valoda II, V
Latviešu valodas attīstības tendences I
Latviešu valodas attīstības tendences II
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LĪGUMS NR.
STARP VENTSPILS AUGSTSKOLU UN LATVIJAS UNIVERSITĀTI

VENTSPILS AUGSTSKOLA, turpmāk tekstā VeA, Reă.Nr. 90000362426,
Inženieru ielā 101a tās rektora JāĦa Vucāna personā
un
LATVIJAS UNIVERSITĀTE, turpmāk tekstā LU, Reă.Nr. 90000076669, RaiĦa
bulvāris 19, Rīga, tās rektora Ivara Lāča personā noslēdz šādu līgumu:
1. LU apĦemas, pamatojoties uz LU Moderno valodu fakultātes un VeA Tulkošanas
studiju fakultātes sadarbību studiju un pētniecības jomā, nodrošināt studiju
iespējas VeA Tulkošanas studiju fakultātes profesionālo bakalaura studiju
programmu ,,Tulkošana AngĜu-latviešu-vācu/krievu valodā" un ,,Tulkošana Vāculatviešu-krievu/angĜu valodā" studentiem attiecīgi LU Moderno valodu fakultātes
AngĜu filoloăijas bakalaura (ar studiju virzienu tulkošanā) un Vācu filoloăijas
bakalaura studiju programmā (ar studiju virzienu tulkošanā), ja VeA pārtrauc
minēto studiju programmu īstenošanu, ar šādiem nosacījumiem:
1.1. VeA savlaicīgi brīdina augšminēto programmu studentus par šīs vienošanās
nosacījumiem, norādot uz atšėirībām starp atbilstīgajām VeA un LU studiju
programmām.
1.2. LU nepārĦem VeA saistības attiecībā uz minēto studiju programmu studentiem;
1.3. Pārtrauktajā VeA studiju programmā studējošajiem un tiem, kuri noslēguši
līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts tiks nodrošināts pēc
saskaĦošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus.
1.4. VeA studentu imatrikulācija LU un veiktā studiju apjoma pielīdzināšana VeA
realizētajās studiju programmās («Tulkošana AngĜu-latviešu-vācu/krievu valodā"
un ,,Tulkošana Vācu-latviešu-krievu/angĜu valodā") notiek saskaĦā ar LU
uzĦemšanas noteikumiem un imatrikulācijas kārtību un citiem studiju procesu
reglamentējošiem dokumentiem.
2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.
3. Līgums ir spēkā uz nenoteiktu laiku. Šo līgumu var uzteikt, vienai pusei rakstveidā
par to brīdinot otru, sešus mēnešus iepriekš.
4. Pušu paraksti
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VeA vārda
tās rektors l VUCĀNS
2004.
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Akadēmiskā personāla zinātnieciskās pētniecības biogrāfijas

Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese
Tālrunis

Lele-Rozentāle, Dzintra
Lielais prospekts 35-5, Ventspils, Latvija
6 36 28 915

E-pasts Dzintra.Lele-Rozentale@venta.lv
Dzimšanas datums

04.02.1954

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods

Kopš 2008. g.
VeA starpaugstskolu (LiepU) doktorantūras studiju programmas Valodniecībā direktore
Kopš 2007. gada septembra

Profesija vai ieĦemamais amats

VeA TSF Ăermānistikas katedras vadītājas p. i.., LVC vad. pētn.

Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats

Kopš 2002.g.
Asociētā profesore VeA Tulkošanas studiju fakultātē
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils LV-3600
2003.-2010.
Asoc. profesore uz līguma pamata LU Moderno valodu fakultātē; projekta vad.; vad.
pētn. HZF
1998.-2002.
Asociētā profesore uz līguma pamata VeA Tulkošanas studiju fakultātē
1990.-1998.
Docente LU Svešvalodu fakultātē
1983.-1990.
Asistente, vecākā pasniedzēja, docente LVU Pedagoăijas fakultātē
1982.-1983.
Asistente LVU Svešvalodu katedrā
1978.
Asistente LVU Svešvalodu katedrā

Izglītība
Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods

1992.
Diploms. Dr. philol.
1978.-1982.

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts universitātes Filoloăijas fakultātes aspirantūra
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Piešėirtā izglītības dokumenta Diploms. Filoloăijas zinātĦu kandidāte (1983)
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods

1975.-1978.

Izglītības iestādes nosaukums un veids Maskavas Valsts universitāte, Filoloăijas fakultāte
Piešėirtā izglītības dokumenta Diploms. Filologs, vidusskolas vācu valodas skolotājs
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods
Izglītības iestādes nosaukums un veids

1972.-1975.
Latvijas Valsts universitāte, Svešvalodu fakultāte

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Vācu

Runāšana

Lasīšana

Dialogs

C2

C2

Ra
kstī
šan
a

Monologs
C

C
2

C2
2
C

Krievu

C2

C2

C2

C2
2
B

AngĜu

B1

C1

B1

B1
1
B

Zviedru

B1

C1

B1

B1
1

(*)

Datora lietošanas prasmes
Vadītāja apliecība

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

MS Word
B kategorijas apliecība
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Zinātniski pētnieciskā darbība Pētniecības virzieni:

- translatoloăijas lingvistiskie pamati
- starpkultūru komunikācijas lingvistiskie pamati
- kontrastīvie pētījumi (vācu un latviešu val.) teksta līmenī
tulkošanas vēsture Latvijā: 13.-17. gs.
- latviešu un vācu valodas kontakti diahroniskajā aspektā
- Baltijas vācu valodas vēsture
- viduslejasvācu valoda Baltijā
Līdzdalība starptautiskajās pētniecības grupās:
- Vēsturiskā sociolingvistika
- Starptautiskā pārvaldes valodas pētniecība
- Vēsturiskā pilsētu valodu pētniecība
- Vācu valoda un literatūra Baltijā
Līdzdalība starptautiskajās profesionālajās organizācijās:
- Viduseiropas ăermānistu apvienības dibināšanas loc.
- ZiemeĜvalstu un Baltijas valstu ăermānistu apvienības dibināšanas loc., valdes loc.
līdz 2010. g.
- Lejasvācu filologu apvienības loc.

Publikācijas (skaits)

Līdzdalība projektos
Zinātniski organizatoriskā
darbība

Kopējais publikāciju skaits – 71
zinātniskie raksti – 38
kolektīvā monogrāfija - 1
recenzijas – 3
konferenču tēzes – 5
- zinātnisko rakstu krāj. red. - 5
- mācību līdzekĜi un metodiskie materiāli – 5
- populārzinātniskas un informatīvas publikācijas presē u.c. izdevumos – 10
- publicētie tulkojumi – 4
Kopš 2000. gada – 11 projekti, t. sk. 6 starptautiski, 3 – VeA, 2 – LU.
LZP eksperte valodniecībā 2010-2013
Liepājas Universitātes promocijas padomes loc. (2010)
Liepājas Universitātes rakstu krājuma „Vārds un tā pētīšanas aspekti” redakcijas
kolēăijas loc. (2010)
Baltijas ăermānistikas gadagrāmatas Triangulum redaktore (kopā ar M. Tarvas un
S. Barniškieni)
Baltijas Vladimira Admoni doktorantūras skolas vadības padomes loc. (2010)

Lasītie akadēmiskie kursi

Pielikums
Dzintra Lele-Rozentāle
Zinātniskās publikācijas 2005.-2010.
Zinātniskie raksti
1. Über das Mittelniederdeutsche im Baltikum und seine verbindende Rolle für die
Ostseeländer. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache im Baltikum IV. Gisela
Brandt, Ineta Balode (red.). Stuttgart: Verlag -Dieter Heinz. Akademischer Verlag Stuttgart
2005, 5.-23. lpp. (=Stuttgarter Arbeiten zur Germanistik / S.A.G. 427).
2. Lele-Rozentāle, Dzintra; Balode, Ineta (2006): Par Baltijas vācu valodas pētniecību un tās
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recepcijas iespējām Latvijas valodniecībā. Modernitāte: filosofija, kristīgās
vērtības,
mutvārdu vēsture Latvijā. Letonikas pirmais kongress. Raksti. Rīga: Latvijas zinātĦu
akadēmija. LU filozofijas un socioloăijas institūts 2006, 77-87.
3. (Mittel)niederdeutsch als identitätsbildender Faktor in der Geschichte des Baltikums. In:
Historische Soziolinguistik des Deutschen VIII. Soziale Gruppe, soziofunktionale Gruppe,
ethnische Gruppe. Differenzierende und stabilisierende Faktoren des Sprachgebrauchs.
Internationale Fachtagung. Dresden 11.-12.09.2006. Gisela Brandt, Rainer Hünecke (red.).
Stuttgart: Verlag Hans-Dieter Heinz. Akademischer Verlag 2007, S. 113-129. (= Stuttgarter
Arbeiten zur Germanistik. Nr. 439).
4. Sprachkontakte und nationale Segregation. Einige Beobachtungen zum niederdeutschlettischen Mit-, Neben- und Gegeneinander. Niederdeutsches Wort. Beiträge zur
niederdeutschen Philologie. Bd. 47/48. 2007/2008 Münster : Aschendorff Verlag ,.43-56.
lpp.
5. Anfänge der mittelniederdeutschen Kanzleitradition in Riga. Eine Untersuchung anhand
des ältesten Erbebuches (1384-1482). Die Anfänge deutschsprachiger Kanzleien in Europa.
Jörg Meyer, Arne Ziegler (red.). Vīne: Praesens Verlag 2008, 103.-117. lpp. (=IAK 4).
6. Dt. können und dürfen, lett. varēt und drīkstēt. Einige Beobachtungen aus kontrastiver
Sicht. Modalität und Grammatikalisierung / Modality and Grammaticalization. Ole Letnes,
Eva Maagerø, Heinz Vater (red.). Trīra: Wissenschaftlicher Verlag 2008, 73.-89. lpp. (=
FOKUS. Linguistisch- philologische Studien 34).
7. Stilwandel oder –kontinuität? Eine Studie zum niederdeutsch-hochdeutschen
Ablösungsprozess an der Rigaer Ratskanzlei. Kanzleistil, Form, Funktion. Peter Ernst (red.)
Wien: Praesens Verlag 2009, 103-123 (Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Bd. 5).
8. Zur Diachronie in Rigischen mittelniederdeutschen Rechtstexten. Baltisch-europäische
Rechtsgeschichte und Lexikographie. Ulrich Kronauer und Thomas Taterka (red.).
Heidelberg: Universitätsverlag Winter 2009, 93-107.
9. Kontrastive Analyse Lettisch – Deutsch. Hans Jürgen Krumm; Christian Fandrych; Britta
Hufeisen; Claudia Riemer (red.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein internationales
Handbuch. 1. Halbband 2010. Berlin, New York: Walter de Gruyter, S. 609-614 (=
Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and
Communication Science / [HSK] Bd. 35/1).
Recenzijas
1. Lele-Rozentāle, Dzintra (2005): Ineta Balode: Deutsch-lettische Lexikographie. Eine
Untersuchung zu ihrer Tradition und Regionalität im 18. Jahrhundert. – Triangulum.
Germanistisches Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Zehnte Folge 2003/04. Rīga,
Bonna, 248.-251. lpp.
2. Lele-Rozentāle, Dzintra (2005): Csaba Földes: Interkulturelle Linguistik.
Vorüberlegungen zu Konzepten, Problemen und Desiderata. – Triangulum. Germanistisches
Jahrbuch für Estland, Lettland und Litauen. Zehnte Folge 2003/04. Rīga, Bonna, 252.-256.
lpp.
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1.2.

Zinātniskās monogrāfijas

1. Dubova, Agnese; Leitāne, Māra, Lele-Rozentāle, Dzintra (zin. red.): Zinātniskā
komunikācija starpkultūru kontekstā. I. daĜa 2009.

1.3.

Zinātnisko rakstu krājumu izdošana

1.Barniškiene, Sigita; Lele-Rozentāle, Dzintra; Tarvas, Mari (zin. red.) (2008): Triangulum.
Germanistisches Jahrbuch 2007 für Estland, Lettland und Litauen. Kaunas, Riga und
Tallinn.
2. Taterka,. Thomass; Lele-Rozentāle; Dzintra; Pavīdis, Silvija (zin. red.) (2009): Am
Rande im Zentrum. Beiträge des VII. Nordischen Germanistentreffens an der Universität
Lettlands, Riga, 7.-11. Juni 2006. Berlin: Saxa.
3. Barniškiene, Sigita; Lele-Rozentāle, Dzintra; Tarvas, Mari (zin. red.) (2009):
Triangulum.Germanistisches Jahrbuch 2008 für Estland, Lettland und Litauen. Kaunas, Riga
und Tallinn 2009.
4. Barniškiene, Sigita; Lele-Rozentāle, Dzintra; Tarvas, Mari (zin. red.) (2010):
Triangulum.Germanistisches Jahrbuch 2009 für Estland, Lettland und Litauen. Kaunas, Riga
und Tallinn 2010
14.01.2011

Dzintra Lele-Rozentāle (personiskais paraksts)
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese
Tālrunis

Dubova, Agnese
Lielais prospekts 35-4, Ventspils, Latvija
6 36 29 946, 67972208

2 65 91 60 3

E-pasts agnesed@venta.lv
Dzimšanas

22. 09.1972

datums

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Darba vietas nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods

Kopš 2007. gada
Lektore VeA Tulkošanas studiju fakultātes Ăermānistikas katedrā
Kopš 2006.g.
Pētniece Ventspils Augstskolas Lietišėās valodniecības centrā
Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101a, Ventspils LV-3601
1998.- 2007.
Lektore uz līguma pamata VeA Tulkošanas studiju fakultātē
1996. – 1998.

Profesija vai ieĦemamais amats Asistente LU Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes Svešvalodu mācību un metodikas
katedrā
Laika periods

1995.-1998.

Profesija vai ieĦemamais amats Vācu valodas skolotāja Rīgas Āgenskalna koledžā (tag. Rīgas Āgenskalna Valsts
ăimnāzijā)
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats

1994 - 1996
Tulks Latvijas Vides aizsardzības kluba semināros
1990 - 1995
Audzinātāja Bērnu sanatorijā „Krimulda”

Izglītība
Laika periods

02. 06. 2003 – 03.11. 2003

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts

Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija

Sertifikāts. Profesionālā pilnveide studiju programmā „Augstskolu didaktika:
mūsdienu teorija un prakse”

Laika periods

1999. - 2005.

Izglītības iestādes nosaukums un LU Doktora studiju programmas „Valodniecība” apakšprogramma „Salīdzināmā un
veids sastatāmā valodniecība”
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Piešėirtā izglītības dokumenta Zinātniskā grāda pretendente
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods

1995. – 1997.

Izglītības iestādes nosaukums un Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte
veids
Piešėirtā izglītības dokumenta Maăistra diploms/ Pedagoăijas maăistra grāds mācību metodikas apakšprogrammā
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods

1991.-1995.

Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte

Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija

Bakalaura diploms. Pedagoăijas bakalaura grāds svešvalodu mācību metodikas
apakšprogrammā.
Profesionālās izglītības atestāts. Vācu valodas un literatūras skolotājs.

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Runāšana

Lasīšana

Dialogs

Rak
stīš
ana
Monologs

Vācu

C2

C2

C2

C2

C
2

Krievu

C2

C2

C1

C1

B
2

AngĜu

B1

C1

B1

B1

B
1

(*)

Datora lietošanas prasmes

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

MS Office, Internet Explorer, Mozilla Firefox u. c.

Zinātniski pētnieciskā Pētniecības virzieni:
Leksikoloăija: aizguvumu teorija, svešvārda un aizguvuma diferencēšanas
darbība

-

iespējas; vārda leksiskā nozīme: vārds un tā nozīme, vārda nozīmes
aprakstīšana, vārda nozīmes atspoguĜošana vārdnīcās latviešu un vācu
valodās; politiskā leksika
Kontrastīvā lingvistika: ekvivalences problēma, sastatāmās leksikoloăijas
pētījumu metodes un metodika, svešvārdu kontrastīvā analīze latviešu un
vācu valodā
Kontaktlingvististika un sociolingvistika
Starpkultūru komunikācija
Tulkošanas mācīšanas metodika

Līdzdalība starptautiskajās profesionālajās organizācijās:
Viduseiropas ăermānistu apvienības biedre

Publikācijas (skaits)

Kopējais publikāciju skaits – 7
zinātniskie raksti – 5
publikācijas presē u.c. izdevumos – 1
monogrāfija - 1
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Lasītie akadēmiskie kursi VeA un LU
-

Vācu valodas fonētika
Vācu valodas gramatika: Mofoloăija un Sintakse
Tekstu tipoloăija vācu valodā
Tekstu analīzes lingvistiskie aspekti vācu valodā
Vācu valodas ortogrāfija
Rakstisko tekstu tipu producēšana vācu valodā
Zinātniskā darba pamati vācu valodā
Vācu ekonomikas valoda
Mājas lasīšana vācu valodā
Mutvārdu komunikācija vācu valodā
Rakstiskā tulkošana (publicistiskie teksti) vācu – latviešu – vācu valodā
Konsekutīvā un sarunu tulkošana vācu – latviešu – vācu valodā
Rakstisko tekstu tulkošana: Mārketings un reklāma vācu – latviešu valodā
Vācu valodas pamati I un II
Lietišėās vācu valodas pamati I un II

Tākākizglītības kursi Vācu valodas kursi pieaugušajiem (Ventspils Augstskolas Mūžizglītības nodaĜā)
Profesionālā pilnveides izglītības programmas „Vācu valoda un starpkultūru
komunikācija tūrisma nozarē
nodarbinātajiem” izstrāde un realizācija ( IZM licenzēta 2010. gada janvārī)

Pielikumi 1. Zinātniskā darbība
2.
3.

Metodiskais darbs
Organizatoriskais darbs

Pielikums Nr. 1
Zinātniskā darbība
1. Publikāciju saraksts no 2005. gada
Monogrāfija
Dubova, Agnese; Leitāne Māra; Lele – Rozentāle, Dzintra (2009): Zinātniskā komunikācija
starpkultūru kontekstā. I. daĜa. Ventspils: Ventspils Augstskolas Lietišėās valodniecības
centrs.
Zinātniskie raksti
Dubova, Agnese (2006): Fremdwort im Deutschen und im Lettischen aus interkultureller
Sicht. Starptautiskās doktorandu konferences „Starpkultūru komunikācijas izaicinājumi
lingvistikai, literatūrai un didaktikai paplašinātā Eiropā” Vesprēmā (Ungārijā) no 4.05.2006.
līdz 7.05. 2006 referāts. Pieejams: http://www.vein.hu/german/eric.htm
Dubova, Agnese (2007): Die Rolle der deutschen Sprache bei der Aufnahme der politischen
Fremdwörter in die lettische Sprache. In: Walter Schmitz; Jürgen Joachimsthaler (Hrsg.)
Zwischeneuropa/Mitteleuropa. Sprache und Literatur in interkultureller Konstellation. Akten
des Gründungskongresses des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes. Dresden: Thelem,
S. 687 – 692 (=Veröffentlichungen des Mitteleuropäischen Germanistenverbandes, Bd. 1)
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Dubova, Agnese (2009): Svešvārds vācu aizguvumu pētniecībā. No: Vārds un tā pētīšanas
aspekti 13 (2). Liepāja: LiePA, 65. – 72. lpp.
Dubova, Agnese (2010): Politiskās jomas svešvārdu semantiskā struktūra vācu un latviešu
20. gadsimta leksikogrāfiskajos avotos. No: „Vārds un tā pētīšanas aspekti” Nr.14 (2).
Liepāja: LiePA, 76. - 84. lpp.
Iesniegtie zinātniskie raksti publicēšanai
Dubova, Agnese: Falsche Freunde im Sprachpaar Deutsch – Lettisch anhand der politischen
Fremdwörter. Iesniegts publicēšanai Viduseiropas ăermānistu II. kongresa krājumā 2008.
gada februārī, 14 lpp.
Dubova, Agnese: Politiskās jomas svešvārdu vācu un latviešu valodā un kontaktvalodas 20.
gadsimtā. Iesniegts publicēšanai konferences „Vārds un tā pētīšanas aspekti” rakstu krājumā
Liepājas Universitātē 2011. gada aprīlī, 10 lpp.
Populārzinātniskie raksti
Dubova, Agnese (2006): Minderheiten und kulturelle Vielfalt in Lettland. In:
Chancengleichheit im erweiterten Europa. Internationale Konferenz. Dokumentation.
Freiburg, Bresgau, 37. – 38. lpp. Pieejams arī: http://www.frauenverbandbdv.de/Frauenkonferenz-Bericht(Mai-2006).pdf

2. Dalība zinātniskajās konferencēs ar referātu no 2007. gada
Latvijas Universitātes 65. konferences Slāvu valodniecības, ăermāĦu valodniecības, Latvijas
vēstures sekcija “Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritātes valoda Rīgā
Latvijas brīvvalsts laikā (1918 – 1940)” 2007. gada 9. februāris Latvijas Universitātē (Rīga).
Referāts: “Politiskā leksika 30. gadu vācu un latviešu svešvārdu vārdnīcās”
Akadēmiėa JāĦa Endzelīna 134. dzimšanas dienas atceres starptautiskā konference “
Mūdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība” 2007. gada
22. - 23. februāris Latvijas ZinātĦu akadēmijā (Rīga). Referāts: “Politiskā leksikas
sociolingvistiskā interpretācija 20. gs. vācu un latviešu svešvārdu vārdnīcās”
Starptautiska konference “Ăermānistika kā kultūru starpnieks: Salīdzinošās studijas” 2007.
gada 17. – 20. aprīlis Tartu Universitātē (Igaunija). Referāts: “Politische Fremdwörter in den
lettischen und deutschen lexikographischen Quellen der 60. - 70. Jahre” (latv. Politiskie
svešvārdi 20. gs. vācu un latviešu leksikogrāfiskajos avotos (60.- 70. gadi)
Viduseiropas Ăermānistu apvienības 2. kongress „Mitteleuropa. Kontakte und
Kontroversen” (latv. Viduseiropa. Kontakti un diskusijas). 2007. gada 13. –16. septembris,
Olomoucas Universitāte (Čehija). Referāts: „Falsche Freunde im Sprachpaar Deutsch –
Lettisch anhand der politischen Fremdwörter” (latv. Politiskās leksikas viltus draugi vācu un
latviešu valodā)

56

Letonika II, 2007. gada 30. – 31. oktobris, Rīga. Referāts: “Latviešu un vācu politiskā leksika
leksikogrāfiskajos avotos un saziĦā”
Latvijas Universitātes 65. konference. Slāvu valodniecības, ăermāĦu valodniecības, Latvijas
vēstures sekcija “Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritātes valoda Rīgā
Latvijas brīvvalsts laikā (1918 – 1940)”, 2008. gada 9. februāris, Latvijas Universitāte
(Rīga). Referāts: “Politiskā leksika 30. gadu vācu un latviešu svešvārdu vārdnīcās”
Akadēmiėa JāĦa Endzelīna 135. dzimšanas dienas atceres starptautiskā konference “
Mūdienu valoda mūsdienu sabiedrībā. Sociolingvistika un sinhronā valodniecība” 2008. gada
21. - 23. februāris Latvijas ZinātĦu akadēmijā (Rīga). Referāts: Politiskās leksikas
viltusdraugi vācu un latviešu valodā.
Starptautiska konference “Vācu valoda kontaktā un kontrastā II” 2008. gada 29. – 31. maijs
Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultātes Baltijas ăermānistikas centrs. Referāts:
Teksta veids “Abstract” vācu un latviešu valodā
13. starptautiskā zinātniskā konference.Vārds un tā pētīšanas aspekti. 2008. gada 27. – 28.
novembris, Liepājas Universitāte (Liepāja). Referāts: Svešvārds un tā loma aizguvumu
pētniecībā
Starptautiskā zinātniskā konference. Kontaktlingvistikas aktuālās problēmas un minoritāšu
valodas. 2008. gada 11. – 13. decembris, Latvijas Universitāte (Rīga). Referāts: Vācu un
latviešu politiskās jomas svešvārdu salīdzinājums pēc 30. gadu leksikogrāfiskajiem avotiem
17. starptautiskā zinātniskā konference „Teksts: Lingvistika un Poētika 17”, ŠauĜu
Universitāte (Lietuva). 2009. gada 12. -13. novembris. Referāts: Sekundārie teksti
zinātniskajā diskursā vācu un latviešu valodā
14. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Universitāte
(Liepāja). 2009. gada 26. – 27. novembris. Referāts: Politiskās jomas svešvārdu semantiskā
struktūra 20. gs. vācu un latviešu leksikogrāfiskajos avotos
Ventspils Augstskolas ikgadējā Ziemassvētku konference, Ventspils Augstskola (Ventspils).
2009. gada 17. decembris. Referāts: Politiskās jomas svešvārdu nozīmes apraksts vācu un
latviešu leksikogrāfiskajos avotos
LU 68. konference, Slāvu valodniecības un ăermāĦu valodniecības sekcija. 2010. gada 12.
februāris.
Referāts: „Politiskās jomas svešvārdu semantiskās struktūras izmaiĦas vācu un latviešu 20.
gs. leksikogrāfiskajos avotos”
Viduseiropas Ăermānistu apvienības 3. kongress, Vīnes Universitāte (Austrija). 2010. gada
8. – 11. aprīlis. Referāts: Politische Fremdwörter im Deutschen und im Lettischen aus der
soziolinguistischen Perspektive
Starptautiska konference „Valoda un kultūra recenziju spogulī“, Vāsas Universitāte (Somija).
2010. gada 30. septembris – 1. oktobris. Referāts: Rezensionen im Vergleich. Eine
Stichprobeuntersuchung zur deutschen und lettischen Rezensionen aus dem Bereich der
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Sprachwissenschaft
15. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”, Liepājas Universitāte
(Liepāja). 2010. gada 2.-3. decembris. Referāts: Politiskās jomas svešvārdu vācu un latviešu
valodā un kontaktvalodas 20. gadsimtā.
LU 69. zinātniskā konferences sekcija „Vācu kultūra, literatūra un valoda Baltijā“. 2011.
gada 11.februāris. Referāts: Wertung in den deutschen und lettischen Rezensionen zu den
sprachwissenschaftlichen Veröffentlichungen

3. Dalība pētnieciskajos projektos
LU pētniecības projekts “Multilingvālisms urbānā vidē: vācu un krievu minoritātes valoda
Rīgā Latvijas brīvvalsts laikā (1918 – 1940)” Nr. 2006/1-229737. Projekta realizācijas laiks:
01. 07. 2006. – 31.12. 2008. Projekta dalībniece
VeA pētniecības projekts “Vācu – latviešu sastatāmā gramatika. Sagatavošanas posms.”
Projekta realizācijas laiks: 01. 07. 2006. – 31.12. 2006. Projekta dalībniece
VeA pētniecības projekts “Zinātniskais diskurss starpkultūru kontekstā: vācu un latviešu
tradīciju sastatījums.” Projekta realizācijas laiks: 01. 07. 2007. – 31.12. 2007. Projekta
dalībniece
VeA pētniecības projekts „Zinātniskais diskurss starpkultūru kontekstā II: mikrostruktūras
izpēte”. Projekta realizācijas laiks: 26.06. 2008 – 31.12. 2008. Projekta dalībniece
ES projekts „Konstruktionsglossare im Fachsprachenlernen - Deutsch, Estnisch, Lettisch,
Litauisch“ Nr. 511437 - LLP-1 - 2010 - 1 – DE – KA2 – KA2MP. Projekta realizācijas laiks:
kopš 2011. gada 1. janvāra. Projekta pētniece
Pielikums Nr. 2
Metodiskais darbs

Mācību materiāli
Mācību materiāli sekojošos studiju kursos: Morfoloăija, Sintakse, Ortogrāfija, Rakstisko
tekstu tipu producēšana, Zinātniskā darba pamati, Mājas lasīšana. Pieejami: elektroniskā
formātā K:\TSF\agnesed un VeA bibliotēkā
Nodarbību izdales materiāli sekojošos studiju kursos: Konsekutīvā un sarunu tulkošana,
Vācu valodas pamati I un Vācu valodas pamati II, Lietišėās vācu valodas pamati I un
Lietišėās vācu valodas pamati II. Pieejami: elektroniskā formātā K:\TSF\agnesed

Metodiskā darba pilnveidošanas pasākumi
Stažēšanās 2006. gada 29. janvāris - 04. februāris Johanna Gūtenberga Universitātes
Lietišėās valodniecības un kultūrzinātnes fakultātē (Germersheima,Vācija)
ar
Sokrates/Erasmus docētāju mobilitātes stipendijas atbalstu. Praktisko nodarbību vadīšana
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studiju kursos: Rakstisko tekstu tipu producēšana vācu valodā un Vācu valodas gramatika;
vieslekcija “Tulku un tulkotāju izglītība Latvijā”
Seminārs „Studentu patstāvīgā darba efektivitāte VeA” 2006. gada 27. marts Ventspils
Augstskolā. Dalībniece ar prezentāciju
Seminārs “Elektronisko mācību līdzekĜu veidošana ar Moodle” 2006. gada 31. maijs
Ventspils Augstskolā. Dalībniece
Seminārs „Vērtīgā nodarbība” 2006. gada novembrī, Ventspils Augstskola. Dalībniece
Seminārs „Domāšanas prasmju attīstīšana un pilveides sekmēšana studiju procesā” 2009.
gada 1. jūnijā, Ventspils Augstskola. Sertifikāts Nr. VeA -09-1
Darbseminārs „Maăistra programmas ‘Starpkultūru Ăermānistika’ izstrāde”, 2009. gada 15.
– 17. jūnijs, Venstpils Augstskola
Vācijas Akadēmiskā apmaiĦas dienesta tālākizglītības seminārs „Starpkultūru komunikācija
ekonomikā: pētniecība un studijas”, 2010. gada 11.-17. jūnijs Vitauta Dižā Universitāte
(KauĦa, Lietuva)
Seminārs „Studiju rezultātu noformulēšana” 2011. gada martā un aprīlī (apjoms 10
akadēmiskās stundas), Ventspils Augstskola. Sertifikāts Nr. 11-12

Pielikums Nr. 3
Organizatoriskais darbs
Starptautiskā Sieviešu konference „Vienlīdzības iespējas paplašinātajā Eiropā 2006. gada 11.
- 14. maijs Baltijas jūras akadēmijā (Traveminde,Vācija). Līdzdalība pirmskonferences
semināra „Starptautiskā tikšanās Baltijas jūras ziemeĜu un dienvidu tautu reăionālās dzīves
un darbības izpētei” koncepcijas izveidē, semināra darba grupas vadīšana, impulsa referāts:
“Minderheiten und kulturelle Vielfalt in Lettland” (latv. Mazākumtautības un kultūru
daudzveidība Latvijā)
Ăermānistu diena 2008. gada 4. decembrī Ventspils Augstskolā. Pasākuma koordinatore.
Divi referāti: „Studentu aptaujas rezultāti par vācu valodas zināšanām” un „Studentu prakses
iespējas”
Ăermānistu diena 2009. gada 29. oktobrī Ventspils Augstskolā. Pasākuma koordinatore.
Ăermānistu diena 2010. gada 28. oktobrī Ventspils Augstskolā. Pasākuma koordinatore.
Baltijas-Vācijas augstskolu biroja projekta „Ăermānistu diena 2010” realizācija.
TSF profesionālā bakalaura studiju programmas „Tulkošana vācu – latviešu – angĜu/krievu
valodā” popularizēšanas pasākumu komplekss 2009., 2010. un 2011. gadā sadarbībā ar
studentiem:
1) tulkošanas stundu un viktorīnu vadīšana skolēniem Liepājas DA 5. vidusskolā,
Smiltenes ăimnāzijā, Valmieras Pārgaujas ăimnāzijā, Āgenskalna Valsts ăimnāzija,
Āgenskalna ăimnāzija, Kuldīgas Centra vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, PreiĜu
Valsts ăimnāzijā;
2) dalība Vācu valodas skolotāju rajonu metodisko apvienību vadītāju semināros 2009.
un 2010. gadā;
3) sadarbība ar Latvijas Vācu valodas skolotāju asociāciju;
4) darbsemināra „Tulkošanas elementu un reăionālo aspektu pielietošana vācu valodas
stundās” vadīšana Rīgas vācu valodas skolotājiem 2010. gada oktobrī Ventspilī un
Latvijas Vācu valodas skolotāju gada konferencē 2010. gada 26. novembrī Rīgā.
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2011. gada 3. maijā
Agnese Dubova

(personiskais paraksts
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese

Valda Rudziša
Lielais prospekts 35-9, Ventspils, Latvija
Mobilais tālrunis

Tālrunis
E-pasts
Dzimšanas datums

20223830

valda.rudzisa@venta.lv
29.04.1954

Darba pieredze
Profesija vai ieĦemamais amats VeA Tulkošanas studiju f.-tes Domes pr.-ja
Laika periods No 2009. g. līdz šim brīdim
Nozare

no 2007.g. -līdz šim brīdim

Profesija vai ieĦemamais amats VeA Tulkošanas studiju fakultātes maăistra studiju programmas
„Juridisko tekstu tulkošana” direktore
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats

2005 - 2008
Ventspils Augstskolas Senāta priekšsēdētāja
no 1997.g. -līdz šim brīdim
VeA tulkošanas studiju fakultātes, asociētā profesore

Laika periods no 1997.g. līdz šim brīdim
Nozare

lietišėā valodniecība

Profesija vai ieĦemamais amats VeA Tulkošanas studiju fakultātes studiju programmas „Tulkošana
latviešu-vācu-krievu/angĜu valodā” direktore
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Nozare

1982 - 1997
docente Latvijas Universitātes Valodu centrā
ăermānistika

Izglītība
Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods

2000 - 20006
juriste
1992
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Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija

Dr. philol
1979-1982
Aspirantūra Maskavas Valsts universitātē
Filoloăijas zinātĦu kandidāte

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums

Sapratne
Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Runāšana

Lasīšana

Dialogs

Rakstīša
na
Monologs

C1

ě
o
t
i
l
a
b
i

C1

ě
o
t
i
l
a
b
i

A2

v
i
d
u
v
ē
j
i

Krievu
C
2

ěoti labi

C2

ěoti labi

C2

ěoti labi

C2 ěoti labi

Vācu valoda
C
1

ěoti labi

C1

ěoti labi

C1

ěoti labi

C1 ěoti labi

AngĜu valoda
A2

(*)

viduvēji

B1

labi

A2

viduvēji

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Organizatoriskas prasmes

Izglītības iestādes apakšstruktūru vadīšana

Datora lietošanas prasmes

MS Word, MS Exel, TRADOS

Vadītāja apliecība

A2 viduvēji

B kategorijas apliecība

Papildu informācija
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Lekciju kurss Flensburgas profesionālajā augstskolā no 7. līdz 14. oktobrim 2004. (6 lekcijas sadarbībā ar Orhusas augstskolas, Dānija, prof. Janu Engbergu) un no 6. līdz 9.jūnijam 2007.gadā (4 lekcijas) par juridisko tekstu tulkošanas problēmām.

Lekcijas ārvalstu augstskolās
Lekciju kurss Flensburgas profesionālajā augstskolā
no 7. līdz 14. oktobrim 2004. (6 lekcijas sadarbībā ar Orhusas augstskolas, Dānija, prof.
Janu Engbergu par nozartekstu veidiem tiesību nozarē),
no 6. līdz 9.jūnijam 2007.gadā (4 lekcijas) par juridisko tekstu tulkošanas problēmām.
Semināru vadīšana ES institūcijās
Tiesību lingvistiskie aspekti. Latviešu juridiskā valoda. Eiropas Parlamenta Tulkošanas
nodaĜas seminārs. Brisele, 2010. gada 2. marts.
Tiesību lingvistiskie aspekti. Latviešu juridiskā valoda. Eiropas Komisijas Tulkošanas
nodaĜas seminārs. Luksemburga, 2009. gada 14. decembris.
Līdzdalība starptautiskajos projektos
•

•

•

Projekta partnere EK finansētajā projektā Multidimensional Translation – MuTra
- EU-High-Level Conference Series – Euroconferences ”. (Piedalīšanās
starptautiskās zinātniskās konferencēs par tulkošanas problēmām un to
organizēšanā). Projekta koordinatore Zārbrikenas universitāte. 2005. – 2007.
Projekta partneri: pasniedzēji un doktoranti no Vācijas, Austrijas, Ungārijas,
Dānijas, Latvijas.
Projekta partnere ES un Norvēăijas valdības finansētajā projektā WISSTRANS
(Zināšanu menedžments tulkošanā). Projekta dalībnieki: studenti un
pasniedzēji no Norvēăijas, Dānijas, Austrijas, Grieėijas un Latvijas.
„Profesionālo iemaĦu un prasmju līmeĦa paaugstināšana tulkotāju
sagatavošanas pasniedzējiem“ (20.06.2006. – 20.06.2007.). Eiropas
Savienības programmas „European Master in Translation” projekta ietvaros.
Dalībnieki LU, RTU, VeA un Maincas universitāte Vācijā.

Darbs redkolēăijās
mTm (Minor Translating major). A Translation Journal. Diavlos Publications, Athens,
Greece

Pielikums
Zinātniskās publikācijas pēdējos sešos gados
Rudziša V. Zvērināta tulka statuss Latvijā. Atbildība un pienākumi. Latvijas universitātes
raksti. 670. sējums. Izglītības zinātnes un pedagoăija mūsdienu pasaulē. - Rīga: Latvijas
Universitāte, 2004. 246. – 255.lpp.
Rudziša, V. Deutschsprachige Zeitungen in Riga aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Eine
soziolinguistische Analyse. - in: germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte.
Herausgegeben von Jörg Meier und Arne Ziegler. Band 3 Deutschsprachige Zeitungen in
Mittel . und Osteuropa: Weidler Buchverlag Berlin 2005, 79, – 89.lpp.
Rudziša, V. Problematik des Übersetzens juristischer Texte. - Society, Integration,
Education. – Rezekne, February 25-26, 2005, S. 103. - 110.
Rudziša, V. Multidimensionalität des Übersetzens juristischer Texte. TRIANGULUM,
Germanistisches Jahrbuch 2007 für Estland, Lettland und Litauen, Koolibri: Kaunas, Riga,
Tallin. 182.-195. lpp.
Rudziša, V. Juridisko tekstu tulkošanas kompleksums. Vārds un tā pētīšanas aspekti.
Zinātnisko rakstu krājums 12 (2), Liepa: Liepāja 2008, 165. – 177.
Juridisko tekstu tulkošana. Teorija un prakse. Zin.red. Valda Rudziša. Ventspils Augstskola:
Ventspils, 2009. (VeA docētāju un maăistrantu zinātnisko rakstu krājums)
Valda Rudziša. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas globālā skatījumā. Krāj. Juridisko
tekstu tulkošana. Teorija un prakse. Zin.red. Valda Rudziša. Ventspils Augstskola, 2009. 6.
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2011. gada 15. maijā

Valda RUDZIŠA (personiskais paraksts
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Vārds / Uzvārds
Adrese

Ieva Vizule
Lielais prospekts 35 - 1, Ventspils, LV-LV 3601 (Latvija)

Tālrunis

+371 63628926

E-pasts

ieva.vizule@venta.lv

Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Mobilais
tālrunis

+371 28258859

Latvija
22/08/1963
Sieviete

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

01/07/1998 →
lektore, Tulkošanas studiju fakultāte
- lietišėā angĜu valoda, bakalaura un maăistra programmu studentiem,
- rakstu valodas prakse (vispārējie teksti un zinātniskie teksti);
- zināšanu vadība EPF bakalaura progr.;
- teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā I un II;
- tulkošanas studiju fakultātes 4.kursa studentu prakses vadīšana;
- diplomdarbu vadīšana un recenzēšana, diplomsemināru vadīšana.
- rakstiskā tulkošana (ievads tulkošanā, publicistiskie teksti, makroekon.)
Ventspils Augstskola
Inženieru 101a, LV 3601 Ventspils (Latvija)
Izglītība
16/04/2007 - 31/08/2009
izglītības metodiėe VeA Mācību daĜā
- akadēmiskā personāla pilnveide (vietējo semināru gatavošana, organizēšana un
vadība; ekspertu pieaicināšana, u.c.)
- studiju procesa kvalitātes uzraudzība,
- studentu atgriezeniskās saites izpēte;
- pieredzes apmaiĦa augstskolu izglītības metodikas jomā (Latvijas un ārvalstu);
- jauninājumu iedzīvināšana VeA (interaktīvās lekcijas, grupu darbi un diskusijas,
dažādu ieinteresēto pušu iesaiste studiju procesa kvalitātes uzlabošanā;
- sadarbība ar skolām (metodiskie semināri)
Ventspils Augstskola
Inženieru 101a, LV 3601 Ventspils (Latvija)
Izglītība
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Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi

Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi

16/01/2006 - 14/04/2007
Mācības daĜas vadītāja v.i.
- studiju procesa organizešana (studiju plāni, nodarbību saraksts, sesijas grafiks)
- akadēmiskā personāla slodzes
- studentu datu bāzes uzraudzība
- diplomu un diploma pielikumu sagatavošanas vadība
- reflektantu uzĦemšanas procesa organizēšana un vadība
- sadarbība ar Mācību prorektori
- statistiskās atskaites gatavošana
- metodiskā darba vadība/uzraudzība, u.c.
Ventspils Augstskola
Inženieru 101a, LV 3601 Ventspils (Latvija)
Izglītība
01/08/1987 - 30/06/1998
Direktora vietniece ārpusklases darbā, angĜu valodas skolotāja
- ārpusklases nodarbību organizēšana un pārraudzība
- Skolēnu Padomes (sākumā Komjaunatnes organizācijas) darba uzraudzība un
konsultēšana
- klases audzinātāju darba vadība, tai skaitā profesionālā pilnveide
- skolas ārpusstundu pasākumu/ koncertu/ izstāžu organizēšana
- sadarbība ar rajona iestādēm, skolām ārpusstundu darba jomā
- skolas pārstāvniecības organizēšana starpskolu konkursos ārpusstundu jomā;
- angĜu valodas mācīšana pamatskolas un vidusskolas klasēs
Rīgas AngĜu ăimnāzija
Zvārdes 1, Lv 1002 Rīga (Latvija)
Izglītība
09/1998 →
Tulks, ārštata
epizodiski - semināru, tikšanos, apmaiĦas braucienu, vizīšu tulkošana (Eiropas
Padomes, SIGMAs ekspertu vizītes, Izglītības attīstības centra semināri, u.c.); arī
rakstiski kā papildu pienākums mutiskajai tulkošanai

Izglītība
Laika periods
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

01/09/2005 →
Vadībzinību programma (sabiedrības vadība), doktorantūra
- Personālvadība
- Projektu vadība
- Pētniecības metodes, u.c.
Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte (universitāte)
Aspazijas bulvāris 5, LV 1000, LV 1000 Rīga (Latvija)
05/1996 - 12/1999
MA (Izglītības vadība)
- Izglītības vadība
- PārmaiĦu vadība
- Jaunākās pētniecības metodes
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Izglītības iestādes nosaukums un veids

Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums/ Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti / iegūtās
profesionālās prasmes

Izglītības iestādes nosaukums un veids

Rietumanglijas Universitāte, Pedagoăijas fakultāte (Universitāte)
Bristole (Lielbritānija)
08/1983 - 06/1988
AngĜu valodas skolotājs un izglītības darba metodiėis
- angĜu valoda, literatūra un kultūra
- didaktika
- vecumposmu psiholoăija,
- psiholoăija
- skolvadība, u.c.
Latvijas Universitāte, Pedagoăijas fakultāte (universitāte)
Jūrmalas gatve 74/76, Rīga (Latvija)

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas

Sapratne

Pašnovērtējums

Klausīšanās

Eiropas līmenis (*)

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

Rakstī
šana

Monologs

AngĜu
C1

Augstākais
līmenis

C1

Augstākais
līmenis

Krievu

C1

Augstākais
līmenis

C1

Augstākais
līmenis

Augstākais
līmenis

Augs
tākai
C1 s
līme
nis

C1

Augstākais
līmenis

C1

C1

Augstākais
līmenis

Vidēj
ais
B2 Vidējais līmenis B2
līme
nis

(*) Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Sociālās prasmes

- darbs grupā (mazos projektos ar kolēăiem)
- darbs daudzkultūru vidē (starptautiski semināri, konferences, tulkošanas uzdevumi.
studijas ārvalstīs)
- labas spējas komunicēt gan ar studentiem, gan kolēăiem

Organizatoriskas prasmes

- liela pieredze cilvēku grupas vadībā (studentu vienības vadītāja 1987.g. ZiemĜkaukāzā, arī
maiĦas vadītāja; darbs administratīvos amatos, atbildība no 5 līdz 35 cilvēkiem)
- pasākumu organizātore (koncerti, konferenču saviesīgā daĜa, semināri, u.c.)
- kora prezidente (kopš 2003.gada)

Datora lietošanas prasmes

- labas iemaĦas darbā ar Microsoft Office™ programmām (Word™, PowerPoint™,
Excel™ - pamatprasmes );
- pamatzināšanas par grafiskā dizaina programmām (Adobe Illustrator™, PhotoShop™).

Mākslinieciskas prasmes

- dziedāšana (pusprofesionālā vienībā, hobijs, vokālās prasmes apgūtas skolā un
privātās nodarbībās)
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Citas prasmes

mutiskā un rakstiskā tulkošana (prasmes apgūtas pieredzes ceĜā)

Papildu informācija Promocijas darba tēma - Neizteikto (tacit) zināšanu izmantošana organizācijas
pārmaiĦu vadībā

STARPTAUTISKI RECENZĒTĀS PUBLIKĀCIJAS
Kalnins, J.R., Vizule, I.V. (2011) “Tapping on tacit knowledge in organisation’s
knowledge system in competitive environment: a case study into management
education in Latvia” in the Proceedings of the Current issues in management of
Business and society development – 2011, May 5 – 7, 2011, Riga, University of Latvia,
pp 278 – 290, ISBN 978-9984-45-348-4
I.Vizule, J.R.KalniĦš (2007) “Knowledge creation in organization: personnel training
through a better use of internal knowledge resources” in the Proceedings of
International Scientific Conference New Dimensions in the Development of Society,
Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences, Jelgava, Latvia, pp 337 –
345.
J.R.KalniĦš, I.Vizule (2007) “Organizational knowledge creation: innovative approach to
managing people” in the Proceedings of International Scientific Conference Employment
and Labour Market Movements – Conflicting Paradigms in a Globalised World, Riga
International School of Economics and Business Administration, Riga, Latvia, pp 75 –
86.
Vizule, I. (2005) Latvia on its Way to Knowledge Economy: Role of Tacit Knowledge,
Banku augstskolas 6.gadskartejas konferences „Zināšanu sabiedrība un Lisabonas
stratēăijas īstenošana Eiropā un Latvijā” ZiĦojumu krājums. pp 137-141.
Vizule, I. (2004) Introduction of Knowledge Creation practices and the Role of Tacit
Knowledge: Latvian Perspective, Proceedings of the 5th European Conference on
Knowledge Management,
Conservatoire national des Arts et Metiers, Paris, France 30 September – 1 October
2004, edited by Remenyi, D. pp 875-882.
Vizule, I. (2003) Teacher understanding of knowledge and knowledge acquired by
students, Journal of Teacher Education and Training, Faculty of Pedagogy and
Psychology, Daugavpils University.
NodaĜā grāmatā (populārzinātniska)
Vizule, I. (2010) „Kas ir zināšanas?” in „Domāšanas māksla ikvienam” Ose, L. (Red),
Nordic, pp 62 - 86
PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE
2009.gada 16., 17. nov. – seminārs “Kvalitatīvā pētniecība” (20 akadēmiskās stundas -1
KRP), Liepājas Universitāte, VadībzinātĦu institūts; lektors Rietumanglijas Universitātes
profesors Deivids Džeims
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2009.gada 16., 17. jūlijs – ES cilvēkresursu attīstības programmu finansētu projektu
pietiekuma plānošana, projekta sagatavošana un vadīšana (12 akad. stundas);
apmācību nodarbību vadītāja – Kurzemes reăiona projektu vadības ekperte Ieva
Zeiferte.
2009.gada 1.jūnijs – IAC jaunās tālākizglītības programmas ievadseminārs VeA
docētājiem „Domāšanas prasmju attīstīšanas un pilnveides sekmēšana studiju procesā”
(7 akad.st.)
27-28.11.2008 – Erasmus Baltic Seminar “ERASMUS student/staff placements in the
Baltic countries: enhancing cooperation between universities and enterprises”, Vilnius,
Lithuania.
2008. gada 16.okt. – Pearson Language Tests; awarded a certificate Oral Assessor /
Interviewer No. 100607 for the following Pearson Language Tests: London Tests of
English for Children and London Tests of English
2007.g. 9.-10.nov. – Latvijas augstskolu 11.mācību prorektoru un studiju darba
organizatoru seminārs. Prezentācijas tēma “Studenti kā studiju procesa pilnveides
dalībnieki”; autore I.Vizule
2007.g.11.apr. – ELT workshop for tertiary level teachers “Meeting the Needs of Tertiary
Education”, Organizēja Pearson Longman Latvia.
2006.gada maijs – seminārs par iekĜaujošo izglītību ar Lielbritānijas ekspertu
piedalīšanos
2006.gada 28.apr. – starptautisks seminārs “Studiju rezultātu un kvalifikāciju
ietvarstruktūru izmantošana”; organizētāji – Akadēmiskās informācijas centrs, Latvijas
Rektoru padome, Latvijas Universitāte, Akadēmisko programmu aăentūra, Izglītības un
zinātnes ministrija.
27.05.2005. „BoloĦas process Eiropā un Latvijā (Eiropas Augstākās izglītības telpas
veidošanā sasniegtā izvērtējums Eiropas ministru konferencē Bergenā un prioritātes
tālākai darbībai; organizatori – Latvijas Rektoru padome sadarbībā ar IZM un
Akadēmisko programmu aăentūru.
03.10.2003 augstskolu pasniedzējiem un zinātniekiem „The Latest Conceptions in
English Academic Writing”, Rīgas StradiĦa universitāte, Valodu centrs
2011. gada 12. maijā
Ieva Vizule

(personiskais paraksts
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese
Tālrunis
Fakss
E-pasts
Pilsonība
Dzimšanas datums
Dzimums

Proveja Egita
Strautnieku iela 18, LV 3001, Jelgava, Latvija.
63080233

Mobilais tālrunis:

29447896

proveja@one.lv
Latvija
1975. gada 9.maijs
sieviete

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare
Laika periods
Profesija vai ieĦemamais amats
Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un adrese
Nozare

2008.g. septembris – līdz šim brīdim
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore
Pedagoăiskais un zinātniskais darbs
Ventspils Augstskola, Inženieru 101, Ventspils LV 3600, Latvija
Valodniecība / lietišėā valodniecība
2003. g. – 2006. g.
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes lektore
Pedagoăiskais un zinātniskais darbs
Ventspils Augstskola, Inženieru 101, Ventspils LV 3600, Latvija
Valodniecība / lietišėā valodniecība
2004.g. augusta mēnesis.
lektore Johanesa Gūtenberga Maincas Universitātes Valodu un kultūras studiju
fakultātes Germersheimā organizētajos starptautiskajos vasaras kursos „Latviešu – vācu
tulkošana“
Pedagoăiskais darbs
Johanesa Gūtenberga Maincas Universitāte, Valodu un kultūras studiju fakultāte, An der
Hochschule 2, 76726 Germersheim, Vācija
Llietišėā valodniecība/ kultūras zinātne
1999. g. – 2008. g.
Latvijas Universitātes Moderno valdu fakultātes Ăermānistikas nodaĜas lektore
Pedagoăiskais un zinātniskais darbs
Latvijas Universitāte, RaiĦa bulvāris 19, Rīga
Valodniecība / lietišėā valodniecība
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Izglītība

Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Izglītības iestādes nosaukums un veids

Kopš 2009. gada februāra studijas Starpaugstskolu doktora studiju programmā
„Valodniecība: latviešu diahroniskā valodniecība, latviešu sinhroniskā valodniecība,
lietišėā valodniecība, salīdzināmā un sastatāmā valodniecība”
1999.-2001.
Maăistra diploms, humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā
Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte, vācu filoloăijas maăistra studiju

Galvenie mācību priekšmeti / programma
iegūtās profesionālās prasmes

Valodniecība, translatoloăija, svešvalodu mācību metodika, augstskolu didaktika

Laika periods
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija

Laika periods
Izglītības iestādes nosaukums
un veids
Laika periods
Izglītības iestādes nosaukums
un veids

1993.-1999.
Bakalaura diploms, humanitāro zinātĦu bakalaura grāds filoloăijā
Profesionālās izglītības atestāts, vācu valodas tulkotāja kvalifikācija
Profesionālās izglītības atestāts, vācu valodas skolotāja kvalifikācija
1990.– 1993.
Madlienas vidusskola
1982.-1990.
Madlienas pamatskola

Prasmes
Dzimtā(s) valoda(s)

Latviešu valoda

Cita(s) valoda(s)
Pašnovērtējums

Sapratne

Runāšana

Rakstīša
na

Klausīšanās

Lasīšana

Dialogs

Monologs

Vācu valoda

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

Krievu valoda

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

ěoti labi

Labi

Labi

Viduvēji

Viduvēji

Viduvēji

Eiropas līmenis (*)

AngĜu valoda
(*)

Eiropas kopīgām pamatnostādnēm valodu apguvē atbilstošs līmenis

Organizatoriskas prasmes

Dalība studiju programmu popularizēšanā; prakstiskās tulkošanas pasākumu
organizēšana studentiem; sadarbības ar izdevniecībām organizēšana

Datora lietošanas prasmes

MS Word, MS Excell, TRADOS, MS Power Point

Citas prasmes
Vadītāja apliecība

Rakstiskā un mutiskā tulkošana, studentu pētniecisko darbu vadīšana, darbs
projektos, studiju kursu izstrāde
B kategorijas apliecība
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Papildu informācija Maăistrantūras studiju programmas ietvaros studijas Johanesa Gūtenberga Maincas
Universitātes Valodu un kultūras studiju fakultātē Germersheimā (2001.g. janvārī un
februārī)

Dalība projektā „Enhancement of Professional Skills of Translator
Trainers” augstskolu docētāju
pedagoăiskās un zinātniskās
kvalifikācijas paaugstināšana (19.06.2006. līdz 25.06.2006.)
Dalība Vācijas Akadēmiskā apmaiĦas dienesta finansētajos
kvalifikācijas
celšanas
kursos
„Interkultturelle
Wirtschaftskommunikation in Forschung und Lehre” (Vitauta Dižā
Universitātē KauĦā laikā no 2010. gada 11. jūnija līdz 17. jūnijam)
Pielikumi 1. Zinātniskā darbība
2.

Darbība rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā

1. pielikums

Zinātniskā darbība
Publikācijas atbilstīgajā zinātĦu nozarē:
1) Proveja, E. (2002) Terminologisierung und Entterminologisierung bei der
Benennungsbildung technischer Fachsprachen (Formation of the Terms in
Professional Technical Texts) // Valoda da˛ādu kultūru kontekstā.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XII zinātniskie lasījumi.
2. daĜa. Valodas lingvistiskie aspekti
2) Proveja, E. (2004) Vermittlung des technischen Fachwortschatzes im
Übersetzungsunterricht // Ahti Jäntti / Jarkko Nurminen (Hrsg.): Themen
mit Variationen. Dokumentation des VI. Nordischen Germanistentreffens
in Jyväskylä vom 4.-9. Juni 2002. Frankfurt am Main. 281.-291. lpp.
3) Publikācija starptautiskās konferences auĜu universitātē „Teksts:
lingvistika un poētika 17” tē˛u krājumā: Egita Proveja (2009) Tekstveides
zināšanas – neapzināta valodas lietotāju komnpetence? // Tekstas :
Ligvistika ir Poetika 17. auĜu Universitāte. (ISBN 978-9986-38-999-6).
61.-62. lpp.
4) „ĥem, Ħemt vai Ħemiet glāzi piena: verba kategorijas kulinārijas receptēs un
to tulkojumos” // Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 14 (1)
Liepāja: LiepU 2010, 248. – 257. lpp.
5) Publicēšanai iesniegts, redaktora ieteikumiem atbilstīgi koriăēts teksts
„Zum Parallelgebrauch bedeutungsgleicher Begriffe in der lettischen
Terminologie”
6) Publicēšanai iesniegts teksts „Deutsche Kochrezepte in Liv- und Kurland
des 19. Jahrhunderts“
7) Publicēšanai iesniegts teksts „„Senāko latviešu kulinārijas recepšu
virsrakstu tulkošanas paĦēmieni”
Piedalīšanās ar referātu zinātniskās konferencēs:
1) VI. Nordisches Germanistentreffen in Jyväskylä (VI ZiemeĜvalstu
ăermānistu tikšanās Jiveskilā (Somijā) (2002. gads). Nolasīts referāts
Vermittlung des technischen Fachwortschatzes im Übersetzungsunterricht
2) Starptautiskā konference „Deutsche Sprache und Literatur im Ostseeraum”,
Latvijas Universitāte (2002. g.). Nolasīts referāts: Vermittlung des
technischen Fachwortschatzes im Übersetzungsunterricht
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3) Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”
(Liepājas Pedagoăijas akadēmijā) (2003. g.). Nolasīts referāts:
Fachwortschatz im Übersetzungsunterricht - eine Herausforderung für die
Studierenden?
4) Starptautiskā konference „Deutsche Sprache und Literatur im Ostseeraum
II” Latvijas Universitāte (2004. g.). Nolasīts referāts:
Konventionengebundene Textsorten im Übersetzungsunterricht (am
Beispiel des Sprachenpaares Deutsch-Russisch)
5) Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIV Zinātniskie lasījumi
(2004. g.). Nolasīts referāts: Konventiongebundene Textsorten im
Übersetzungsunterricht. Bedienungsanleitung
6) LU 63. konference. Lietišėās valodniecības sekcija (vācu valoda)
(2005. g.). Nolasīts referāts: Instruierende Texte im Übersetzungsunterricht
7) LU 65. konference. Lietišėās valodniecības sekcija (vācu valoda)
(2007. g.). Nolasīts referāts: Kontrastiver Vergleich von deutschen und
lettischen anleitenden Texten
8) Starptautiskā konference „Deutsch im Kontakt und Kontrast II” (2008.g)
Interferenzen bei der Übersetzung Deutsch-Lettisch-Deutsch
9) Starptautiskā konference „Deutsch im Kontakt und Kontrast III” (2009.g)
Nolasīts referāts Zur Rolle der Textsortenkonventionen bei der Übersetzung
10) Konference Ernsta Morica Arnta Greifsvaldes Universitātē (Vācijā)
„Language Policy in the Practice of Translating”, nolasīts referāts
Übersetzer als Wandler zwischen zwei Welten” (2.11.09. līdz 3.11.09.)
11) Starptautiskā konference auĜu universitātē „Teksts: lingvistika un poētika
17”, nolasīts referāts Tekstveides zināšanas – neapzināta valodas lietotāju
kompetence? (12.11.09. līdz 13.11.09.)
12) 14. starptautiskajai zinātniskajai konferencei „Vārds un tā pētīšanas
aspekti” (LiePU, 2009.g. 26.-27. novembris.) sagatavots referāts „ĥem,
Ħemt vai Ħemiet glāzi piena: verba kategorijas kulinārijas receptēs un to
tulkojumos” (20 min.)
13) Viduseiropas ăermānistu apvienības 3. kongress "Mittlerin aus Europas
Mitte. Fundamente und Perspektiven der deutschen Sprache und ihrer
Literatur im ostmittel- und südosteuropäischen Raum" (8.04.10 līdz
10.04.10.), nolasīts referāts Auswirkungen der Übersetzung auf
zielsprachliche Texte anhand von Kochbüchern und ihren Übersetzungen
(Anfang des 20.Jh.) (ref. 20 min.)
14) Starptautiskās V.Admoni Baltijas doktorantu skolas kolokvijs (2010. gada
16., 17. septembris), referāts „Benennungen von Kochrezepten im
Deutschen und Lettischen: Kontrastive Analyse. (18. Jh.)” (ref. 30 min.)
15) 15. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”
(LiePU, 2010.g. 2.-3. decembris) referāts „Senāko latviešu kulinārijas
recepšu virsraksti un to tulkošanas paĦēmieni” (20 min.)
16) Dalība VeA ikgadējā Zinātniskajā konferencē (Ventspils, 2010.g.
22.decembrī), referāts „Ziemassvētku ēdieni un to pagatavošanas apraksts
senajās latviešu kulinārijas receptēs“ (ref. 15 min.)
17) Dalība Daugavpils Universitātes Humanitāro zinātĦu fakultātes
starptautiskajā konferencē „XXI zinātniskie lasījumi“ (Daugavpils, 2011.g.
27./28.janvārī), referāts „Deutsche Kochrezepte in Liv- und Kurland des
19. Jahrhunderts“ (ref. 15 min.)
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18) Dalība LU 69. zinātniskajā konferencē (Rīgā, 2011.g. 11. februārī),
referāts „Deutsche Kochrezepte als prototypische Textvorlage bei der
Entstehung lettischer Kochrezepte im 18./19. Jahrhundert“ (ref. 15 min.)
19) Dalība VeA un Liepājas Universitātes organizētajā 1. starptautiskajā jauno
lingvistu konferencē „VIA SCIENTIARUM”(Ventspilī, 2011. gada
25./26.martā), referāts „Teksta ilokutīvie akti senajās latviešu kulinārijas
receptēs” (15 min.)
20) Dalība Tallinas Universitātes starptautiskajā konferencē „Von Fleming bis
Kotzebue. SPRACH-, LITERATUR- UND KULTURKONTAKT IM
BALTIKUM“ (Tallinā, 2011. gada 5. līdz 7. maijā), referāts „Die Textsorte
Kochrezept als Spiegel deutsch-lettischer Sprach- und Kulturkontakte”
(30 min.)
2. pielikums

Darbība rakstiskās un mutiskās tulkošanas jomā
kopš 1999. jūnija
kopš 2001. g.

zvērināts tulkotājs
pašnodarbināts tulks/tulkotājs

Publicēti rakstiskie tulkojumi:
1.
Jānis Leja: ... und ich lebe doch. Baltische Kreuzwege. Berlin:
EXPOPLAN 2001 (313 lpp.) (nosaukums oriăinālvalodā „TV rēgs“
Latvijas Televīzija 1991)
2.
Volfgangs Mencels: Retorika. Prasme brīvi un pārliecinoši runāt.
Rīga 2002. /nosaukums oriăinālvalodā: Mentzel Wolfgang: Rhetorik: frei
und überzeugend sprechen.)
3.
Mikroelektronikas komponentes un pamatshēmas: mācību grām. /
Manfred Frohn, Wolfgang Oberthur, Hans-Jobst Siedler ; no vācu val. tulk.
Egita Proveja, Ārija Servuta. - [Rīga] : VPIC, [2003]. - 512 lpp. (Elektronika II). - Priekšmetu rād.: 508.-512. lpp. ISBN 9984-7620-1-7
4.
Siguldas novada gadsimtu grāmata / [Ligita BeitiĦa, Jolanta
DukaĜska, Egils JemeĜjanovs ... [u.c.] ; Turaidas muzejrezervāts ; tulk. Ilga
Korkliša, Egita Proveja; Baibas Jurkānes, Dainas Girgensones māksl.
noform.]. - [Rīga : Jumava, 2007]
Līgumtulkotāja Tulkošanas un terminoloăijas centrā (Nato teksti);
„euroscript Baltija” (Eiropas Parlamenta un DG Enterprise projekti); „New
Yorker Latvija” u.c.

Mutiskā tulkošana:
Sarunu un konsekutīvā tulkošana sadarbībā ar Vācijas - Baltijas
Tirdzniecības kameru Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, šādas tēmas: Atkritumu un
ūdens saimniecība Latvijā (2004), Nodarbinātības problēmas Latvijā (2005)
u.c.; Labklājības ministrijā (4 reăionālās konferences „Lisabonas stratēăijas
īstenošana“ (2004), konsekutīvi un sinhroni), EuroCOP konference
„Policing in an Enlarged EU“ (sinhroni, preses konference – konsekutīvi
(2005. g. februārī)); Expert Talks of Military Legal Matters Aizsardzības
Ministrijā (konsekutīvi, 2 dienas 2005. g); semināri sieviešu organizācijām,
ko organizē „euroscript Baltija“ (konsekutīvi, 14 dienas 2004. g.);
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Twinning projekts (Austrija/Latvija) par muitas auditu (konsekutīvi, 2005.
g. 5. sept. līdz 2. nov., kopā 48 pilnas darba dienas, pa 8 stundām),
Twinning projekts specdienestiem (Austrijas Finanšu Ministrija/Lauku
atbalsta dienests Latvija) (konsekutīvi, 3 dienas 2005. g. novembrī, 3 dienas
2006. g. janvārī); tulkošana un asistenta kompetence, sagatavojot da˛ādus
si˛etus televīzijas sabiedrībai DW-TV (kopā ar Karlu Hārenbroku (Karl
Haarenbrock) (tēmas: pensiju apdrošināšana, zvejniecības politika, jaunie
uzĦēmēji, inflācija, IT, SAPARD projekti u. c.); konsekutīvā tulkošana 2
darba grupās (ik pa 16 stundām), sadarbojoties Latvijas Profesionālās
izglītības centram (PIC) un VFR Profesionālās izglītības institūtam (BIBB)
2006. g. februārī un aprīlī, ES lauksaimniecības ministru tikšanās par KLP
jautājumiem (2008. g. septembrī Rīgā) (1 diena); 2008. g. Valmieras
forums (2. dienas), Saksijas-Anhaltes ekonomikas ministra un delegācijas
tikšanas LR ministrijās (konsekutīvi) + konference (sinhroni) (2009. g.),
VFR Aizsardzības ministra vizīte Latvijā (2009. g.), Latvijas-Vācijas
pašvaldību partnerības forums (4 dienas, 2008., 2009., 2010.g.), LR
Konkurences padome (2009. g.), Riharda Vāgnera diena un Rienci balvas
pasniegšana (2009. g.) u.c.
2011. gada 12. maijā
Egita Proveja (personiskais paraksts)
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Europass
Curriculum Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds

Guntars Dreijers

E-pasts
Pilsonība

guntarsd@venta.lv
Latvijas Republika

Dzimšanas datums

1975. gada 1. novembris

Darba pieredze
Kopš 2002
Profesija vai ieĦemamais amats
Darba vietas nosaukums un adrese

Lektors, Anglistikas katedras vadītājs
Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte, Inženieru iela 101,
Ventspils LV-3600

Izglītība
1999 - 2001
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un
veids
1994 - 1999
Piešėirtā izglītības dokumenta
nosaukums / Piešėirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšmeti /
iegūtās profesionālās prasmes
Izglītības iestādes nosaukums un
veids

Maăistra grāds filoloăijā
AngĜu valodniecība
Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte

Bakalaura grāds filoloăijā; Latviešu valodas, literatūras un angĜu
valodas skolotāja kvalifikācija
Valodniecība, literatūra, valodu mācīšanas metodika un didaktika
Liepājas Pedagoăijas akadēmija

Prasmes
Dzimtā(s) valoda(s)
Cita(s) valoda(s)

Latviešu
AngĜu, krievu, franču

Pašnovērtējums
Eiropas līmenis

Klausīša
nās

Lasīšan
a

Dialogs

Monolog
s

AngĜu

C2

C2

C2

C2

C
2

Krievu

C1

C1

C1

C1

C
1

Franču

B1

B2

B1

B1

B
1
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Publikācijas
2010 Dreijers, G. Bodlēra atdzejotāju lēmumpieĦemšanas apsvērumi par
vārdu, izteiksmi un metodi // Vārds un tā pētīšanas aspekti 14(2),
Liepāja: Liepājas Universitāte. (ISSN 1407-4737)
2009 Dreijers, G. Groteskas spēks Kerolas Klārkas Bodlēra dzejas tulkojumā
// Vārds un tā pētīšanas aspekti 13(2), Liepāja: Liepājas Universitāte.
(ISSN 1407-4737)
2011. gada 12. maijā
Guntars Dreijers (personiskais paraksts)
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Europass
Curriculum
Vitae
Personas dati
Uzvārds / Vārds
Adrese

KOHA Maruta
Brīvības iela 29 – 10, Ventspils, LV-3601

Tālrunis

+371 63634267

E-pasts

maruta.koha@venta.lv; maruta.koha@gmail.com

Pilsonība
Dzimšanas datums

Mobilais tālrunis: 29665040

Latvijas Republika
16.12.1955.

Darba pieredze
Laika periods
Profesija vai
ieĦemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai
ieĦemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai
ieĦemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese
Laika periods
Profesija vai
ieĦemamais amats
Darba vietas
nosaukums un adrese

1997.- pašlaik
Tulkošanas studiju fakultātes Anglistikas katedras lektore, ārpus VeA - praktizējošs zvērināts
tulks/tulkotājs
Ventspils Augstskola, Inženieru 101, Ventspils, LV3601
1994.-1997.
AngĜu valodas skolotāja, blakus darbā – pasniedzēja RTU Ventspils nodaĜā, tulks Ventspils
UzĦēmējdarbības atbalsta centrā
Ventspils 1.ăimnāzija, Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV3601
1989.-1994.
Ventspils 1.ăimnāzijas direktore
Ventspils 1.ăimnāzija, Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV3601
1980.-1989.
AngĜu valodas skolotāja
Ventspils 1.ăimnāzija, Kuldīgas iela 1, Ventspils, LV3601

Izglītība
Laika periods
Piešėirtā izglītības
dokumenta
nosaukums / Piešėirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums un veids

2004.
Izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā (dipl.Nr.MDA 0770)

Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte
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Laika periods
Piešėirtā izglītības
dokumenta
nosaukums / Piešėirtā
kvalifikācija
Izglītības iestādes
nosaukums un veids

1974.-1980.
Filologs, pasniedzējs, tulks (dipl. Nr.ŽV260873)

Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte

Prasmes
Dzimtā valoda

Latviešu

Citas valodas
Pašnovērtējums
Eiropas līmenis (*)

Sapratne
Klausīšanās

Runāšana
Lasīšana

Dialogs

AngĜu

C2

C2

C2

Krievu

C1

C2

C1

Vācu

A2

B1

A2

Datora lietošanas
prasmes
Vadītāja apliecība

MS Office un Interneta pārlūkprogrammu izmantošana lietpratēja līmenī
B klases vadītāja apliecība no 01.06.1991.
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Rakstīšana

Papildu Docētie kursi augstskolā
informācija Tulkošanas studiju fakultātē– Rakstiskās tulkošanas pamati A-L, Rakstiskā tulkošana: publicistika un
informatīvie teksti A – L, AngĜu valodas fonētika, Lietišėā angĜu valoda Ekonomikas un pārvaldības
fakultātes bakalaura studiju programmās
Liepājas Universitātē – Teksta analīze tulkošanas praksē
2009.g.aprīlī – ES Socrates/ ERASMUS stipendija docēšanai Tamperes Universitātē, Somijā
2005.g. aprīlī – ES Socrates/ ERASMUS stipendija docēšanai Agderas Augstskolā, Norvēăijā.

Papildizglītība un profesionālā pilnveide
Regulāra piedalīšanās ar tulkojumzinātni un svešvalodu apmācību saistītās konferencēs un
semināros. Jaunākie dati:
2011.1.-9.aprīlī – Izglītības attīstības centra organizētā pedagogu profesioālās pilnveides programma
„Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide starpkultūru izglītībā”
2010.g. 26.martā – 7.starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē "Valodu apguve: problēmas un
perspektīva” Liepājas Universitātē (referāts)
2009.g.17.novembrī – LU VadībzinātĦu institūta rīkotajā seminārā "Kvalitatīvā
pētniecība"
2009.g.18.septembrī – MESTAKO rīkotais seminārs "Dokumentu tulkošana, noformēšana un
apliecināšana” Rīgā
2008.g.28.martā – 6.starptautiskajā zinātniski metodiskajā konferencē "Valodu apguve: problēmas un
perspektīva” Liepājas Universitātē (referāts)
Dalība Starptautiskā Pasaules valodu skolotāju federācijas ZiemeĜvalstu-Baltijas reăiona konferencē
14.-16.06.2007
2007.g.26.maijā – SPPA Tulku fakultātes rīkotajā seminārā "Svešvalodas apmācības alternatīvās
metodes”
2006.g. 26.-27.oktobrī – ViĜĦas Pedagoăijas universitātes starptautiskā konference „Aspects of
Language Functioning in Different Linguistic, Didactic and Sociocultural Contexts” (referāts)
Referāts “Content and Language Integrated Learning and Team Teaching in Tertiary Education:
Challenges, Problems and Solutions” LAVSA konferencē “„Exploring the Relationship: Learning,
Teaching and Assessment” 18.-20.08.2006 Rīgā
2005.g.16.-30. jūlijs – Hornbija Izglītības fonda un Lielbritānijas Padomes Vācijā rīkotajā vasaras skolā
Berlīnē „PārmaiĦu vadība – pārmaiĦu rosināšana un ieviešana angĜu valodas mācīšanas kontekstā”
2003.-2004. LU PPI ped. izglītības programma Augstskolu didaktika
2003.marts (2 ned.)”Trainer-training course for ELT Trainers” Valodu mācību institūtā Noridžā
(Lielbritānija)
2004.,2002. ; 2001.; 2000. LPA organizētās konferencēs "Valodu apguve:problēmas un perspektīva"
(ar ziĦojumiem darba grupās) Liepājā
2002. 16.-18.aug.3.Baltijas starptautiskās angĜu valodas skolotāju un LAVSA 10 gadu jubilejas
starptautiskā konference "Considering Challenges in ELT" , Rīgā
2001-2002. LU Moderno valodu fakultātes un Orhūsas Biznesa augstskolas (Dānija) organizētie 4
ned. kursi par lietišėās angĜu valodas tulkošanas teoriju un praksi, Rīgā
2000. 23-26.03. Starptautisks seminārs svešvalodu pasniedzēju profesionālā pilnveides jautājumos,
Līgatnē
1998.-1999. Lielbritānijas Padomes organizētie ESPELL starptautiskie kursi "AngĜu valoda
specifiskiem mērėiem: Igaunija, Latvija, Lietuva"
1998. Lielbritānijas Padomes organizēti 2 mēnešu kursi angĜu valodas pasniegšanas un apmācības
organizēšanas metodikā – Kembridžā, Lielbritānijā
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Publikācijas (pēc 2000.gada)

„Intensive Reading for Perception, Comprehension and Translation” –
Liepājas Pedagoăijas akadēmijas Zinātnisko rakstu krājumā III „Valodu
apguve: problēmas un perspektīva”, Liepāja, 2004, 236.-244.lpp.
„From Assessment to Self-Assessment: Decoding the Black Box” (kopautorībā
ar I.Straupmani) – „Language in Different Contexts”, Research Papers 2007,
Volume 2, Vilnius Pedagogical University, Vilnius, 2007, pp. 342-351
Organizatoriskā darba pieredze
Ventspils Augstskolas Senāta un Tulkošanas studiju fakultātes Domes locekle
2006.-2007 ESF projektā par vietnes tulki.lv izveidošanu
2003.g. okt. – 2006.g.okt. ES Leonardo da Vinči programmas projekta
„Pārnesamība un robežzonas satura un valodas integrētā apguvē” plān. grupā
1997.- 2002. koordinatore un pasniedzēja angĜu valodas skolotāju-nespeciālistu
pārkvalifikācijas projektā, ko organizēja Izglītības ministrija sadarbībā ar
Lielbritānoias Padomi Latvijā, pasniedzēja Liepājas Pedagoăijas akadēmijas
profesionālajā programmā „AngĜu valodas skolotājs pamatskolā”
1996.-1998. Programmas "PārmaiĦas izglītībā" projekta "Efektīva skola"
vadības grupas locekle, semināru pasniedzēja

2011. gada 12. maijā
Maruta Koha
(personiskais paraksts)
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Curriculum Vitae

Solvita Štekerhofa
Personas dati
Vārds

Solvita Štekerhofa

Dzimšanas dati

8. aprīlis 1984. gads , Rīga

Adrese

Talsu iela 37-2, Ventspils, Latvija

Tālrunis

37120015921

E-pasts

solvitai@venta.lv

Izglītība
2007. -2010.

Liepājas Universitāte, Latviešu filoloăija maăistra studiju
programma

2007.

Mašīnlasāmā kataloăizācija MARC21 formātā un
Kataloăizācija un Z39.50 klienta izmantošana, Apliecība
Nr. 2007/659

2007.

Kataloăizācija, Apliecība Nr.153

2002. -2006.

Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātĦu bakalaurs
filoloăijā

2002. gads

Tālākās izglītības institūts
Saskarsmes psiholoăija
Apliecības nr. 000475

1993.- 2002.

Ventspils 5. vidusskola

1990.- 1993.

Rīgas 2. pagarinātā darba dienas skola

Semināri un apmācības
2011.

Studiju rezultātu formulēšana, Sertifikāts Nr.11-28

2010.

Literārā rediăēšana, Apliecība Nr.0463

2010.

Mentorings bibliotēkā darbam ar bērniem, Apliecinājums
Nr.737

82

2010.

Interneta drošība manā bibliotēkā, Apliecība Nr.231

2009.

Budžeta pārvaldīšana pārmaiĦu laikā. Kā plānot, saglabāt
un vairot naudu, Apliecinājums Nr.1710

2009.

Lietišėo rakstu valodas kultūra un aktuālie
problēmgadījumi, Apliecība Nr.0443

2008.

Latvijas datu bāzu elektroniskie resursi bibliotēkām,
Apliecinājums Nr.2169

2008.

Mūžizglītības aktuālās problēmas un bibliotēku loma
zināšanu sabiedrībā, Apliecinājums Nr. 10/839

2008.

Informācijas tehnoloăiju un interneta lietošanas iemaĦu
uzlabošana, Apliecinājums Nr. 10/32

2008.

EBSCO datu bāzu apmācības, Apliecinājums Nr. 1840

2007.

Elektroniskais paraksts bibliotekāriem, Apliecinājums Nr.
11/58

2006.

EBSCO datu bāzu apmācības, Apliecinājums Nr. 1553
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Darba pieredze
Ventspils Bērnu bibliotēkas vadītāja
2010.-2011.
Ventspils Augstskola, lektore Tulkošanas studiju fakultātē
2008.-2011.

mācību kursos “Mūsdienu latviešu valodas attīstības
tendences” un Ekonomikas un pārvaldības fakultātes
mācību kursā “Loăika un retorika”
SIA “Brailinform”, tulce

2009.-2011.
Ventspils bibliotēka, galvenā bibliotekāre
2006.-2009.
Konferences
Studentu zinātniskā konference, Liepājas Universitāte,
2009.

Vizuālā dzeja- teorētiska un vēsturiska apcere
Studentu zinātniskā konference “Aktualitātes

2008.

tautsaimniecībā, tulkošanā un tehnoloăijās”, Ventspils
Augstskola, Raksturīgākās stilistikas un ortogrāfijas kĜūdas
studentu zinātniskajos darbos

Valodu zināšanas

AngĜu

mutiski (labi), rakstiski (labi)

Latviešu

dzimtā valoda

Lietuviešu

mutiski( viduvēji), rakstiski(viduvēji)

Krievu

mutiski (labi), rakstiski (labi)

Datorzināšanas
Lietošanas programmas:

Prezentāciju

programmas

(PowerPoint),

datu

bāzes

(Access), internets (e-pasts, www), datu apstrāde (Excel),
teksta apstrāde (Word, utt.), Skype, Modzilla Firefox.
Operētājsistēmas:

Windows NT, Windows 2000, Windows 95/98, Windows
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XP, Windows Vista.
Ir iemaĦas darbā ar kopētāju un skeneri.
Sociālās prasmes un

Kārtīga, ar augstu atbildības sajūtu. Labi saprotas ar

iemaĦas

cilvēkiem, ātri apgūst jaunas iemaĦas.

Datums – 09.05.2011.
Solvita Štekerhofa (personiskais paraksts)
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CURRICULUM VITAE
1. Vārds: DACE
2. Uzvārds: ŠTEFENBERGA
3. Dzimšanas gads: 1977. gada 6. februāris
4. Izglītība: UzĦēmējdarbības vadības profesionālais maăistra grāds
Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:

Ventspils Augstskola, Banku Augstskola, RSEBAA
08.12.2006.
līdz šim brīdim
Studijas starpaugstskolu doktora studiju programmā
“Biznesa vadība”

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Ventspils Augstskola
01.09.2002.
19.06.2004.
UzĦēmējdarbības vadības profesionālais maăistra grāds,
uzĦēmējdarbības vadītāja kvalifikācija
PDA 0054

Izglītības iestāde
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Iegūtā izglītība:
Diploma Nr.

Rīgas Tehniskā universitāte
01.09.1996.
03.07.2000.
Sociālo zinātĦu bakalaura grāds vadībzinātnē
011093

5. Papildu izglītība/kursi:
„Erasmus for Academic Staff: project work and mobility”, seminārs ViĜĦā, 2004. gada
novembrī
SIA „Infosab” sertifikāts „ES projektu vadīšana”, 2004. gada novembris-decembris
Piedalīšanās CFLA, LR IZM, VRAA organizētajos semināros par ES struktūrfondu
projektu ieviešanu.
IAC tālākizglītības programmas seminārs “Domāšanas prasmju attsītīšanas un pilnveides
sekmēšana studiju procesā” 01.06.2009.
6. Valodu prasme (vērtējot no 1 – 5 (1 – vāji; 5 – brīvi)):
Valoda
Latviešu
Krievu
AngĜu
Vācu

Lasītprasme
5
5
5
1

Runātprasme
5
4
4
2
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Rakstītprasme
5
3
3
1

7. Darba pieredze:
Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

26.09.2010.
līdz šim brīdim
Ventspils Augstskola
Satversems sapulces priekšsēdētāja
Satversmes sapulces darbības organizēšana, sēžu vadīšana

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

03.10.2007.
26.09.2010.
Ventspils Augstskola
Senāta priekšsēdētāja
Senāta darbības organizēšana, Senāta sēžu vadīšana

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

01.06.2006.
līdz šim brīdim
Ventspils Augstskola
ZinātĦu un attīstības daĜas vadītāja
Zinātnes attīstības organizēšana, projektu izstrāde un
dalība to realizācijā, zinātnisko pārskatu gatavošana, VeA
projektu uzraudzība un kontrole. Starptautisku zinātnisku
konferenču sagatavošana.VeA publikāciju uzraudzība un
kontrole

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

01.10.2004.
31.05.2006.
Ventspils Augstskola
Izglītības metodiėe zinātĦu un attīstības jautājumos
Zinātnes attīstības veicināšana augstskolā, iesaistīšanās
projektu gatavošanā un realizēšanā

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums
Galvenie pienākumi

01.09.2004.
līdz šim brīdim
Ventspils Augstskola
Lektore
Studiju kursu „ Projektu vadīšana” (UzĦēmējdarbības
vadības maăistrantūras studentiem) un „Lietvedība un
biroja darba automatizācija” (Vadībzinātnes bakalaura
studiju programmas un Tulkošans studiju fakultātes
bakalaura studiju programmas studentiem) sagatavošana
un nolasīšana (arī praktiskās nodarbības „Lietvedībā un
biroja darba automatizācijā”)

Datums: no (mm/gggg)
līdz (mm/gggg)
Darba vietas nosaukums
Amata nosaukums

01.07.1997.
01.10.2004.
Ventspils Augstskola
Lietvedības sekretāre
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Galvenie pienākumi

No 01.03.1999. VeA Senāta sekretāre
1. Lietvedības organizēšana
2.Informācijas nodošana;
3. Senāta sēžu un citu sanāksmju protokolēšana un
lēmumu sagatavošana.

8. Cita nozīmīga informācija
Piedalīšanās dažādu VeA projektu gatavošanā un izpildē, t.sk. ERAF infrastruktūras un
ESF projektu sagatavošanā un uzraudzībā no 2004. līdz šim brīdim.
Projekta „Profesiju segregācijas cēloĦu mazināšana” (EK EQUAL programma) aktivitāšu
koordinatore VeA (02.02.2005.-04.2007.)
Dalība Nacionālā Attīstības plāna sadaĜas “Esošās situācijas analīze” izstrādē 2005. gada
maijā.
Projekta „Uz zinātni un inovatīvo darbību Latvijā balstītas profesionālās maăistra studiju
programmas „Inovatīvā biznesa attīstība” izveide” vadītāja asistente (03.2006.-08.2006.)
Projekta „Jaunu nodarbinātības iespēju izpēte uz zināšanām balstītā sabiedrībā
mūžizglītības aspektā Kurzemes reăionā”(ESF) pētniece (09.2006.-04.2007.)
Projekta “Laboratoriju iegāde un zinātnes infrastruktūras attīstība Ventspils Augstskolā un
Ventspils Augstskolas Starptautiskā radioastronomijas centra bāzē” vadītāja asistente
(09.2007.-08.2008.)
ERASMUS docētāju mobilitātes programmas ietvaros studiju kursu „Professional Skills:
Project Work” un Customer Driven Product Development” lekcijas „Project
Management” lasīšana Laurea Polytechnic (Hyvinkaa, Somija) 24.09.2005.-30.09.2005.
UzĦēmēju apmācību kursi ESF NP “Apmācības, konsultācijas un finansiālais atbalsts
komercdarbības vai pašnodarbinātības uzsākšana” ietvaros – lektore (09.-11.2007.)
Projektu konkursa “Zinātniskās darbības un infrastruktūras attīstības Ventspils
Augstskolā” organizēšana un uzraudzība 2006., 2007., 2008. gadā.
Citas aktivitātes:
VeA Ekonomikas un pārvaldības fakultātes domes locekle 2006.-līdz šim brīdim.
Vadītie maăistra darbi:
Solvita Kraule “SIA "Nams" attīstības projekta izstrāde” 2005.g.
Iveta Leinberga “Sulu termināla izveide Ventspils brīvostā un tā tālākās attīstības
perspektīvas” 2005.g.
Linda Rodzika “Inovatīvā uzĦēmējdarbība un tās loma Latvijas tautsaimniecības
attīstībā” 2006.g.
Lita Rollande “Eiropas Savienības struktūrfondu ieviešanas problēmas un to iespējamie
risinājumi” (BA “Turība” 2006.)
Andris Pikšens “Inovatīvā uzĦēmējdarbības attīstība Latvijā” 2007.
Daiga Ernstsone “Šitake sēĦu audzēšanas biznesa iespējas Latvijā” 2009.
Zaiga Līkanse “SIA "V&V VentMet laboratorija" paplašināšanās iespējas ārvalstīs”
2009.
MārtiĦš Brīvkalns “Kvalitātes sistēmas ieviešana SIA "Statnis"” 2009.
NataĜja Gerasimova “Tehnoloăisko procesu vadības modernizācijas ietekme uz AS
"Ventamonjaks" darbību” 2009.
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Vita Zīle “Eiropas Savienības struktūrfondu finasējuma apguve Latvijā plānošanas
periodu griezumā” 2009.
Karīna Krjukova “Projekta izstrāde lauku tūrisma nozares attīstībai” 2009.
Alekss Fišmeisters “Interneta mārketinga veidi produktu izplatīšanā” 2010.
9. Publikācijas
“Inovatīvā uzĦēmējdarbības reăionālā ekonomiskā vidē”, 2007. gada VeA konferences
zinātnisko rakstu krājums, 201.-208. lpp..
“Business functions approach to innovative and non-innovative business comparisons in
Latvia” zinātnisko rakstu krājumā “Perspectives of Innovation, economics and Business,
Volume 5, 2010, www.pieb.cz.
HiĜkevičs S., Štefenberga D. “Innovation as Factor of Economic Growth in Regions” –
publicēts BA, VeA, RSEBAA konferences zinātnisko rakstu krājumā – CD, 2010.
Dalība ar referātiem konferencēs:
VeA 3. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Bussiness”
referāts “Inovatīvā uzĦēmējdarbība reăionālā ekonomiskā vidē”
Ventspils Augstskolas Studentu konference 2008. gada 24.aprīlī.
Ventspils Augstskolas 2007. gada Ziemassvētku konference.
International Scientific Conference “Sustainable Business Development under scenarios of
possible economic slowdown” Rīga, 12.04.2008., referāts “Innovative Business in Regional
Economic environment”.
Ventspils Augstskolas 2008. gada Ziemassvētku konference.
4. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Business” referāts
“Contemporary Problems of Innovative Business Development in Regions” 14.-16. 05.2009.
Starptautiskā konference “Business Competitiveness in Local and Foreign Markets:
Challenges and Experiences”, Rīga, 29.30.04.2010., referāts “Innovation as Factor of
Economic Growth in Regions”
VeA 2010. gada studentu zinātniskā konference “Aktualitātes tautsaimniecībā, tulkošanā,
tehnoloăijās”, Ventspils, 13.05.2010.
referāts “ES struktūrfondu piesaiste reăiona
ekonomikas attīstībā”
HiĜkevičs S., Štefenberga D. referāts “The Development of Innovative Business in Regions
of Latvia in Context of Global Economy” konference “4th Annual International City-Break
Conference: Business and Society in a Global Economy” Atēnas, Grieėija, 20.-21.12.2010.,
raksts iesniegts publicēšanai
10. Kontaktinformācija:
Adrese:
Inženieru iela 58-90, Ventspils
TālruĦa nr:
+371 63629657, +371 26800288
Faksa nr:
+371 63629660
E-pasta adrese
dace.stefenberga@venta.lv
01.05.2011.
D.Štefenberga (personiskais paraksts)

89

KURSU APRAKSTI

1. Vispārizglītojošie studiju kursi – 20 KP
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Ievads valodniecībā. V
Introduction to Linguistics (in German)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3002
Rakstisks eksāmens
2 (3)
ěoti labas vācu valodas zināšanas
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas par vispārīgiem valodniecības jautājumiem,
par lietišėās valodniecības disciplīnu aktuāliem aspektiem saistībā ar tulkošanas
problēmām, pievēršot sevišėu uzmanību vācu valodai, kā arī sniegt teorētisko bāzi
dažādiem valodas un tulkošanas kursiem
Studiju rezultāti
Ir iegūtas pamatzināšanas valodniecības teorētiskajos jautājumos un radīti
lingvistiskie priekšnosacījumi tulkojumzinātnes un tulkošanas kursu apguvei.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Uzdevumi patstāvīgām literatūras studijām , uzdevumi konkrētu valodas parādību
analīzei.
Studiju rezultātu vērtēšana
Gala vērtējumu veido četru kontroldarbu vidējā atzīme (50%) un rakstisks eksāmens
semestra beigās (50 %).
Kursa saturs
1. Ievads: kursa mērėis, uzdevumi. Valoda un valodniecība. Valodniecības virzieni.
Valodas galvenās funkcijas. Language, langue, parole.
2.-3. Fonētika un fonoloăija. Fonētikas virzieni (artikulatoriskā, akustiskā, auditīvā).
Vācu valodas vokāĜi un konsonanti. Fonētiskā transkripcija. Fonētika un valodu
apguve. Akcents. Fonēma un alofoni. Alofonu tipi vācu valodā. Fonoloăiskie procesi..
4. Morfoloăija. Vārdi un vārdformas. Vārdu struktūra un valodu tipoloăija. Morfēmas
un alomorfi. Vārddarināšana vācu valodā.
5. Sintakse. Teikuma definīcijas. Gramatiskums. Akceptējamība. Daudznozīmība un
tulkošana. Teikuma struktūra. Vārdkopas. Teikuma analīzes modeĜi.
6.-7. Semantika. Terminoloăijas problēmas. Nozīmes veidi. Vārda, teikuma un teksta
semantika. Semantikas teorijas un analīzes metodes. Semantiskās attieksmes.
Semantikas loma tulkošanā..
8. Leksika un leksikogrāfija. Vārdnīcas, to veidi. Vārdnīcu salīdzinājums.
9-10. Teksts. Teksta definīcijas. Teksta lingvistikas attīstība un nozīme
tulkojumzinātnē. Tekstualitātes kritēriji. Teksta izpratne. Teksta veidi.
11.. Pragmatika. Runas akti, to veidi. Implikatūras. Pragmatika un tulkošana.
12. Psiholingvistika, tās uzdevumi. AtmiĦa, valoda un domāšana. Psiholingvistikas
loma valodu apguvē un tulkošanā.
13. Sociolingvistika. Valodas varianti. Vācu valodas varianti (Leflera modelis).
Tekstu analīze. Valodas variantu tulkošanas problēmas.
14.-16. Valodu kontakti un daudzvalodība. Valodu kontaktu pamatjēdzieni. Valodu
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kontaktu loma valodas attīstībā. Vācu un latviešu valodas kontakti diahroniskā un
sinhroniskā skatījumā. Valodu kontakti, valodu apguve un tulkošana..
Pamatliteratūra
1. Crystal, David: Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache. Frankfurt a.M. 1993.
2.Vater, Heinz: Einführung in die Sprachwissenschaft. München1994, Stuttgart 2002
(=UTB)
Papildliteratūra
1.Bußmann, Hadumod: Lexikon der Sprachwissenschaft. Vierte Aufl. Stuttgart:
Kröner 2008.
2. Lewandowsky, Theodor: Linguistisches Wörterbuch 1-3. 6. Aufl. Heidelberg:
Quelle und Meyer 1994 (=UTB 1518).
3. Lexikon der Germanistischen Linguistik. Hrsg. von Hans Peter Althaus, Helmut
Henne, Herbert Ernst Wiegand. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1980.
4. Metzler Lexikon Sprache. Hrsg. von Helmut Glück. Vierte Aufl. Stuttgart, Weimar:
Verlag J. B. Metzler 2010.
5.Fāters, Heincs: Ievads valodniecībā. Tulk. I. Balode. Rīga 2010
Citi informācijas avoti
1. http://www.linguistik-online.de
2. Kursa atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums
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Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences I
(Development Tendences of Contemporary Latvian I)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

VeA TSF lektore Solvita Štekerhofa
3130
ieskaite
2 (ECTS 3)
latviešu valodas apguve vidusskolas kursa
apjomā
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Aplūkot svarīgākās mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences, īpašu uzmanību
veltot mūsdienu latviešu valodas aktualitātēm un to risinājumiem valodas praksē un
latviešu ortogrāfijas, interpunkcijas, stilistikas un valodas kultūras jautājumiem.
Sniegt studentiem padziĜinātu ieskatu mūsdienu latviešu valodas attīstībā tulkošanas
studiju programmu specializācijas kontekstā. Aktualizēt tulka un tulkotāja lomu
latviešu valodas attīstībā un jaunradē, izkopt latviešu valodas prasmes un iemaĦas.
Studiju rezultāti
Studenti spēj saskatīt un labot tulkotajos un lietišėajos tekstos, publicistikā, globālā
tīmekĜa un televīzijas pārraižu materiālos stilistikas un ortogrāfijas kĜūdas, kā arī
orientēties latviešu gramatikas jautājumos.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
• patstāvīgu praktisku darbu veikšana;
• gatavošanās grupu darba īstenošanai ;
• prezentācijas izstrādes darba veikšana ;
• referāta gatavošanas priekšdarbu veikšana ;
• teorijas studijas
Studiju rezultātu vērtēšana
• studenti piedalās semināros un praktiskajos darbos;
• apmeklē ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā;
• dalība grupu darbā, prezentācijas izstrāde (reizi mēnesī);
• patstāvīgā darba (referāta) izstrāde (tēma jāiesniedz līdz novembrim);
• pozitīvs zināšanu novērtējums ieskaitē.
Kursa saturs
• Ievadjautājumi. Kursa aktualitāte. Kursa struktūra. Stilistika, tās galvenie
uzdevumi.
• Stilistikas pētīšanas objekts un saturs- neitrālais un stilistiskais valodā.
• Nacionālās valodas paveidi. Valodas funkcionālo stilu klasifikācijas
problēmas. Funkcionālo stilu attīstības tendences mūsdienās.
• Zinātniskās valodas stils.
• Lietišėo rakstu valodas stils. Atsevišėu pieturzīmju galvenie lietošanas
gadījumi.
• Publicistikas valodas stils.
• Poētiskās valodas stils. Interpunkcijas intonatīvās un jēdzieniskās nianses.
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Literārā sarunvaloda.
Emocionāli ekspresīvo nokrāsu tipi.
Stilistiskā sinonīmija.
Paralēlismi valodas praksē.
Varianti un citi paralēlismu veidi.
Jauna vārda radīšanas priekšnoteikumi. Internacionālu vārdu adaptācija
latviešu valodā.
• Aktuālais vārdu pareizrakstībā. Lielā sākumburta lietošana, problēmgadījumi
un raksturīgākās kĜūdas.
• Stilistiskās izteiksmes lingvistiskie paĦēmieni.
Pamatliteratūra
• Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā.-R.: Zvaigzne, 1993.
( skat.arī K diska TSF mapē solvitai);
Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika.-R.: Zvaigzne ABC, 1995.
Papildliteratūra
• Īpašvārdu rakstība.-R.: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.;
• SkujiĦa V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos.-R.: Zvaigzne ABC, 2003.;
• Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.-R.: LU Akadēmiskais apgāds (visi
izdevumi)
•
•
•
•
•
•

Citi informācijas avoti
• Terminoloăijas jaunumi.
• Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.
Tulkošanas
un
terminoloăijas
centra
tīmekĜa
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
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vietne

Mūsdienu latviešu valodas attīstības tendences II
(Development Tendences of Contemporary Latvian II)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

VeA TSF lektore Solvita Štekerhofa
3114
eksāmens
2 (ECTS 3)
labas latviešu valodas zināšanas
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
PadziĜināt latviešu literārās valodas prasmes, iepazīstoties ar torētiskām atziĦām spēt
tās pielietot praktiskos uzdevumos un tulkota teksta rediăēšanā. Veidot izpratni par
aktuālajiem procesiem latviešu valodā, iepazīties ar mūsdienu latviešu valodas
attīstības tendencēm.
Studiju rezultāti
Students spēj plānot un organizēt darbu grupā, kā arī strādāt individuāli. Spēj veikt
zinātniski pētniecisko darbu un spēj patstāvīgi, prasībām atbilstoši, izstrādāt un
noformēt semestra darbu. Spēj atrast un izvērtēt informāciju, kas saistīta ar kursa
specifiku. Spēj oientēties jaunākajos pētījumos par latviešu valodu un tos izmantot
praksē.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
•
•
•
•

gatavošanās semināriem un praktiskajiem darbiem;
patstāvīgu praktisku darbu veikšana;
semestra darba izstrāde;
teorijas studijas

Studiju rezultātu vērtēšana
•
•
•
•
•
•

dalība semināros un praktiskajos darbos;
apmeklēts ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību;
sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi;
laicīgi iesniegti visi semestra laikā uzdotie mājas darbi;
patstāvīgi izstrādāts, laicīgi iesniegts un prasībām atbilstoši noformēts
semestra darbs;
pozitīvs zināšanu novērtējums eksāmenā.

Kursa saturs
1. Ievadjautājumi. Kursa aktualitāte. Kursa struktūra.
2. Semestra darba izstrādes mērėis un uzdevumi, tehniskais noformējums.
Bibliogrāfisko norāžu un atsauču sistēmas izveide.
3. Lielo burtu lietošana un tā funkcijas.
4. SaīsinājumsalikteĦu veidi. Biežāk sastopamās nekonsekvences.
5. Lietvārda gramatiskās kategorijas. SkaĦu mija II, V un VI deklinācijas
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lietvārdiem.
6. Vīriešu un sieviešu uzvārdu atbilsmes pēc lietvārda deklinācijām. IzĦēmumi.
Uzruna. Uzrunas ievadītājvārdi.
7. Īpašības vārda gramatiskās kategorijas. Īpašības vārda noteiktā un nenoteiktā
galotne. Vīriešu un sieviešu uzvārdu atbilsmes pēc īpašības vārdu galotnēm.
8. SkaitĜa vārda un vietniekvārda gramatiskās kategorijas. Ăenitīva lietojums.
9. Dabības vārda gramatiskās kategroijas
10. SaikĜi un prievārdi, to saistāmība.
11. Vārddarināšana.
12. Vārsavienojumi, gramatiskā centra precizēšana, teikuma locekĜu gramatiska
saskaĦošana, vārdu secība.
13. Aizguvumi valodas praksē.
14. Kalkēšana, galvenie kalku tipi mūsdienu latviešu valodā.
15. Semantiski kompensējamie un nekompensējamie izteiksmes līdzekĜi.
Liekvārdība.
16. Atsevišėu pieturzīmju galvenie lietošanas gadījumi.Interpunkcija lietišėajā
tekstveidē.
Pamatliteratūra
Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā.-R.: Zvaigzne, 1993.- 470 lpp.
(skat.arī K diska TSF mapē solvitai)
Papildliteratūra
•
Baldunčiks, J. Anglicismi latviešu valodā.-R.: Zinātne, 1989.
• Blinkena, A. Latviešu interpunkcija.-R.: Zvaigzne ABC, 2009.
• GuĜevska, D. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata: latviešu
valoda.- [Rīga]: Avots, [2002].
• Īpašvārdu rakstība.-R.: Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998.
• Kušėis, J. Mūsu valoda 2: padomi latviskas valodas cienītājiem.-[Rīga]:
Biedrība "Latvietis", 2009.
• Rozenbergs, J. Latviešu valodas stilistika.-R.: Zvaigzne ABC, 1995.
• SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos.-R.: Zvaigzne ABC, 2003.
• Valsts valodas aăentūra. Valodas aktualitātes.-R.: Madonas polgrāfists,
2008
Citi informācijas avoti
• Terminoloăijas jaunumi.
• Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi.
• Tulkošanas un terminoloăijas centra tīmekĜa vietne
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/aktualitates/index.html
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Tekstu tipoloăija
(Text Typologie)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Ventspils Augstskolas TSF lektore Egita
Proveja
3103
Eksāmens
2
Starpkultūru komunikācija, Teksta analīzes
lingvistiskie aspekti

Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Kursa teorētiskajā daĜā tiek aplūkoti tulkojumzinātnē un teksta lingvistikā veiktie
tekstu klasificēšanas veidi. Teorētiski tiek diskutēts par teksta veidiem un to
makrostruktūras un mikrostruktūras īpatnībām. Kursa praktiskajā daĜā īpaša uzmanība
tiek pievērsta dažādiem tekstu veidiem, tos aprakstot un nosakot to atšėirības
tulkošanas kontekstā.
Studiju rezultāti
Studenti spēj plānot un organizēt darbu grupā, kā arī strādāt individuāli. Spēj veikt
zinātniski pētniecisku darbu ar dažādiem tekstu veidiem. Kontrastīvi salīdzinot tekstus
veidus vācu un latviešu valodā gūtās atziĦas studējošie spēj piemērot rakstveida un
mutvārdu tulkošanas procesā.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīga teorētiskās literatūras analīze. Patstāvīgi sagatavots izvēlēta teksta veida
apraksts un salīdzinājums vācu un latviešu valodā, īpašu uzmanību pievēršot
mutvārdu vai rakstveida
Studiju rezultātu vērtēšana
1. Patstāvīgi sagatavota teksta veida apraksta prezentācija
2. Semestra laikā veikto praktisko uzdevumu pozitīvs vērtējums
3. Eksāmenā rakstiskā formā jāiegūst pozitīvs zināšanu vērtējums
Kursa saturs
1. Teksts tulkojumzinātnē un teksta lingvistikā. Tekstualitātes kritēriji. Teksta
makrostruktūra un mikrostruktūra. Teksta funkcija
2. Teksts un tā tipoloăijas teksta lingvistikā
3. Teksts un tā tipoloăijas tulkojumzinātnē.
4. Teksti ar informatīvu funkciju (lietišėās korespondences vēstules pēc izvēles).
Teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu
valodā. Īpatnības tulkošanas procesā
5. Teksti ar informatīvu funkciju (protokols). Teksta satura, uzbūves un valodas
līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības tulkošanas
procesā
6. Teksti ar informatīvu funkciju (laika ziĦas, sēru vēstis). Teksta satura, uzbūves
un valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības
tulkošanas procesā
7. Teksti ar informatīvu funkciju (darba piedāvājuma vai meklēšanas,
iepazīšanās, pārdošanas sludinājums). Teksta satura, uzbūves un valodas
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līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības tulkošanas
procesā
8. Teksti ar informatīvu funkciju (dažāda veida līgumi). Teksta satura, uzbūves
un valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības
tulkošanas procesā
9. Teksti ar vairākām funkcijām (iekārtu/mašīnu utml. lietošanas pamācības).
Teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu
valodā. Īpatnības tulkošanas procesā
10. Teksti ar vairākām funkcijām (kulinārijas recepte, lietošanas pamācība
medikamentiem). Teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu kontrastīva
analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības tulkošanas procesā
11. Teksti ar vairākām funkcijām (komentārs). Teksta satura, uzbūves un valodas
līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības tulkošanas
procesā
12. Teksti ar vairākām funkcijām (publiska runa). Teksta satura, uzbūves un
valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības
tulkošanas procesā
13. Teksti ar vairākām funkcijām (recenzija). Teksta satura, uzbūves un valodas
līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības tulkošanas
procesā
14. Teksti ar vairākām funkcijām (tūrisma ceĜveži). Teksta satura, uzbūves un
valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības
tulkošanas procesā
15. Teksti ar pamudinājuma funkciju (reklāmas teksts). Teksta satura, uzbūves un
valodas līdzekĜu kontrastīva analīze vācu un latviešu valodā. Īpatnības
tulkošanas procesā
16. Semestra darba izvērtējums.
Pamatliteratūra
Snell-Hornby, Mary et al. [1999]: Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg
Kursa vadītāja sagatavots materiāls
Papildliteratūra
Adamzik, K. [1995] Textsorten – Texttypologie. Eine kommentierte Bibliographie.
Münster:Nodus
Adamzik, K. [2001] Grundfragen einer kontrastiven Textologie. In: Adamzik, K. (ed.)
[2001] Kontrastive Textologie: Untersuchungen zur deutschen und französischen
Sprach- und Literaturwissenschaft. Tübingen: Stauffenburg, 13-48
Nord Christine [2009]: Textanalyse und Übersetzen. Theoretische Grundlagen,
Methode und didaktische Anwendung einer übersetzungsrelevanten Textanalyse. 4.
überbearbeitete. Auflage. Tübingen: Julius Groos Verlag
Reiß, Katharina/Vermeer Hans J. [1984]: Grundlegung einer allgemeinen
Translationstheorie. Tübingen:Niemeyer
Sīlis, Jānis [2009]: Tulkojumzinātnes jautajumi. Teorija un prakse. Ventspils:
Ventspils Augstskola
SkujiĦa, V. [2003] Latviešu valoda lietišėajos rakstos.-R.: Zvaigzne ABC,-150 lpp.
Citi informācijas avoti

98

Zinātniskā darba pamati
Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
1200
rakstisks ieskaite
(ECTS 2 KP (3 ECTS)
kursa vācu valodas zināšanas (B2, C1)
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir zinātniskā darba pamatprincipu apguve: materiāla vākšana, atlase un
apstrāde, rakstot referātus, semestra, kursa vai bakalaura darbus; zinātniskā darba
uzbūve un forma; iegūto rezultātu apstrāde un interpretācija
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēj atlasīt, apkopot, analizēt un interpretēt
teorētisko un praktisko pētījuma materiālu; prot izveidot strukturētu semestra darbu
atbilstoši zinātniskā darba uzbūvei un formai vācu valodā.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīga sekundārās literatūras studijas par studiju darba rakstīšanu; studiju darba
sagatavošana: materiāla atlase, konspektēšana, apkopošana, tēmas precizēšana, plāna
izveidošana, uzmetuma veidošana, korekta citātu un literatūras izmantošana, darba
saturiska, redakcionāla un tehniska labošana.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība semināros, pārbaudījums par korektu citēšanu un avotu izmantošanu, rakstisks
semestra darbs.
Kursa saturs
1. Pamatnosacījumi studijām un semestra, kursa, bakalaura darba izstrādei.
2. Tēmas izvēle. Darba plāns.
3. Literatūras meklēšana bibliotēkās un elektroniskajos katalogos, tās atlase. Avotu
grupēšana pēc to nozīmīguma. Materiāla meklēšana internetā.
4. Tēmas sašaurināšanas iespējas un tās precizēšana. Satura plāns. Dispozīcija.
5. Materiāla izvēle, tā efektīva saglabāšana un fiksēšana kartīšu vai elektroniskajā
formā.
6. Plaăiāta problēma.
7. Zinātniskā darba uzbūve: ievads, galvenā daĜa, nobeigums.
8. Teksta veidošana un sasaistīšana: nodaĜa, apakšnodaĜa, rindkopa
9. Citātu, to nozīme un iesaistīšana tekstā. Citēšanas tehnika, tās iespējamās problēmas
un risinājumi.
10. Literatūras saraksta izveide.
11. Tabulas, grafiku, attēlu izmantošana. Pielikumi.
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12. Teksta noformējums.
13. Darba saturiska, redakcionāla un tehniska pārskatīšana
Pamatliteratūra
1. Eco, Umberto (1988): Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit
schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in den Geistes-und
Sozialwissenschaften. Heidelberg: C.F. Müller
2. Theisen, Ren÷ (1997): Wissenschaftliches Arbeiten. Technik – Methodik Form. 8., aktualisierte und erweiterte Aufl. München: Fahlen
3. Paetzel, Ulrich (2001): Wissenschaftliches Arbeiten.
Überblick über
Arbeitstechnik und Studienmethodik. Berlin: Cornelsen
4. Boeglin, Martha (2007): Wissenschaftlich arbeiten Schritt fur Schritt :
Gelassen und effektiv studieren . München : Wilhelm Fink
Papildliteratūra
1. Corsten, Hans (2002): Technik des wissenschaftlichen Arbeitens: Wege zum
erfolgsorientierten Studieren. 2. vollst. überarb. Aufl. München, Wien:
Oldenburg.
2. Franck, Norbert (2004): Handbuch Wissenschaftliches Arbeiten. Frankfurt am
Main: Fischer Taschenbuch Verlag
3. Karmasin, Mattias; Ribing, Rainer (2002): Die Gestaltung wissenschaftlicher
Arbeiten. 3. üb. Aufl. Wien: Fakultas Verlags- und Buchhandels
4. Peterßen, Wilhelm H. (1999): Wissenschaftliches Arbeiten. Eine einführung
für Schule und Studium. 6. überarb. u. erw. Aufl. München: Oldenbourg
5. Poenicke, Klaus (1988): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten? Ein
Leitfaden vom 1. Studiensemester bis zur Promotion. 2., neu bewarb. Aufl.
Mannheim/Wien/ Zürich: Dudenverlag (= Duden –Taschenbücher; Bd. 21).
6. Rückriem, Georg; Stary, Joachim (2001): Techniken wissenschaftlichen
Arbeitens. Recherchieren. Präsentieren. Berlin: Cornelsen, CD- ROM
7. Standop, Ewald; Meyer Matthias L.G. (2002): Die Form der
wissenschaftlichen Arbeit. Ein unverzichtbarer Leitfaden für Studium und
Beruf. 16. korrigierte u. erg. Aufl. Wiebelsheim: Quelle und Meyer
8. Dubova, Agnese; Leitāne, Māra; Lele-Rozentāle, Dzintra (2009): Zinātniskā
komunikācija starpkultūru kontekstā : I daĜa. Ventspils : Ventspils Augstskolas
Lietišėās valodniecības centrs
Citi informācijas avoti
Pospiech, Ulrike (Hrsg.) (2006) Schreibtrainer für wissenschaftliches und berufliches
Schreiben. Pieejams: http://www.uni-due.de/~lge292/trainer/trainer/start.html
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Starpkultūru komunikācija
Cross-cultural Communication
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3108
Rakstveida eksāmens
2 KP (3ECTS)
Vācu valodas zināšanas (B2 līmenis)
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir apgūt starpkultūru komunikācijas pamatjēdzienus un iepazīties ar tās
specifiku vācu-latviešu vidē.
Studiju rezultāti
Pēc kursa apguves studējošie spēj izskaidrot kultūru dažādību kontaktsituācijās, to
atšėirību rezultātā radušos problēmgadījumus, spēj prognozēt atbilstošu situāciju
veidošanos un veiksmīgi darboties kā kultūru starpnieki.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās semināriem.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība semināros, referātu gatavošana (50%), rakstveida gala pārbaudījums (50%).
Kursa saturs
1. Ievads. Starpkultūru komunikācijas attīstība un loma ar svešvalodām saistītās
profesijās. Edward T. Hall, Geert Hofstede.
2. Interkulturalitāte vs. transkulturalitāte.
3. Kultūru kontakts un konflikts.
4. Starpkultūru komunikācijas pamatjēdzieni: kultūra, komunikācija..
5. Verbālā komunikācija: valoda un kultūra.
6. Verbālā komunikācija: valoda un grupas identitāte.
7. Verbālā komunikācija: Valoda un tulkošana.
8. Neverbālā komunikācija starpkultūru kontekstā.
9. Vērtības un normas (pēc Hofstede).
10. Aizspriedumi un stereotipi, to verbālā izteiksme.
11. Starpkultūru komunikācija: Vācija-Šveice.
12. Starpkultūru komunikācija: Vācija-Austrija.
13. Stereotipi attiecībā uz Vāciju un vāciešiem.
14. Stereotipi attiecībā uz Latviju un latviešiem.
15. Vācu un latviešu diskurss diahroniskajā aspektā.
16. Noslēguma diskusija.
Pamatliteratūra
1. Heringer, Hans Jürgen: Interkulturelle Kommunikation. Tübingen:UTB/Francke
2004.
2. Raksti no: Wierlacher, Alois; Bogner, Andrea: Handbuch. Interkulturelle Germanistik.
Stuttgart 2003

Papildliteratūra
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1. Brück, Franck: Interkulturelles Management. Kulturvergleich Österreich –
Deutschland – Schweiz. Frankfurt am Main, London: IKO Verlag f. IK 2002
2. Jonach, Ingrid (Hrsg.): Interkulturelle Kommunikation. München, Basel: Ernst
Reinhardt Verlag 1998.
3. Ladmiral,
Jean-René;
Lipiansky,
Edmond
Marc:
Interkulturelle
Kommunikation. Zur Dynamik metasprachiger Gruppen. Frankfurt, New
York: Campus Verlag 1989.
4. Leisi, Ilse und Ernst: Sprach-Knigge oder Wie und was soll ich reden? 2. Aufl.
Tübingen: Gunter Narr Verlag 1993
Citi informācijas avoti
http://www.daad-magazin.de/06408/index.html
http://www.spiegel.de/
Atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums.
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Fonētika
Phonetik
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
Priekšnosacījumi
uzsākšanai
Kursa grupa

Māra Leitāne, Agnese Dubova
3011
eksāmens rakstos un mutvārdos
2 KP (3 ECTS)
kursa vācu valodas zināšanas (B2, C1)
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Vācu literārās valodas izrunas (fonētiskā standarta) tāda līmeĦa apguve, kas vērtējams
kā “tik euzkrītoši labs, ka komunikācijas situācijā realizētā fonētiskā forma netraucē
sacītā satura izvirzīšanos priekšplānā” (G.Henrici). Artikulācijai jābalstās uz
automatizētu fonētikas zināšanu – fonētikas likumu - pielietojumu.
.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot
kursu, studenti pārzin vācu valodas segmentālās un
suprasegmentālās fonētikas pamatus kontrastīvajā (vācu-latviešu val.) aspektā, prot
norunāt dažādu tekstu veidus atbilstoši vācu valodas standartizrunai, kas ir obligāts
priekšnoteikums tulku darbam, spēj analizēt un kritiski izvērtēt savas izrunas īpatnības
un nepilnības, prot veikt transkribciju īsiem mutvārdu tekstiem
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas vācu valodas fonētikas sekundāro avotu studijas, praktiski mutvārdu
vingrinājumi, dažādu tekstu veidu sagatavošana atbilstoši vācu valodas standartizrunai
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, divi rakstiski pārbaudījumi, gala pārbaudījums rakstos
un mutvārdos
Kursa saturs
1. Vācu valodas artikulācijas bāzes raksturojums salīdzinājumā ar latviešu valodu
artikulācijas bāzēm. Artikulācijas bāze kā runas procesa anatomiski
fizioloăiskais pamats.
2. Prosodija kontrastīvajā (vācu-latviešu val.) aspektā, tās akustiskie parametri un
sastāvdaĜas, to grafiskais attēlojums
3. Teikuma uzsvaru sistēma un tās artikulatoriski akustiskais un funkcionālais
aspekts. Runas plūsmas segmentēšana (pauzes) un integrēšana.
4. Vācu valodas ritma specifika.
5. Runas toĦa izmaiĦu veidi un funkcionālais aspekts.
6. Prosodisko struktūru varianti komunikācijas procesā, to artikulatoriski
akustiskais un funkcionālais aspekts.
7. Vācu valodas skaĦu - patskaĦu un līdzskaĦu – kontrastīvs (vācu-latv. val.)
raksturojums artikulatoriskajā, akustiskajā un funkcionālajā aspektā.
8. SkaĦu grafiskais attēlojums ar IPA-zīmju palīdzību.
9. Vācu valodas skaĦu pozicionālie varianti.
10. Koartikulācija: asimilācija un tās veidi.
11. Koartikulācija: akomodācija.
12. Vācu dialektu izruna (demonstrējumi); standartizrunas heterogēnā struktūra
(fonostilistiskais aspekts).
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Pamatliteratūra
1. Leitāne, Māra (1998): Praktische Phonetik des Deutschen im kontrastiven
(Deutsch-Lettisch) Aspekt. Metodiska izstrādne. Ventspils
2. Phonothek. E.Stock und U.Hirschfeld (Hrsg.) (2000). Berlin; München u.a.:
Langenscheidt
3. Rausch, R., Rausch, I. (1991): Deutsche Phonetik für Ausländer. Berlin;München
u. a. : Langenscheidt Verlag Enzyklopädie
Papildliteratūra
1. Hakkarainen, H. J. (1995): Phonetik des Deutschen. München: Wilhelm Fink
Verlag
2. Kelz, H. P. (1995): Deutsche Aussprache. Bonn
3. Hall, Cristopher; Natunen, Martina; Fuchs, Bertold; Freihoff, Roland (1995):
Deutsche Aussprachelehre. Ein Hand-und Übungsbuch für Sprecher des
Finnischen. Helsinki: Finn Lectura
4. Hirschfeld, Ursula. Einführung in die deutsche Phonetik. Videokurs mit
Begleitheft. Berlin; München: Hueber
5. Rues, Beate; Redecker, Beate; Koch, Evelyn; Wallraff, Uta; Simpson, Adrian
P. (2007): Phonetische Transkription des Deutschen. Ein Arbeitsbuch.
Tübingen : Gunter Narr Verlag
6. Video-Aussprachetrainer. Deutsch (2000): Berlin; München: Verlag für
Deutsch. CD-ROM
Citi informācijas avoti
Projekt Gutenberg-DE (2011): Pieejams: http://gutenberg.spiegel.de/
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Retorika
Rgetoric
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
1137
Eksāmens
2 KP (3 ECTS)
Nav
Vispārizglītojošie studiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir sniegt pamatzināšanas par retorikas atziĦu pielietošanas iespējām,
apgūt praktiskās iemaĦas līdzdalībai diskusijās, sarunās, kā arī referātu gatavošanā un
nolasīšanā.
.
Studiju rezultāti
Studējošie orientējas retorikas pamatjēdzienos, prot patstāvīgi veikt vingrinājumus
tipisko kĜūdu pārvarēšanā, prot sagatavot un nolasīt referātu atbilstoši retorikas
prasībām, vadīt diskusiju, analizēt mutvārdu tekstu uzbūvi, valodu un pasniegšanas
veidu.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Uzdevumi patstāvīgām literatūras studijām , regulāri mutvārdu tekstu prezentācijas
vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Gala vērtējuma priekšnosacījums ir regulāra vingrinājumu izpilde un rezultātu
prezentācija (lasīšana, fonētiskie vingrinājumi, runas un argumentācijas analīze,
tekstveide, referāta sagatavošana un nolasīšana). Vērtējumu veido rakstisks eksāmens
semestra beigās (70%) un rakstiski iesniegta semestra laikā veidoto videomateriālu
analīze (30%).
Kursa saturs
1.Ievads retorikā: kursa mērėi, uzdevumi, patstāvīgais darbs, eksāmena prasības.
Retorika 20. gs.: praktiskā, lietiošėā retorika, retoriskā komunikācija. Dažādas
lietišėās retorikas formas.
2.Retorikas pirmsākumi. Retorika Senajā Grieėijā un Romā. Antīkās retorikas saistība
ar mūsdienām.
3.Klasiskā runas teorija. Runas/referāta gatavošanas posmi. 1. Posms: inventio.
4.Runas/referāta 2. Gatavošanas posms: dispositio.
5.-6.Argumentēšanas struktūra un tehnika.Vingrinājumi.
7.-8. Figūras un tropi. Pazīstamu runu analīze. Runas teksta veidošana, izmantojot
retoriskos izteiksmes līdzekĜus.
9.AtmiĦas vingrinājumu veidi un to loma.
10. Tehniskie līdzekĜi/palīglīdzekĜi. Prezentāciju analīze.
11. Runātājs un auditorija. Tipiskās kĜūdas un to pārvarēšana.
12. -14. Lasīšanas vingrinājumi.. Mutvārdu un rakstveida teksta salīdzinājums. Lampu
drudža pārvarēšana. Moderācija.
15.-16. Noslēguma konference.
Pamatliteratūra
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1.Bartsch, Tim-C., Rex, Bernd F.: Rede im Studium. Eine Einführung. Paderborn
2008.
2.Duden: Reden gut und richtig halten! Ratgeber für wirkungsvolles und modernes
Reden Hrsg. und bearb. von der Dudenredaktion in Zusammenarbeit mit Siegfried A.
Huth und Frank Hatje. Mannsheim/Leipzig/Wien/Zürich1994.(UTB für Wissenschaft:
Uni-Taschenbücher; 1965).
3.Ueding, Gert; Steinbrink, Bernd: Grundriß der Rhetorik. Geschichte, Technik,
Methode. 3. überarb. und erw. Aufl. Stuttgart; Weimar: Metzler 1994.
Papildliteratūra
2. .Hartig, Matthias: Erfolgsorientierte Kommunikation: Wege zur kommunikativen
Kompetenz. Tübingen; Basel: Francke 1997
1. Roß, Klaus: Sprecherziehung statt Rhetorik. Der Weg zur rhetorischen
Kommunikation. Opladen: Westdeutscher Verlag 1994.
Citi informācijas avoti
http://www.vvk.lv
http://termini.lza.lv/
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/index.html
DIT – Deutsches Institut für Terminologie: http://www.ditev.org/
Deutsches Terminologie-Portal: http://www.iim.fh-koeln.de/dtp/
RaDT - Rat für Deutschsprachige Terminologie: http://www.iim.fh-koeln.de/radt/
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Rakstisko tekstu tipu producēšana
Textproduktion
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3121
rakstisks eksāmens
2 KP (3 ECTS)
Nav
Vispārizglītojošie studiju kursi

.
Kursa mērėis
Kursa mērėis ir teksta tipu, funkciju, kā arī gramatisko un tematisko struktūru
noteikšana un analīze, lai pēc tam varētu izmantot šīs analītiskās metodes lietišėo un
tehnisko tekstu producēšanā
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēj atpazīt teksta tipu, tā funkciju, kā arī
gramatisko un tematisko struktūru; prot atlasīt, apkopot informāciju un veidot
argumentāciju, lai sastādītu strukturētu rakstisku teksta veidu vācu valodā; spēj veidot
un analizēt rakstisku darbu komandā
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
10-11 dažādu rakstisku tekstu tipu veidošana, praktiski rakstveida vingrinājumi, kĜūdu
labojumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, 10-11 rakstisku tekstu tipi, rakstisks gala
pārbaudījums
Kursa saturs
1. ZiĦojums: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. ZiĦojuma par kādu
notikumu vai norisi veidošana.
2. Apraksts: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Norises apraksta
veidošana.
3. Apraksts: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Diagrammas,
shēmas, tabulas utml. apraksts.
4. Kopsavilkums: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Divi
kopsavilkuma veidi: Inhaltsangabe un Strukturierte Textwiedergabe. Abu
kopsavilkumu veidu veidošana.
5. Īsais kopsavilkums: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Īsā
kopsavilkuma veidošana.
6. Argumentējošā eseja: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Trīs
argumentējošās esejas veidi: Lineare Erörterung, Dialektische Erörterung,
Texterörterung. Trīs argumentējošo eseju veidošana.
7. Komentārs: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Komentāra
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veidošana par aktuālu jautājumu Latvijas politikā.
8. Runa vai intervija: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Rakstiskas
runas veidošana.
9. Recenzija: teksta satura, uzbūves un valodas līdzekĜu analīze. Recenzijas
veidošana.
10. Definīcija: satura, veidu un valodas līdzekĜu analīze. Dažādu definīcijas veidu
producēšana.
Pamatliteratūra
5. Lühe-Tower, J. (1996): Training Besser formulieren im Aufsatz. Sprachliche
Übungen für die Klassen 8 – 10. Stuttgart u. a.: Klett
Lübke, D. (2002): Aufsatz Deutsch. Training für Klausuren und Abitur. 2. neu bearb.
Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverlag
Papildliteratūra
9. Gallmann P. (1996): Duden, Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung:
Regeln, Kommentar und Verzeichnis wichtiger Schreibungen. Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl.
10. Richtiges Deutsch in Schrift und Sprache (1996): A. Müh; D. Rother
(Hrsg.).München: Compact
11. Ueding, G. (1996): Rhetorik des Schreibens. Eine Einführung. 4. Aufl.
Weinheim: Athenäum
Citi informācijas avoti
TeachSam (2010): Fachbereich Deutsch. Schreibformen. Pieejams:
http://www.teachsam.de/deutsch/d_schreibf/schr0.htm
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3. Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi (36 KP)
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AngĜu valoda starptautiskajā komercdarbībā
(English in International Business)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

MA Vizule
3137
Eksāmens
2 (ECTS 3)
Nav
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Veidot izpratni par angĜu un latviešu valodā lietotajiem pamatjēdzieniem
uzĦēmējdarbībā atbilstoši kursa saturā dotajām tēmām vārdu un teksta līmenī;
semantiski salīdzināt šo leksiku ar vispārējā angĜu valodā lietoto; bagātināt to, rosinot
studentus strādāt ar speciālo uzziĦas literatūru; apgūt un lietot uzĦēmējdarbības
leksiku un atbilstošu frazeoloăiju, idiomas, sinonīmus un antonīmus runāta un rakstīta
teksta izpratnē un producēšanā.
Studiju rezultāti
Kursa noslēgumā studenti spēj:
- lasīt, saprast un analizēt dažādus uzĦēmējdarbības un ekonomikas tekstus,
autentiskus audioierakstus bez vai ar vārdnīcas palīdzību individuāli un grupā
un izmantot tos kā informācijas, kā arī vispārējo un speciālo zināšanu ieguves
avotus;
- nodemonstrēt patstāvīgas prasmes iegūt nepieciešamās fona zināšanas un
izpratni konkrētajā uzĦēmējdarbības jomā leksikas un teksta labākai izpratnei;
- izskaidrot uzĦēmējdarbības jēdzienu angĜu valodā nozīmi un lietojumu un
nodemonstrēt savas zināšanas un izpratni par šo jēdzienu un terminu nozīmes
atšėirībām dažādās uzĦēmējdarbības jomās, kā arī salīdzinājumā ar to
lietojumu vispārējā angĜu valodā;
- komunicēt par apskatītajām uzĦēmējdarbības tēmām mutvārdu un rakstu
valodā, lietojot speciālo vārdu krājumu, frazeoloăiju, sinonīmus, antonīmus un
idiomas individuāli un grupā;
- efektīvi izmantot speciālo uzziĦas literatūru un avotus;
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
- tekstu lasīšana, analīze un izpratne
- darbs pie vārdu krājuma pilnveides
- darbs ar uzziĦas literatūru individuāli un grupā
- rakstu darbi
Studiju rezultātu vērtēšana
- darbs auditorijā
- mājas darbi
- kontroldarbi
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- eksāmens
Kursa saturs
1. UzĦēmumu veidi, struktūra.
2. Darba tirgus.
3. Vadīšana un tās stili.
4. UzĦēmējdarbība, uzĦēmumu veidi un ekonomika.
5. Produkts, tā kvalitāte, ražošana un pārdošana.
6. Mārketings: zīmols, reklāma, cenas.
7. Tirgus, starptautiskā tirdzniecība.
.
Pamatliteratūra
1. Cotton, D., Robbins, S. (1993) Business Class, Longman, 1993
2. Lannon, M. et al (1993) Insights into Business, Longman, 1993
3. MacKenzie I. (1997) English for Business Studies. Cambridge: CUP.
4. Mascull, B. (2002) Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
5. Powell M. (1997) Business Matters. Language Teaching Publications.

6. Trappe, T., Tullis, G. ( 2005) Intelligent Business. Pearson Education Limited
Papildliteratūra
Citi informācijas avoti
1. Dictionary of Business Peter Collin Oublishing 1997
2. AngĜu-latviešu biznesaleksikas skaidrojošā vārdnīca.- R.: Avots, 2003.
3. AngĜu-latviešustraptautiskās uzĦēmējdarbības terminu vārdnīc.- R.: Zvaigzne
ABC, 2006.

111

Ievads terminoloăijā
Introduction to Terminology Studies
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3134
Rakstveida eksāmens
2 KP (3 ECTS)
Sekmīgi nokārtots kurss “Ievads valodniecībā”
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir sniegt pārskatu par terminu lomu un par terminoloăiska rakstura
problēmu risināšanu tulkošanas procesā.
.
Studiju rezultāti
Studējošie ir guvuši pārskatu par terminologa darbu, par sastatāmo terminoloăiju, par
terminoloăijas lomu tulkošanā un spēj patstāvīgi gatavoties tulkošanai, veidojot
terminu vārdnīcas, apzinot trūkstošos terminus un veidojot ekvivalentus mērėa
valodā. Bez tam studējošie orientējas terminoloăijas aktualitātēs un seko līdzi jaunu
terminu veidošanas procesam, pārzina nepieciešamās datu bāzes
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, vingrinājumu veikšana, interneta avotu
apskatu gatavošana, terminu apkopošana..
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, referāta sagatavošana un viena referāta recenzēšana
(20%). Nozares terminu vārdnīcas sastādīšana (pēc izvēles, 200 termini latviski,
vāciski), divu terminu (1- latviski, 1-vāciski) tulkojuma/atbilstības rakstisks
skaidrojums, jēdzienu sistēmas izveidošana un sastatījums (80%).
Kursa saturs
17. Ievads. Tulkošana un terminoloăija. Literārā valoda - nozaru valoda – nozaru
leksika.
18. Turpinājums: termini, terminoloăija, terminologa darbs, kontrastīvā
terminoloăija, terminu vārdnīcas, datu bāzes.
19. Termins – jēdziens– nosaukums (pēc Arnzt/Picht).
20. Pazīmes (pēc Arnzt/Picht). Vingrinājumi.
21. Definīcijas, to veidi (pēc Arnzt/Picht). Vingrinājumi.
22. Jēdzienu sistēmas (pēc Arnzt/Picht).
23. Jēdzienu sistēmu veidošana. Vingrinājumi.
24. Jēdzienu sistēmu sastatījums. Vingrinājumi.
25. Nosaukumi; nosaukumu veidošana; nosaukumu motivācija (pēc Arnzt/Picht).
26. Jēdziens un nosaukums. Jēdzienu skaidrošana (pēc Arntz/Picht). Vingrinājumi.
27. Terminu normēšana (pēc Arnzt/Picht). Terminu normēšana Vācijā.
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28. Terminu normēšana Latvijā. Latvijas terminoloăijas komisijas protokoli un
lēmumi.
29. Ekvivalences problēma (pēc Koller; Arnzt/Picht).
30. -16. Referāti par izvēlētās nozares terminu jēdzienu sistēmas veidošanu un par
problēmgadījumu risināšanu.
Pamatliteratūra
1. Arnzt, Reiner; Picht, Heribert: Einführung in die Terminologiearbeit (daž.
izdevumi).
2. SkujiĦa, Valentīna: Latviešu terminoloăijas izstrādes principi. Rīga 1993
Papildliteratūra
5. Fluck, Hans-Rüdiger: Fachsprachen. Einführung und Bibliographie. Tübingen,
Basel 1996.
6. Forum Fachsprachen-Forschung (daž. izd.)
7. Fachsprachen: ein internationales Handbuch zur Fachsprachenforschung und
Terminologiewissenschaft. Berlin 1998/1999.
Citi informācijas avoti
http://www.vvk.lv
http://termini.lza.lv/
http://www.vvc.gov.lv/advantagecms/LV/terminologija/index.html
DIT – Deutsches Institut für Terminologie: http://www.ditev.org/
Deutsches Terminologie-Portal: http://www.iim.fh-koeln.de/dtp/
RaDT - Rat für Deutschsprachige Terminologie: http://www.iim.fh-koeln.de/radt/
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Vācu valodas tilistika
Stylistics of the German Language
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3004
Rakstveida eksāmens
2 KP (3ECTS)
Sekmīgi nokārtots kurss “Ievads valodniecībā”
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir sniegt ieskatu valodas stilu daudzveidībā.
Studiju rezultāti
Pēc kursa apguves studējošie spēj atpazīt dažādu tekstu stilistisko piederību, veidot
tekstus un tulkot, izvēloties teksta veidam un stilam atbilstošus izteiksmes līdzekĜus.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās semināriem
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība semināros, referātu gatavošana (20%), rakstveida gala pārbaudījums – līdz 15
lpp. garš zinātniskais sacerējums par kādu no apskatītajām tēmām (50%) un
rakstveida eksāmens (30%).
Kursa saturs
31. Ievads. Stils un stilistika. Vācu valodas stilistika.
32. Stila izpēte latviešu valodā (pēc Rozenberga). Tradīciju salīdzinājums.
33. Stila elementi (W Fleischer).
34. Vārdu krājums, tā diferenciācija. Svešvārds, arhaisms, neoloăisms, okazionālisms,
anahronisms. Referāti.
35. Vārdu krājums: reăionālismi. Vingrinājumi.
36. Stilu iedalījums: grupu valodas īpatnības. Vingrinājumi.
37. Nozaru valodas vārdu krājums. Stilistiskā diferenciācija.
38. Komunikācijas jomas un teksta veidi. Referāti.
39. Lietišėās korespondences stils. Teksta analīze.
40. Komunikācijas formas: rakstveida un mutvārdu valoda. Tekstu analīze.
41. Rakstveida un mutvārdu valodas īpatnības zinātniskajos tekstos. Kontrastīvā
analīze.
42. Vārddarināšana un stils. Referāti.
43. Personvārdi tekstā. Referāti.
44. Fonostilistika, grafostilistika.
45. Stila figūras. Teksta analīze.
46. Referāti, recenzijas.
Pamatliteratūra
1. Eroms ,Hans-Werner: Stil und Stilistik. Eine Einführung. Berlin: Schmidt 2008
2. Fleischer, Wolfgang, Michel, Georg u. Starke, Günter: Stilistik der deutschen
Gegenwartssprache. Frankfurt a.M. u.a..: Lang 1996.
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3. Götter, Karl-Heinz; Jungen, Oliver: Einführung in die Stilistik. München: Fink
2004. (= UTB; 2567)
4. Sandig, Barbara: Stilistik der deutschen Sprache. Berlin 1986.
Papildliteratūra
8. Andersson, Sven-Gunnar: Zur Kontrastsituation zwischen Deutsch und
Schwedisch und zu ihrer Erfassung im Bereich der Stilistik. In: Linguistik und
Kulturwissenschaft. Hrsg. v. Hartmut Schröder, Petra Kumschlies, Maria
Gonzáles. Frankfurt a.M. u.a. 2001, 79-85.
9. Brandes, M. P.: Übungen zur deutschen Textstilistik. Moskau 2002.
10. Mannelkeller, Wolfgang: Stilistik der Geschäftskorrespondenz. München
1998.
11. Riesel, E., Schendels, E.: Deutsche Stilistik. Moskau 1975
12. Rozenbergs, Jānis: latviešu valodas stilistika. Rīga 1995.
Citi informācijas avoti
Atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums.
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Nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas problēmas, L-V-L
Problems of Translating the National Realia L-G-L
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3149
Rakstveida eksāmens
(ECTS 2 KP (3 ECTS)
kursa Sekmīgi nokārtots kurss “Ievads valodniecībā”
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Iepazīstināt ar vācu un latviešu nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas specifiku,
tulkošanas tradīcijām pagātnē un mūsdienās, ar tulkošanas paĦēmienu izvēli un
tulkoto tekstu rediăēšanu.
Studiju rezultāti
Studējošie pēc kursa beigšanas prot novērtēt nacionālo reāliju apzīmējumu tulkošanas
sarežăītību un saskatīt problemātiku, spēj izvērtēt tulkošanas paĦäemienu piemērotību
un veikt to izvēli atkarībā no tulkotā teksta veida
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Vērtēts tiek referāts, viena referāta recenzēšana (30%), rakstveida eksāmena darbs,
kas tiek iesniegts kā gala eksāmena darbs (25 latviešu un 25 vācu reāliju apzīmējumu
tulkojumi ar dažādiem paĦēmieniem, 3 piemēru tulkojumu detalizēta analīze) (70%)
Kursa saturs
1. Nacionālo reāliju jēdziens tulkojumzinātnē. Tulkošanas paĦēmienu apskats.
2. Vācu un latviešu nacionālo reāliju tulkošanas specifika diahroniskajā aspektā.
3. Kultūras reāliju apzīmējumu tulkošana V-L, L-V.
4. Vēstures reāliju apzīmējumu tulkošanas specifika L-V.
5. Vēstures reāliju apzīmējumu tulkošana V-L.
6. Personvārdu atveide V-L. Likumdošana, valodas normas un tradīcijas.
7. Personvārdu atveide L-V. Tradīcijas un valodas normas.
8. Personvārdu tulkošana: vēsturisko personību/literāro tēlu vārdi.
9. Vietvārdu atveide V-L: tradīcijas un valodas normas.
10. Vietvārdu atveide L-V: tradīcijas un valodas normas.
11. Dažādu organizāciju, institūciju, iestāžu nosaukumu tulkošana. Tradīcijas.
Nosaukumu veidošanas modeĜi vācu un latviešu valodā.
12. -14. Ministriju un tās pakĜautības iestāžu nosaukumu tulkošana. Nosaukumu
modeĜi.
15.-16. Dažādu organizāciju nosaukumu tulkošana. Nosaukumu modeĜi.
Pamatliteratūra
1. Kujamäki, Pekka: Übersetzung von Realienbezeichnungen in literarischen Texten.
In:
Übersetzung
Translation
Traduction
Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung Hrsg. v. Kittel, Harald /
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Frank, Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermans, Theo / Koller, Werner / Lambert,
José / Paul, Fritz. In Gemeinschaft mit House, Juliane / Schultze, Brigitte.1. Teil.
Berlin, New York 2004 , 920-925.I
2. Markstein, Elisabeth: Realia. In: Mary Snell-Hornby, Hans G. Hönig, Paul
Kußmaul, Peter A. Schmitt )Hrsg.: Handbuch Translation. Tübingen:
Stauffenburg-Verl. 1998, S. 288-291.
Papildliteratūra
1. Henschelmann, K.: Übersetzungsverfahren. In: In: Übersetzung - Translation –
Traduction. Ein internationales Handbuch zur Übersetzungsforschung Hrsg. v. Kittel,
Harald / Frank, Armin Paul / Greiner, Norbert / Hermans, Theo / Koller, Werner /
Lambert, José / Paul, Fritz. In Gemeinschaft mit House, Juliane / Schultze, Brigitte.1.
Teil. Berlin, New York 2004, 388-406.
Citi informācijas avoti
Atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums.
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Teksta pirmstulkošanas analīze V
Pre-translation Text Analysis. G
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3122
Rakstveida eksāmens
2 KP (3 ECTS)
Nav
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir iepaz;istināt ar teksta analīzes iespējām pirmstulkošanas posmā.
Studiju rezultāti
Studējošie spēj atpazīt teksta specifiku atbilstoši teksta veidam un analizējot tekstu
pēc noteiktiem kritērijiem, ir sagatavojoti tulkošanas uzdevumam.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās tulkošanas uzdevumiem,
daudzveidīgi praktiskie vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība semināros, uzdevumu regulāra izpilde (50%), rakstveida eksāmens kursa
noslēgumā (50%).
Kursa saturs
47. Ievads: kursa mērėis, uzdevumi, eksāmena prasības. Teksta jēdziens.
48. Teksta analīze un tekstualitātes kritēriju izvērtējums.
49. Teksta koherence.
50. Teksta koherence. Dažādu tekstu analīze.
51. Teksta izpratne. Tekstu analīze.
52. Teksta tēma. Tekstu analīze.
53. Teksta funkcijas. Tekstu funkciju indikatori.
54. Teksta funkcijas: dažādu tekstu analīze.
55. Teksta pirmstulkošanas analīzes kritēriji.
56. Teksta veids: protokols.Teksta analīze.
57. Teksta veids: lietišėās vēstules. Analīze.
58. Teksta veids: e-pasta vēstule un sms. Analīze.
59. Teksta veids: sludinājumi. Analīze
60. Teksta analīze: literārā žanra teksta paraugs.
61. Kontrastīvā teksta analīze.
62. Teksta analīze un tulkošana.
Pamatliteratūra
2.
5. Beaugrand, Alain-Robert de; Dressler, Wolfgang U. Einführung in die
Textlinguistik. Tübingen 1981
6. Brinker, Klaus: Linguistische Textanalyse: Eine Einführung in Grundbegriffe
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und Methoden. Berlin 2001
Papildliteratūra
13. Walter, Stephan: Funktionales Übersetzen und übersetzungsrelevante
Textanalyse. http://www.daad.ru/wort/wort2005/Walter27.pdf
14. Chehó,Tamás: Übersetzungsrelevante Analyse und kritische Übersetzung
eines Zeitungsartikels. http://nemet.ektf.hu/files/gs_2007_cseho_t.pdf
Citi informācijas avoti
Atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums.

119

Ievads datorizētajā tulkošanā, DE
Introduction to Computer Aided Translation
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dr.philol. Dipl.iur. Valda Rudziša
2143
Rakstiska ieskaite
2 KP jeb 3 ECTS
Sekmīgi nokārtots kurss “Ievads datormācībā”
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir apgūt iemaĦas un prasmes darbā ar tulkošanas programmatūras
TRADOS rīkiem Translators Workbench, Multiterm, WignAlign un TagEditor
Studiju rezultāti
Jāapgūt prasmes un iemaĦas darbā ar tulkošanas atmiĦu, tās veidojot ne tikai
tulkošanas procesā, bet arī ar programmas WignAlign palīdzību, veidojot jaunas
elektroniskās atmiĦas „paralelizējot“ jau iztulkotus tekstus ar to oriăināliem. Jāapgūst
iemaĦas un prasmes darbā ar īpašo programmatūru TagEditor. Ar tās palīdzību
iespējams tulkot mājas lapas, kā arī tehniskos tekstus ar tabulām attēliem, grafikiem
utml.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Elektroniskās tulkošanas atmiĦas un terminoloăijas datu bāzes izveide par
pasniedzējas noteikto tēmu semestra laikā
Studiju rezultātu vērtēšana
Elektroniskās tulkošanas atmiĦas un terminoloăijas datu bāzes izveide par
pasniedzējas noteikto tēmu datu izveide semestra laikā (50%)
Eksāmens (prasmju un iemaĦu demonstrēšana darbā ar TRADOS programmatūru)
(50%).
Kursa saturs
1. Tulkošanas tehnoloăiju nozīme tulkošanas procesā.
2. Mašīntulkošana un datorizētā tulkošana. Atšėirības.
3. Datorizētās tulkošanas programmatūras:.
• TRADOS: www.trados.com
• Wordfast :. www. wordfast.net
• 2. Deja Vu: www.atrilcom
• TRANSIT: www.star-solutions.net
• ACROSS:– www.across.net
4. Tulkošanas programmatūras TRADOS rīks Translators Workbench
5. Tulkošanas atmiĦas (Translation memory - TM) iespējas.
6. TM rīkjoslas un to funkcijas:File ( Maintenance, Import, Export), Settings,
Translation Memory Options, Tools (tulkojuma analīzes, Clean up funkcija).
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7. Pirmie soĜi ar TRADOS: Jaunas tulkošanas atmiĦas (TM) izveide, valodu
izvēle. Saikne ar tulkojamo dokumentu Word formātā. Vingrinājumi.
7.1. Workbench rīkjoslas, to pielietošana tulkošanas un TM veidošanas
procesā.
7.2. TM redakcionālā apstrāde, izmaiĦu veikšana tajā.
7.3. Iztulkota teksta “notīrīšana” (Clean_Up funkcija). Vingrinājumi.
8. Tulkošanas pasūtījums, izmantojot iepriekš izveidotu TM:
• Pirmstulkošanas analīze
• Automātiskā tulkošanas funkcija, balstoties uz atmiĦā esošajiem
segmentiem. Vingrinājumi.
• Iztulkotā teksta noformēšana saskaĦā ar pasūtītāja norādēm.
• TM nosūtīšana pa elektronisko pastu. Vingrinājumi
Pamatliteratūra
1. www.trados.com
2. Atbildīgā pasniedzēja sagatavots materiālu krājum
Papildliteratūra
Citas tulkošanas programmatūru ražotāju tīmekĜa vietnes
• Wordfast :. www. wordfast.net
• 2. Deja Vu: www.atrilcom
• TRANSIT: www.star-solutions.net
• ACROSS:– www.across.net
Citi informācijas avoti
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Teksta analīzes lingvistiskie aspekti
Aspekte der linguistischen Textanalyse
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Māra Leitāne, Agnese Dubova
3017
rakstisks eksāmens
2 KP (3 ECTS)
vācu valodas zināšanas (B2, C1)
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

.
Kursa mērėis
Kursa mērėis ir veidot un izkopt studentos prasmes un iemaĦas dažādu rakstītu tekstu
lasīšanā, to satura interpretācijā un tajos sastopamo teksta tipoloăisko lingvistisko
izteiksmes līdzekĜu pielietojuma analīzē un aktīvā lietošanā tekstu producēšanas
procesā; kā arī vācu literārās valodas prasmes attīstīšana, it īpaši vārdu krājuma
paplašināšana
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot
kursu, studenti pārzin lingvistiskos, literāros un stila
pamatjēdzienus, prot izvērtēt dažādus tekstus pēc valodas nacionālās un sociālās
diferenciācijas, literārās valodas normas, vārdu nozīmes, polisēmijas, homonīmijas,
sinonīmijas, vārddarināšanas modeĜiem, frazeoloăijas, sintaktiskās konstrukcijas,
stilistiskajiem paĦēmieniem; spēj saskatīt literāru tekstu stilistisko specifiku un
noteikt visu līmeĦu valodas izteiksmes līdzekĜu lomu šīs specifikas veidošanā, prot
aktīvi pielietot leksisko materiālu mutvārdu un rakstveida saziĦā vācu valodā.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas par lingvistiskajiem, literatūras un stila
pamatjēdzieniem, teksta analīzes sagatavošana, leksiski gramatiski vingrinājumi,
prezentācijas sagatavošana.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, divi rakstiski pārbaudījumi, teksta analīzes
prezentācija, rakstisks gala pārbaudījums.
Kursa saturs
1. Ievads tekstu lingvistiskajā interpretācijā: pamatjēdzienu skaidrojums. Studentu
zināšanu līmeĦa pārbaude.
2. Tekstu tips “pasaka”, tā relevantās iezīmes. BrāĜu Grimmu pasakas “Brēmenes
muzikanti” un tāda paša nosaukuma Nikolā Borna literārās pasakas analīze un
tēmas interpretācijas un valodas salīdzinājums. Leksiski vingrinājumi. Teksta
klausīšanās ar uzdevumiem. Valodas lietojuma tests par apgūto materiālu.
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3. Tekstu tips “balāde”, tā relevantās iezīmes. J.V.Gētes un G.A.Birgera balāžu (pēc
docētājas izvēles) analīze: saturs, kompozīcija, valoda. Leksiski vingrinājumi.
Teksta klausīšanās ar uzdevumiem. Mājas darbs: F.Šillera balādes analīze.
4. Tekstu tips “romāns”. Romāna fragmenta analīze. Vārdu krājuma paplašināšana
par tēmu “Cilvēka ārējais izskats, raksturs un temperaments” - leksiski
vingrinājumi. Tēlainas izteiksmes līdzekĜi. Teksta klausīšanās (tekstu izvēle
saistīta ar nodarbības tēmu).
5. Tekstu tips “īsais stāsts”, tā relevantās iezīmes. Īsā stāsta (B.Brehts, E.Štritmaters
u.a.) analīze. Autora individuālais stils. Leksiski vingrinājumi. Teksta klausīšanās.
Valodas lietojuma tests par tēmām nr. 3,4,5.
6. Ekspresionisms literatūrā. Teksta piemērs: V.Borherts. “Hamburga”. Atkārtojums
kā stila izteiksmes līdzeklis. Leksiski vingrinājumi. Mājas darbs: Īsā stāsta
analīze.
7. Impresionisms literatūrā. Teksta piemērs: R.M.Rilke. “Pierre Dumont”. Tēlu
psiholoăiskais portrets. Leksikas lietojuma raksturojums. Leksiski vingrinājumi.
8. Vētras un dziĦu laikmeta literatūra, tās raksturīgās iezīmes: J.V.Gēte. “Prometejs”
un “Jaunā Vertera ciešanas” (fragments) analīze un tēlu salīdzinājums. Leksiski
vingrinājumi.
9. Tekstu tips “ceĜojumu apraksts”. H.Heine. “CeĜojums pa Harca kalniem”. Ironijas
izteiksmes līdzekĜi un to pielietojums šajā darbā. Leksiski vingrinājumi.
Pamatliteratūra
1. Brigzna I./Kreye H.(Hrsg.) (1996): Deutsche Texte. Eine Anthologie. Bremen:
Zentraldruckerei der Universität Bremen 1996.
2. Atbildīgā docētāja sagatavoti mācību materiāli un uzdevumi.
3. Vārdnīcas, leksikoni.
Papildliteratūra
1. Fleischer, Wolfgang; Michel, Georg, Starke, Günter (1996): Stilistik der
deutschen Gegenwartssprache. Frankfurt am Main : Peter Lang
2. Turtur, Ursula (2006): Übungen zum Wortschatz der deutschen Schriftsprache.
Meckenheim: Verlag Liebaug-Dartmann
3. Bussmann, Hadumod (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. 3. aktual. u.
erw. Aufl. Stuttgart : Alfred Kroner Verlag
4. Lewandowski, Theodor (1994): Linguistisches Wörterbuch. 6.Aufl.
Heidelberg Wiesbaden : Quelle & Meyer
5. Metzler Lexikon Sprache (1993): Helmut Glück (Hrsg.). Stuttgart; Weimar:
Verlag J.B.Metzler
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6. Metzler Autoren Lexikon: Deutschsprachige Dichter und Schriftsteller vom
Mittelalter bis zur Gegenwart (1994): Bernd Lutz (Hrsg.) 2.,überarb. u. erw.
Aufl. Stuttgart; Weimar: Verlag J.B.Metzler
7. Kindlers neues Literatur Lexikon (1988-1992): Walter Jens; Rudolf Radler
(Hrsg.) in 20 Bd. München : Kindler
Citi informācijas avoti
Projekt Gutenberg-DE (2011): Pieejams: http://gutenberg.spiegel.de/
TeachSam (2010): Fachbereich Deutsch. Literatur. Pieejams:
http://www.teachsam.de/deutsch/d_literatur/deu_lit0.html
DWDS (2011) Pieejams: http://www.dwds.de/
Wissen.de (2011): Pieejams: http://www.wissen.de/
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UzĦēmējdarbības terminoloăija
Terminology of Entrepreneurship
Dzintra Lele-Rozentāle
3099
Rakstveida eksāmens
2 KP (3 ECTS)
Vācu valodas zināšanas, pamatzināšanas
lingvistikā (B, C līmenis)
Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloăiju kursi

Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa uzsākšanai
Kursa grupa

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir apgūt svarīgu ekonomikas jomu terminus, kā arī to lietošanas konstrukcijas,
lietojot šim nolūkam KoGloss projektā izstrādātu metodi
.
Studiju rezultāti
Kursu beidzot studējošie spēj izmantot nozaru leksikas apguves metodi konstrukciju glosāriju
veidošanā, pārvalda atsevišėu jomu terminoloăiju, ir izveidojuši savu terminu un
konstrukciju datu bāzi.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Darbs ar terminiem un konstrukcijām elektroniskajā vidē, vingrinājumu veikšana.
Studiju rezultātu vērtēšana
Vērtēts tiek katras tēmas izstrādātais materiāls (60%) un rakstveida gala eksāmens (40%)
Kursa saturs
63. Ievads. Kursa mērėi, uzdevumi, eksāmena prasības.
64. Metodes apguve darbam ar tekstiem. Glosārija veidošana ar terminiem un konstrukcijām.
65. Pasts un telekomunikācijas. Vingrinājumi, darbs ar terminu konstrukcijām.
66. Datu apstrāde. Vingrinājumi. Termini..
67. Transports un satiksme. Vingrinājumi. Darbs ar terminu konstrukcijām.
68. Transports un satiksme. Referāti.
69. Tūrisms. Vingrinājumi.
70. Lauksaimniecība. Vingrinājumi.
71. Lauksaimniecība. Referāti.
72. Enerăētika un rūpniecība. Vingrinājumi.
73. Konjunktūra. Darbs ar tekstiem, terminiem un konstrukcijām.
74. Rezultātu analīze, diskusija.
75. Valūta, birža, budžets. Darbs ar tekstiem, terminiem, konstrukcijām.
76. Rezultātu analīze.
77. NodokĜi.Darbs ar tekstiem, terminiem un konstrukcijām.
78. Rezultātu analīze.
Pamatliteratūra
7. Empter;Stefan; Vehrkamp Robert B.: Wirtschaftsstandort Deutschland. Wiesbaden 2006.
8. Nicolas/Sprenger/Weermann: Wirtschaft auf Deutsch. Klett. 1991.

Papildliteratūra
KoGloss publikācijas.
Citi informācijas avoti
http://www.wiwo.de/
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Statistisches Bundesamt Deutschland
http://www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/Sites/destatis/Internet/DE/Navigation/Navigations
knoten
Atbildīgā pasniedzēja materiālu krājums.
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Nozaru komunikācija: mārketings V
Professional Communication: Marketing DE
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle
3161
Rakstveida eksāmens
2 KP (3 ECTS)
ěoti labas vācu valodas zināšanas (C1, C2
līmenis)
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir sniegt ieskatu nozaru komunikācijas (mārketinga nozarē), kontaktā ar
sabiedrību.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studējošie izprot mārketinga aktivitātes, komunikācijas
iespējas ar sabiedrību un pārvalda atbilstošo nozares valodu (vācu un latviešu).
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās semināriem.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība semināros, referātu gatavošana (50 %), līdzdalība diskusijā (20%), rakstveida
eksāmens (30%).
Kursa saturs
79. Ievads. Kursa mērėi un uzdevumi, eksāmena prasības. Mārketings un sabiedrība.
80. Mārketinga kritika no sabiedrības puses. Mārketinga ietekme uz patērētāju.
Piemēru analīze.
81. Turpinājums: mārketinga kritika no sabiedrības puses. Mārketinga ietekme uz
patērētāju. Referāti.
82. Pilsoniskās aktivitātes. Piemēru analīze.
83. Pilsoniskās aktivitātes Vācijā un Latvijā. Referāti.
84. Mārketinga regulēšana. Mārketinga koncepcijas. Piemēru analīze.
85. Mārketings un patērētāja intereses. Produktu veidi. Piemēru analīze.
86. Mārketinga ētika. Piemēru analīze.
87. Apkopojoša diskusija. Referāti.
88. Atslēgvārdi vāciski un latviski. Tulkošanas vingrinājumi.
89. Starptautiskais mārketings. Referāti.
90. Starptautisko mārketingu ietekmējošie faktori. Referāti.
91. Jaunu tirgu apguve. Starptautiskais mārketings Piemēru analīze.
92. Mārketinga stratēăija un taktika starptautiskajā tirgū. Noieta veicināšana Referāti.
93. Mārketinga organizācijas formas starptautiskajā tirgū. Referāti.
94. Noslēguma diskusija. Referāti.
Pamatliteratūra
1. Philip Kotler, Gary Armstrong: Marketing. Eine Einführung. Wien 1997.
Papildliteratūra
1.Kotlers, Filips: Mārketings no A līdz Z. Rīga 2007.
2.Olfert, Klaus: Marketing. Ludwigshafen 1999.
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3. Rau, Joachim: Märkte, Mächte, Monopole. Zürich 2001.
Streit, Manfred E. u.a.: Die Wirtschaft heute. 4. izd. Mannheim, Wien, Zürich 1999.
Citi informācijas avoti
http://www.wiwo.de/
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VALSTMĀCĪBA I: VĀCU VALODĀ RUNĀJOŠO VALSTU VĒSTURE, V
(German Studies)
Autore
Kursa kods
Kursa apjoms
Pārbaudes forma
Priekšnosacījumi
Kursa grupa

mag. phil. Diāna KrastiĦa
3023
2 kredītpunkti (ECTS 3 punkti)
ieskaite
ěoti labas zināšanas vācu valodā
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi

Mērėis
Iegūt pamatzināšanas par vācu valodas izplatību pasaulē, par vāciski runājošo valstu, īpaši
Vācijas vēsturi, izprast vēsturiskas likumsakarības saistībā ar attiecīgo valstu vēsturi un
Eiropas vēstures kontekstā, iepazīt vēsturiskus notikumus, vēsturiskas personības un to
ietekmi, izprast un interpretēt vēsturiskos tekstus, apgūt un paplašināt vārdu krājumu.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin Vācijas un vāciski runājošo valstu vēsturi,
• izprot vēsturiskās tēmas dažādos kontekstos,
• prot apkopot informāciju, izvērtēt būtiskāko un prezentēt,
• prot pielietot adekvātu leksiku, kā arī vēsturiskus atslēgvārdus.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Mutvārdu prezentācija. Tekstu analīze mutvārdos. Rakstisks ziĦojums vai eseja. Kursa
noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, mutvārdu prezentācija, ieskaite.
Kursa saturs
1. Vēstures posmu un lielāko vēsturisko notikumu ierindošana un norobežošana /
Einordnung und Abgrenzung der historischen Epochen, der größten historischen
Ereignisse.
2. Tautas staigāšana. Kārlis Lielais / Völkerwanderung, Karl der Große
3. Gājiens uz Kanosu, Krusta kari, Frīdrihs Barbarosa / Gang nach Canossa, die
Kreuzzüge, Friedrich Barbarossa
4. Vormsas konkordāts, Konstances koncils / das Wormser Konkordat, das Konzil von
Konstanz
5. Mēris Eiropā, Zelta Bulla / Pest in Europa, die Goldene Bulle
6. Kārlis V, Jākobs Fugers / Karl V., Jakob Fugger
7. MārtiĦš Luters Vormsā / Martin Luther in Worms
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8. Gēte – dzejnieks un politiėis / Goethe – Dichter und Politiker
9. Vīnes kongress 1814-15 / Wiener Kongress 1814-15
10. Marta revolūcija, Pirmais parlaments / Märzrevolution, Erstes Parlament 1848
11. Vācu-franču karš 1870/71, Vācu impērijas izveidošanās, Oto fon Bismarks / DeutschFranzösischer Krieg 1870/71, Entstehung des Deutschen Reiches, Otto von Bismarck
12. Pirmais Pasaules karš, Sarajevas atentāts, Alberts Einšteins / Erster Weltkrieg,
Attentat von Sarajevo, Albert Einstein
13. Varas sagrābšana 1933, Kristāla nakts 1938, Sofija Šolla / Machtergreifung 1933,
Reichkristallnacht 1938, Sophie Scholl
14. 1953. gada 17. jūnijs, dzīve VDR, mūra celšana / 17. Juni 1953, Leben in der DDR,
Bau der Mauer
15. Sarkanās armijas frakcija, Ulrika Meinhofa / RAF, Ulrike Meinhof
16. Berlīnes mūra krišana, atkalapvienošanās / Fall der Berliner Mauer,
Wiedervereinigung
Pamatliteratūra
Die ZDF Dokureihe „Die Deutschen”: http://diedeutschen.zdf.de/
Fragen an die deutsche Geschichte: Ideen, Kräfte, Entscheidungen von 1800 bis zur
Gegenwart. Hg. V. Dt. Bundestag, Referat Öffentlichkeitsarbeit. 15. Aufl. Bonn 1989.
Podcasts von Radiowissen des Bayerischen Rundfunks:
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/ bayern2/mp3-download-podcastradiowissen.shtml
Serie „Deutsche Geschichte”, 50 Dokumentationen, hg. v. Atlas Verlag. o.J.
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
Hertle, Hans-Hermann: Die Berliner Mauer // The Berlin Wall. Monument des Kalten
Krieges // Monument of the Cold War. BpB, Bonn 2009.
Kowalczuk, Ilko-Sascha: Das bewegte Jahrhundert. Geschichte der DDR von 1949 bis 1961.
BpB, Bonn 2003.
Citi informācijas avoti
Dokumentation „Fall der Mauer” von Spiegel TV
Dokumentation „Legende Preussen” von Spiegel TV
http://geschichtsverein-koengen.de/DtGesch.htm
www.historyshow.de
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VALSTMĀCĪBA II: VĀCIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS
SABIEDRĪBA, POLITIKA UN ĂEOGRĀFIJA, V
Autore
Kursa kods
Kursa apjoms
Pārbaudes forma
Priekšnosacījumi
Kursa grupa

(German Studies)
mag. phil Diāna KrastiĦa Klaudija Cellere
3024
kredītpunkti 2 (ECTS 3 punkti)
eksāmens
ěoti labas zināšanas vācu valodā
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi

Mērėis
Iegūt pamatzināšanas par Vācijas Federatīvās Republikas politisko sistēmu, vēlēšanu
sistēmu, partijām, dažādiem iekšpolitikas un ārpolitikas aspektiem, kā arī dažādiem sociāliem
aspektiem - demogrāfiju, sociālo politiku, svētku dienām, ēšanas paražām, izglītības sistēmu.
Iepazīties ar aktualitātēm Vācijā, orientēties Vācijas presē. Apgūt atbilstošu leksiku.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin Vācijas politisko sistēmu, politisko kultūru un sabiedrību, kā arī ăeogrāfiju,
• izprot ar Vāciju saistītās aktualitātes,
• prot apkopot informāciju, izvērtēt būtiskāko un prezentēt,
• prot pielietot adekvātu leksiku.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Mutvārdu prezentācija. Tekstu analīze mutvārdos. Regulāra ar Vāciju saistīta aktualitāšu
apkopošana. Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, mutiskā prezentācija, eksāmens.
Kursa saturs
1. Vispārīga informācija par Vāciju – darbs ar karti / allgemeines über Deutschland – Arbeit
mit der Landkarte
2. Federatīvās zemes. Svētki, ēšanas paradumi / Bundesländer. Feste, Essgewohnheiten
3. Politiskā sistēma. Federālisms / Politisches System. Föderalismus
4. Politiskās partijas. Vēlēšanu sistēma / politische Parteien. Wahlsystem
5. Politiskā kultūra. Sociāla valsts. Sievietes politikā / Politische Kultur. Sozialstaat. Frauen
in der Politik
6. Immigrācija. Tendences demogrāfijā / Zuwanderung. Tendenzen in der Demografie.
7. Sabiedrība – tipiski vāciski, dialekte / Gesellschaft der BRD – „typisch deutsch“, Dialekte
8. Izglītības sistēma. Augstākā izglītiba. Pētniecība / Bildungssystem. Hochschulbildung.
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Forschung
9. Izklaide – kino, mūzika, TV / Unterhaltung – Kino, Musik, TV
10. Prese. Sports / Presse. Sport
11. Vācija un citas valstis – ASV, Lielbritānija, Krievija, Francija / Deutschland und andere
Länder – die USA, GB, Russland, Frankreich
12. Vācija un Eiropas Savienība / Deutschland und die EU
13. Galvaspilsēta Berlīne, citas lielas Vācijas pilsētas / Hauptstadt Berlin, andere große
Städte Deutschlands
14. Vācijas ekonomika / Wirtschaft in Deutschland
15. Slavenie vācieši / berühmte Deutsche
Pamatliteratūra
Tatsachen über Deutschland. Hg. v. Auswärtiges Amt. Abteilung Kultur und
Kommunikation. Societäts-Verlag, Frankfurt/M 2010.
Plötzsch, Horst: Die deutsche Demokratie. BpB, Bonn 2009.
Korte, Karl-Rudolf: Wahlen in Deutschland. BpB, Bonn 2009.
Podcasts von Radiowissen des Bayerischen Rundfunks:
http://www.br-online.de/podcast/mp3-download/ bayern2/mp3-download-podcastradiowissen.shtml
http://www.tagesschau.de/
http://www.bpb.de/
http://www.dw-world.de/
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
Sontheimer, K., Bleek, W.; Grundzüge des politischen Systems Deutschlands. BpB, Bonn
2003.
Schildt, A.: Rebellion und Reform. Die Bundesrepublik der Sechziger Jahre. BpB, Bonn
2005.
Citi informācijas avoti
http://www.politische-bildung.de/
http://www.spiegel.de/
http://www.zeit.de/index
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VALSTMĀCĪBA III: AUSTRIJAS UN ŠVEICES ĂEOGRĀFIJA, VĒSTURE,
POLITIKA UN SABIEDRĪBA , V
(German Studies
Autore
Kursa kods
Kursa apjoms
Pārbaudes forma
Priekšnosacījumi
Kursa grupa

Mag. phil. Diāna KrastiĦa
3024
kredītpunkti 2 (ECTS 3 punkti)
eksāmens
ěoti labas zināšanas vācu valodā
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi

Mērėis
Iegūt pamatzināšanas par Austrijas un Šveices iedzīvotājiem, ăeogrāfiju, pārskatu par šo
valstu vēsturi, politiku, sabiedrību, kā arī atšėirībām to kultūrā. Apgūt atbilstošo leksiku.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin Austrijas un Šveices politiskās sistēmas, politisko kultūru, kā arī ăeogrāfiju un
vēsturi,
• izprot Austrijas un Šveices būtību Eiropas kontekstā un šo valstu sabiedrību un
kultūru,
• prot apkopot informāciju, izvērtēt būtiskāko un prezentēt,
• prot pielietot adekvātu leksiku.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Mutvārdu prezentācija. Tekstu analīze mutvārdos. Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, mutiskā prezentācija, eksāmens.
Kursa saturs
1. Austrijas ăeogrāfiskais stāvoklis un vispārīga informācija.
2. Atšėirības un kopīgais: Vācija – Austrija.
3. Ieskats Austrijas vēsturē.
4. Pazīstamie austrieši. Ieskats kultūrā, dialekti, tradīcijas, ēšanas paradumi.
5. Austrijas politiskā sistēma, partijas, vēlēšanu sistēma, valsts iekārta.
6. Austrijas izglītības sistēma. Zinātne.
7. Austrijas ekonomika.
8. Šveices ăeogrāfiskais stāvoklis un vispārīga informācija.
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9. Šveices kultūra, īpatnības, valoda, dialekti, ēšanas paradumi.
10. Ieskats Šveices vēsturē.
11. Šveices politiskā sistēma, partijas, vēlēšanu sistēma, valsts iekārta, referendumi.
12. Šveices ekonomika.
13. Šveices izglītības sistēma. Zinātne.
14. Pazīstami šveicieši.
Pamatliteratūra
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=ges/Schweizer_Politik_2008_02e.htm
http://www.austria.gv.at/
http://www.bmeia.gv.at/aussenministerium/oesterreich/tatsachen-und-zahlen.html
http://www.nzz.ch/
http://www.oesterreich.com/
http://www.swissworld.org/de/
http://www.wienerzeitung.at/
Schweiz in Sicht. Broschüre. Hg. v. Präsenz Schweiz PRS. Bern 2007.
Wer, was, wann, wo? Das D-A-CH-Landeskunde-Quiz. Fragen und Antworten uz
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Langenscheidt, Berlin u.a. 2005.
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
Neue Dreiländerkunde. Deutschland, Österreich und Schweiz (mit Liechtenstein) im
Querschnitt. 2. aktualisierte und bearbeitete Aufl. Hg. v. Fritz Joachim Sauer. Inform Verlag
GmbH, Berlin 1994.
Neue Dreiländerkunde. Sonderheft 1996. Aktualisierung und neue Beiträge zur 2. Auflage.
Hg. v. F.J.Sauer. Inform Verlag GmbH, Berlin 1996.
Citi informācijas avoti
Switzerland update. Aktuelle Bilder aus der Schweiz. Landschaften / Jahreszeiten / Kontraste /
Werte. DVD.
http://www.podcast.at/
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VALSTSMĀCĪBA IV EIROPAS SAVIENĪBAS POLITISKĀS UN
SOCIĀLĀS DIMENSIJAS,V
Social and political dimensions of EU
Autors:
Kursa kods:
Kursa apjoms:
Pārbaudes forma:
Priekšnosacījumi:
Kursa grupa:

Mag. phil. Diāna KrastiĦa
3123
2 kredīti (ECTS 3 punkti)
eksāmens
Ĝoti labas vācu valodas zināšanas, sekmīga kursu Valstsmācība I, II un
III apguve
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloăiju kursi

Mērėis
Iegūt ieskatu Eiropas Savienības vēsturē, struktūrās un dažādās politiskās jomās:
lauksaimniecības, ekonomikas un monetārā, vides un sociālā politikā. Izprast Eiropas
politisko un sociālo nozīmi. Regulāra ar ES saistītu aktualitāšu apkopošana. Apgūt atbilstošu
leksiku.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin Eiropas Savienības vēsturi, politisko sistēmu, attīstības posmus,
• izprot Eiropas Savienības politiskās aktivitātes un debates,
• izprot ar Eiropas Savienību saistītās aktualitātes,
• prot apkopot informāciju, izvērtēt būtiskāko un prezentēt,
• prot pielietot adekvātu leksiku.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Mutvārdu prezentācija. Tekstu analīze mutvārdos. Regulāra ar Eiropas Savienību saistīta
aktualitāšu apkopošana. Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, mutiskā prezentācija, eksāmens.
Kursa saturs:
1. Vispārīga informācijas par Eiropas Savienību, ăeogrāfiskie un ăeopolitiskie aspekti
2. Eiropas Savienības izveidošanās un attīstība. Priekšnosacījumi un sekas.
3. Eiropas Savienības principi. Eiropas ideja.
4. ES paplašināšanās. Kopenhāgenas kritēriji. Kur ir Eiropas robežas?
5. Ekonomikas politika un monetārā politika (monetārā politika, Eiropas Centrālo
banku sistēma, Eurozona, Eiro)).
6. Lisabonnas līgums.
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7. Lauksaimniecības politika (kopējās lauksaimniecības politikas mērėi,
lauksaimniecības politikas pamatprincipi, lauksaimniecības finansējums).
8. Eiropas Savienības vides politikas mērėi un veikums.
9. Patērētāju aizsardzība.
10. Eiropas Savienības institūcijas: Eiropas Parlaments, Eiropas Komisija, Eiropas
padome, Eiropas Ministru padome, Eiropas Kopienu tiesa, Reăionu komiteja,
Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.
11. Reăionālā politika. Struktūrfondi.
12. Eiropas Savienības attiecības ar Krieviju un USA. Aktivitāes krīzes skartajos
reăionos.
13. ES iekšējais tirgus un ekonomika.
14. Eiropas nākotne. Skepse vs. sajūsma.
Pamatliteratūra
Die Europäische Union. Themen und Materialien. Bd. 1 und 2. BpB, Bonn 2007.
Europäische Union (2004) In: Fischer Weltalmanach. Frankfurt/M, 1085-1138.
http://europa.eu/index_de.htm
http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Europa/europa.html
http://www.esmaja.lv/
http://www.europa-digital.de/dschungelbuch/
www.bpb.de
www.dw-world.de
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
Podcasts aus HR Wissenswert: http://www.hronline.de/website/radio/hr2/index.jsp?rubrik=2886
Podcasts aus SWR: http://www.swr.de/swr1/bw//id=233362/nid=233362/did=703486/904yg6/index.html
Citi informācijas avoti
Europa verstehen lernen. Eine Aufgabe des Politikunterrichts. Hg. v. Georg Weißeno. BpB, Bonn
2004.
Mit Deutsh in Europa. Studieren, arbeiten, leben. Hg. v. D. Levy-Hillerich, R. KrajewskaMarkiewicz. Fraus, Plezn 2008.
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LIETVEDĪBA UN BIROJA DARBA AUTOMATIZĀCIJA
(Records Management and Automation of Office Routines)
Autors

lektore, uzĦēmējdarbības vadības maăistre
Dace Štefenberga

Kursa kods
3.
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

3135

eksāmens
2 kredītpunkti (ECTS 3 punkti)
pamatzināšanas uzĦēmējdarbības vadības
teorijā
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas
tehnoloăiju kursi

Kursa mērėis
Iegūt pamatzināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā, nodrošināt pareizu
dokumentu sagatavošanu, orientēties iestādes vai uzĦēmuma lietvedības sistēmā
Studiju rezultāti
Pēc studiju kursa apguves studenti būs iepazinušies ar lietvedības teorētiskajiem
aspektiem, kā arī spēs patstāvīgi pareizi sagatavot dokumentus biroja darba
nodrošināšanai. Studiju kursa ietvaros studenti būs apguvuši pamatzināšanas iestādes
vai uzĦēmuma lietvedības sistēmā un spēs nodrošināt biroja lietvedības darbu
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Darbs auditorijā – dokumentu izstrāde un pārbaude
Studiju rezultātu vērtēšana
Darbs auditorijā – dokumentu sagatavošana veido 40% no kopvērtējuma, 2 testi
semestra laikā veido katrs pa 30%, ja galarezultātā vērtējums ir zem 9 (teicami),
students kārto eksāmenu.
Kursa saturs
1.Lietvedības jēdziens, tās vieta uzĦēmumā, lietvedības uzdevumi;
2.Dokuments, dokumentēšana, dokumenta juridiskais spēks;
3.Dokumenta valoda;
4.Dokumentu apgrozība, dokumentu apgrozības shēmas izstrāde;
5.Dokumentu reăistrācija un dokumentu izpildes kontrole;
6.Dokumentu uzglabāšana, lietu nomenklatūra;
7.Arhīvs;
8.Biroja darba automatizācijas sistēmas, sevišėā lietvedība. Elektroniskie
dokumenti;
9. Personāla dokumenti;
10.Pārvaldes dokumenti:
10.1.Vēstules: iniciatīvas, atbildes, pavadvēstule, garantijas vēstule;
10.2.Rīkojumi, lēmumi;
10.3.Iesniegumi;
10.4.Akti;
10.5.Protokoli;
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10.6.ZiĦojumi;
10.7.Amata apraksti,
10.8. Darba līgumi
10.9.IzziĦa;
10.10.Pilnvara, u.c.
10. Privātpersonas dokumenti: Curriculum Vitae, motivācijas vēstule, iesniegums
Pamatliteratūra
LR Ministru Kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un
noformēšanas kārtība”
Papildliteratūra
2.J.Kalējs, M.Ābele. Lietvedības pamati. 2. papildinātais izdevums. KIF “Biznesa
komplekss”. Rīga, 2000.
3.I.Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. BA “Turība”. Rīga, 2002.
4.V.Bahanovskis. Praktiskā lietvedība. Kamene,2004.
Citi informācijas avoti:
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3.

Nozares profesionālās specializācjas kursi
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Morfoloăija
Morphologie
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3109
rakstisks eksāmens
6 KP (8 ECTS)

Kursa mērėis

Kursa mērėis ir vācu valodas gramatikas
kategoriju apgūšana, lai iegūtās zināšanas
varētu izmantot valodas un tulkošanas praksē.

Studiju rezultāti

Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzin vācu
valodas morfoloăiskās kategorijas, terminus un
likumsakarības, to atbilsmes latviešu valodā,
prot pielietot iegūtās zināšanas vācu valodas
mutvārdu un rakstiskajā saziĦā, kā arī
mutvārdu un rakstveida tulkošanā.

vācu valodas zināšanas (B2, C1)
Nozares profesionālās specializācjas kursi

Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas vācu valodas gramatikas sekundāro avotu studijas, praktiski rakstveida un
mutvārdu gramatiskie un tulkošanas vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, 6-7 rakstiski pārbaudījumi semestra laikā, rakstisks
gala pārbaudījums
Kursa saturs
1. Vārdšėiras vācu valodā. Darbības vārds. Darbības vārdu klasifikācija pēc to
morfoloăiskajām pazīmēm. Darbības vārdu kategorijas. Lokāmās un nelokāmās darbības
vārdu formas.
2. Darbības vārdu regulārās un neregulārās formas. Regulāro darbības vārdu apakšgrupa.
Neregulārie darbības vārdi. Regulāro un neregulāro darbības vārdu jauktā grupa.
3. Darbības laiku veidošana vācu valodā un to lietošana.
4. Modālie darbības vārdi un to nozīme. Objektīvais un subjektīvais lietojums. Modālajiem
darbības vārdiem līdzīgi darbības vārdi.
5. Atgriezeniskie darbības vārdi.
6. Darbības vārdi ar atdalāmajiem un neatdalāmajiem priedēkĜiem.
7. Darbības vārdu klasifikācija pēc to sintaktiskajām un semantiskajām pazīmēm.
8. Darbības vārda kārta. Darāmā un ciešamā kārta un to formas. Ciešamā kārta un tās
aprakstošās formas.
9. Darāmās un ciešamās kārta lietojums.
10. Darbības vārad izteiksme. Īstenības, pavēles, atstāstījuma un vēlējuma izteiksme.
11. Atstāstījuma izteikme. Netiešā runa. Citas atstāstījuma izteiksmes lietojuma iespējas.
12. Vēlējuma izteiksme. würde- forma. Vēlējuma izteikmes lietojums: vēlējuma teikumi,
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

nosacījuma apstākĜu palīgteikumi, salīdzinājuma apstākĜu palīgteikumi, seku apstākĜu
palīgteikumi.
Lietvārds un vietniekvārds. Pamatjēdzieni. Lietvārda raksturojums. Lietvārda
klasifikācija. Lietvārda kategorijas.
Lietvārda dzimte. Lietvārdu dzimtes noteikšana pēc to morfoloăiskajām un
semantiskajām pazīmēm.
Lietvārda skaitlis. DaudzskaitĜa formu veidošana. Vienskaitlinieki un daudzskaitlinieki.
Lietvārda deklinācija un to veidi.
Īpašvārdu deklinācija.
Artikuls. Nenoteiktā, noteiktā un nulles artikula lietojums.
Īpašības vārds. Īpašības vārdu klasifikācija.
Īpašības vārdu deklinācija.
Īpašības vārdu salīdzināmās pakāpes.
Vietniekvārds. Vietniekvārda klasifikācija.
ApstākĜa vārds.
Prievārdi. Prievārdu iedalījums.
SaikĜi. Partikulas
Modālie vārdi. Nolieguma vārdi.

Pamatliteratūra
6. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein
Handbuch für den Ausländerunterricht. 18. Aufl. Leipzig u .a.: Langenscheidt
7. Dreyer, H.; Schmitt, R. (1998): Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Neuarbeitung. Ismaning: Verlag für Deutsch
8. Hall, K.; Scheiner B. (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene .
Ismaning: Verlag für Deutsch
Papildliteratūra
1. Dieling, K.; Kempter, F. (1994): Die Tempora. Leipzig: Langenscheidt
2. Duden. Die Grammatik (2005): Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7. völlig
neu erarb. Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverl.
3. Eichler, W.; Bünting, K. D. (1996): Deutsche Grammatik. Form, Leistung und
Gebrauch der Gegenwartssprache. 6.Aufl., Weinheim: Beltz Athenäum
4. Engel, U. (1996): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Gros
5. Grammatik der deutschen Sprache (1997): Von Zifonun G. u. a. in 3 Bd. Berlin,
New York: de Gruyter
6. Heringer, J. H. (1995): Grammatik und Stil. Berlin : Cornelsen, 1995.
7. Homberger, D.; Madsen, R. (1988): Übungen zur deutschen Grammatik. Ein
Lehr- und Arbeitsbuch mit Lösungen. Frankfurt a. Main: Diesterweg
8. Rolland, M. Th. (1997): Neue Deutsche Grammatik. Bonn: Ferd. Dümmlers
Verlag
9. Schanen, Fr. (1995): Grammatik Deutsch als Fremdsprache. München: Iudicium
Citi informācijas avoti
Das Internetportal für Deutsch als Fremdsprache (2001). Links in Grammatik.
Pieejams: http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
Deutsch als Femdsprache. Online-Aufgaben und Übungen (2011). Pieejams:
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http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/
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Sintakse
Syntax
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3016
rakstisks eksāmens
2 KP (3 ECTS)
vācu valodas zināšanas (B2, C1), sekmīgi
apgūts studiju kurss „Morfoloăija“
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir vācu valodas sintakses kategoriju apgūšana, lai iegūtās zināšanas
varētu izmantot valodas un tulkošanas praksē.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzin vācu valodas sintaktiskās kategorijas,
terminus un likumsakarības, to atbilsmes latviešu valodā; prot pielietot iegūtās
zināšanas vācu valodas mutvārdu un rakstiskajā saziĦā, kā arī mutvārdu un rakstveida
tulkošanā
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas vācu valodas gramatikas sekundāro avotu studijas, praktiski rakstveida un
mutvārdu gramatiskie un tulkošanas vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, divi rakstiski pārbaudījumu semestra laikā, rakstisks
gala pārbaudījums
Kursa saturs
1. Teikuma jēdziens, teikumu klasifikācija pēc to komunikatīvā nolūka, teikumu
klasifikācija pēc to uzbūves.
2. Teikuma modeĜa būtība un kritēriji, morfoloăiski – sintaktiskie modeĜi un
semantiskie modeĜi.
3. Teikuma locekĜa jēdziens, teikuma locekĜu klasifikācija: teikuma priekšmets
un izteicējs.
4. Teikuma locekĜu klasifikācija: papildinātājs un tā veidi, apstāklis un tā veidi,
apzīmētājs.
5. Vārdu kārtība teikumā: sintaktiskie un morfoloăiskie priekšnosacījumi,
atsevišėu teikumu locekĜu atrašanās vietas teikumā.
6. Neitrālā un ekspresīvā vārdu secība.
7. Salikts teikums. Salikts sakārtots un salikts pakārtots teikums.
8. Jaukts salikts teikums.
9. Palīgteikuma jēdziens, tā uzbūve, formas un atrašanās vieta teikumā.
10. Palīgteikumu subordinācija, vārdu secība palīgteikumā un virsteikumā.
11. Palīgteikumu sintaktiskais apraksts. Teikuma priekšmeta palīgteikums un
papildinātāja palīgteikums.
12. ApstākĜa palīgteikumu semantiskā klasifikācija. Laika apstākĜa palīgteikums.
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13. ApstākĜa palīgteikumu semantiskā klasifikācija. Vietas apstākĜa palīgteikums
un veida apstākĜa palīgteikums.
14. ApstākĜa palīgteikumu semantiskā klasifikācija. CēloĦa apstākĜa palīgteikuma
un veidi: nosacījumu apstākĜu palīgteikums un seku apstākĜu palīgteikums.
15. ApstākĜa palīgteikumu semantiskā klasifikācija: CēloĦa apstākĜa palīgteikuma
un veidi: pieĜāvuma apstākĜu palīgteikums un nolūka apstākĜu palīgteikums.
16. Apzīmētāja palīgteikums.
Pamatliteratūra
9. Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim (2001): Deutsche Grammatik. Ein
Handbuch für den Ausländerunterricht. 18. Aufl. Leipzig u .a.: Langenscheidt
10. Hall, K.; Scheiner B. (1997): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene .
Ismaning: Verlag für Deutsch
Papildliteratūra

.

1. Altmann H.; Hahnemann S. (1999): Syntax für Examen. Studien- und
Arbeitsbuch. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag
2. Bünting K.-D.; Bergenholtz H.(1995): Einführung in die Syntax.
Grundbegriffe zum Lesen einer Grammatik. Weinheim: Beltz Athenäum
3. Duden. Die Grammatik (2005): Unentbehrlich für richtiges Deutsch. 7. völlig
neuerarb. Aufl. Mannheim u. a.: Dudenverl.
4. Engel, U. (1996): Deutsche Grammatik. Heidelberg: Julius Groos Verlag
5. Genzmer, H. (1998): Sprache in Bewegung. Eine deutsche Grammatik.
Suhrkamp Taschenbuchverlag
6. Grammatik der deutschen Sprache (1997): von Zifonun G. u. a.: Berlin; New
York: de Gruyter. In 3 Bd.
7. Heringer J. H. (1995): Grammatik und Stil. Berlin: Cornelsen
8. Pittner, Karin; Berman, Judith (2008): Deutsche Syntax. Ein Arbeitsbuch 3.
akt. Aufl. Tübingen: Narr
9. Rolland M. Th. (1997): Neue Deutsche Grammatik. Bonn: Ferd. Dümmlers
Verlag
10. Sommerfeldt K. E.; Starke G. (1998): Einführung in die Grammatik der
deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Niemeyer
11. Weinrich H. (1993): Textgrammatik der deutschen Sprache. Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl
Citi informācijas avoti
Das Internetportal für Deutsch als Fremdsprache (2001). Links in Grammatik.
Pieejams: http://www.daf-portal.de/uebungen/index.php?viewCat=2
Deutsch als Femdsprache. Online-Aufgaben und Übungen (2011). Pieejams:
http://www.schubert-verlag.de/aufgaben/

144

145

Ortogrāfija
Orthographie
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3107
rakstisks eksāmens
2 KP (3 ECTS)
vācu valodas zināšanas (B2, C1)
Nozares profesionālās specializācjas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir pamatzināšanu apguve par vācu valodas ortogrāfijas attīstību un
pareizrakstības reformu (1996.-2007. gads), gūt zināšanas un iemaĦas par vācu
valodas pareizrakstības un interpunkcijas lietojumu.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzin vācu valodas pareizrakstības reformas
izmaiĦas pēc ortogrāfijas reformas; prot pielietot iegūtās zināšanas vācu valodas
rakstiskajā saziĦā, kā arī rakstveida tulkošanā
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas vācu valodas ortogrāfijas sekundāro avotu studijas, praktiski rakstveida
vingrinājumi, kĜūdu labojumu uzdevumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, diktāts, atstāstījums, divi rakstiski pārbaudījumi,
rakstisks gala pārbaudījums
Kursa saturs
1. Pareizrakstības reforma vāciski runājošās valstīs, tās nepieciešamības
pamatojums un tās gaita. Vācu pareizrakstības principi. SkaĦu un burtu
atbilstība 1: vārda saknes princips.
2. SkaĦu un burtu atbilstība 2: Svešvārdi un izĦēmumi.
3. Vārdu rakstīšana ar lielo un mazo burtu 1: lietvārdi un īpašības vārdi.
4. Vārdu rakstīšana ar lielo un mazo burtu 2: īpašvārdi, tēlaini izteicieni un
frazeoloăismi.
5. Vārdkopu, salikteĦu un svešvārdu pareizrakstība 1: lietvārdi un darbības vārdi.
6. Vārdkopu, salikteĦu un svešvārdu pareizrakstība 2: īpašības vārdi un citas
vārdšėiras.
7. Vārdu dalīšana zilbēs un defises lietojums.
8. Interpunkcija.
Pamatliteratūra

11.
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12. Die deutsche Rechtschreibung (2006): 24. Aufl. Mannheim : Dudenverlag,
Lübke, Diethard (2006): Übungen zur neuen Rechtschreibung. Neubearb. München :
Max Hueber
Papildliteratūra
12. Gallmann P. (1996): Duden, Die Neuregelung der deutschen Rechtschreibung:
Regeln, Kommentar und Verzeichnis wichtiger Schreibungen. Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverl.
13. Häcker R., Häcker- Oßwald (1997): Neue Rechtschreibung leicht gelernt.
Arbeitsheft zur Rechschreibereform. Stuttgart, München, Düsseldorf, Leipzig:
Klett
14. Hornig, Ulrich; Habermann, Beatrix (1998): 33 X Spaß mit der neuen
Rechtschreibung. Ismaning: Verlag für Deutsch
15. Klotz, Thomas; Schutz Alexandra (2001): Basistraining Rechtschreibung.
Fremdwörter und Fachbegriffe, Zeichensetzung (2) und Abkürzungen.
Mühheim a.d. Ruhr: Verlag an der Ruhr
16. Maiser M., Nill Chr. (1997): Rechtschreibung 2000. Grundlegende Übungen
zur Reform. Stuttgart, München, Düsseldorf, Leipzig: Klett
17. Spiegelberg G. (1997): Groß oder klein? Übungen zur Rechtschreibung.
München: Verlag für Deutsch
Citi informācijas avoti
Akademie.de (2010): Kurs: Die neue deutsche Rechtschreibung. Pieejams:
http://www.akademie.de/gestalten/textgestaltung/kurse/neue-deutscherechtschreibung/index.html
Deutsche Rechtschreibung (2011). Pieejams: http://www.neue-rechtschreibung.de/
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Mājas lasīšana
Home Reading
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3082
rakstiska ieskaite
2 KP (3 ECTS)
Nav
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir paplašināt un padziĜināt vācu valodas zināšanas, pilnveidot
produktīvas un reproduktīvas valodas prasmes un iemaĦas, veidot iemaĦas analizēt
literārus tekstus..
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēj analizēt mutvārdos un rakstos literāru darbu
vācu valodā, interpretēt mutvārdos un rakstos tā saturu, iesaistīties diskusijā par
literārā darba problemātiku, paplašina un nostiprina vārdu krājumu vācu valodā
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīga literāra darba lasīšana un analīze, vārda krājuma paplašināšanas uzdevumi,
leksiski gramatiski vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, divi rakstiski pārbaudījumi, literāra darba analīze pēc
izvēles (min. 300 lpp.), rakstisks gala pārbaudījums
Kursa saturs
1. Literārā darba autora biogrāfija, literārā darba rašanās laiks, laikmeta iezīmes,
literārā darba žanra (2 akadēmiskās nodarbības)
2. Literārā darba nodaĜu ( uz katru akadēmisko nodarbību apm. 30 lpp.) analīze:
teksta satura atstāstījums un kopsavilkums, satura interpretācija un komentēšana
mutiskā un rakstveida formā, atsevišėu citātu interpretācija, stāsta tēlu
raksturojums, laikmeta raksturojums, stāsta problemātikas interpretācija, diskusija,
izteiksmīga teksta fragmentu norunāšana, domraksta veidošana, teksta fragmentu
tulkošana latviešu valodā, patstāvīgs darbs pie vārdu krājuma, leksiski gramatiskie
vingrinājumi vārda krājuma un valodas zināšanu paplašināšanai, kā arī vārda
krājuma nostiprināšanai vācu valodā, lai apgūtu sinonīmus, antonīmus, vārda
saimi; iepazītu valodas stilistiskās iezīmes, aprakstītu leksiskās vienības ar
parafrāzi; apgūtu idiomas un sakāmvārdus (24 akadēmiskās nodarbības).
3. Mutiska vai rakstveida atskaite par patstāvīgās lasīšanu: katrs students mēneša
laikā izlasa kādu literāru darbu pēc savas izvēles aptuveni 100 – 150 lpp. (6
akadēmiskās stundas).
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Pamatliteratūra
9. Hesse H. (2000): Narziß und Goldmann. Montagnola : Suhrkamp
10. Literārs darbs pēs studenta izvēles
Papildliteratūra

VeA bibliotēkā pieejamā daiĜliteratūra vācu
valodā

Citi informācijas avoti
Projekt Gutenberg-DE (2011): Pieejams: http://gutenberg.spiegel.de/
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Ekonomikas valoda I, DE
Business German II
Autore
Kursa kods
Kursa apjoms
Pārbaudes forma
Priekšnosacījumi
Kursa grupa

Mag. phil. Diāna KrastiĦa
3021
kredītpunkti 2 (ECTS 3punkti)
ieskaite
nav
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Mērėis
Apgūt vācu valodā runājošo valstu ekonomikas valodas sistēmu un struktūru. Iepazīt ar
ekonomiku saistītās tēmas. Izprast ekonomikas un ekonomikas problēmu nozīmi un būtību.
Iepazīt un apgūt rakstiskās korespondences pamatus vācu valodā runājošo valstu ekonomikas
sfērā. Apgūt atbilstošu leksiku. Uzlabot gramatiku niansēs.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin vācu valodā runājošo valstu ekonomikas valodas specifiku,
• izprot vācu valodā runājošo valstu ekonomikas aktivitātes un debates,
• izprot ar ekonomiku saistītās aktualitātes,
• pārzin rakstveida korespondences pamatus,
• prot pielietot adekvātu leksiku.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Tekstu analīze mutvārdos. Regulāra ar ekonomiku saistītu aktualitāšu apkopošana. Kursa
noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, ieskaite.
Kursa saturs
1. Vācu valoda kā ekonomkias valoda. Metodes kompetence. Sociālā kompetence.
Darbs komandā.
2. Ekonomikas aprite un tās norise. Tirgus kā ekonomikas elements.
3. UzĦēmumu juridiskie veidi, to funkcijas, sastāvs, makro un mikro vide.
4. Mārketings, tirgus pētniecība, tirgus attīstība.
5. Kommunikācija ar klientiem un biznesa partneriem: komunikāciju veidi.
6. Sarunas un telefona sarunas birojā, starpkultūru aspekti.
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7. Lietišėā etiėete, starpkultūru aspekti.
8. Lietišėā korespondence, tās veidi, piemēri (starp firmu un klientu; starp biznesa
partneriem).
9. CV, motivācijas vēstule, darba intervija.
10. UzĦēmumu prezentācija, uzĦēmumu imidžs. Produktu prezentācija.
11. Prakse un apmācības ekonomikas jomā.
Pamatliteratūra
Fearns, A., Levy-Hillerich, D.: Kommunikation in der Wirtschaft. Lehr und Arbeitsbuch.
Goethe-Institut München, 2009.
Eismann, V.: Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Trainingsmodul.
Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Eismann, V.: Wirtschafts-Kommunikation Deutsch 1. Langenscheidt, Berlin u.a. 2000.
Das Lexikon der Wirtschaft. Grundlegendes Wissen von A bis Z. BpB, Bonn 2009.
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/index.php
www.dw-world.de
http://www.wiwo.de/
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
http://www.wirtschaftsnachrichten.org/
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft
Willkop, E.-M., u.a.: Auf neuen Wegen. Deutsch als Fremdsprache für die Mittelstufe und
Oberstufe. Hueber Verlag, Ismaning 2008.
Citi informācijas avoti
http://www.existxchange.de/marketing-und-vertrieb/marketing-und-vertrieb.html
http://www.wirtschaftslexikon24.net/
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Ekonomikas valoda II, DE
Business German II
Autore
Mag. phil. Diāna KrastiĦa
Kursa kods 3022
Kursa apjoms
kredītpunkti 2 (ECTS 3punkti)
Pārbaudes forma eksāmens
Priekšnosacījumi Nav
Kursa grupa
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Mērėis
PadziĜināti apgūt vācu valodā runājošo valstu ekonomikas valodas struktūras. Iepazīt ar
ekonomiku saistītās uz globālo perspektīvu virzītās tēmas. Izprast ekonomikas, ekonomikas
politikas, globālās ekonomikas attīstības problēmu nozīmi un būtību. Apgūt atbilstošu
leksiku. Uzlabot gramatiku niansēs.
Studiju rezultāti
Studiju kursa noslēgumā students:
• pārzin vācu valodā runājošo valstu ekonomikas valodas specifiku,
• izprot vācu valodā runājošo valstu ekonomikas aktivitātes un debates, prot diskutēt
par tām, prot izteikt savu viedokli,
• izprot ar ekonomiku saistītās aktualitātes,
• prot apkopot informāciju, izvērtēt būtiskāko un prezentēt,
• prot pielietot adekvātu leksiku.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi dažādu uzdevumu formā. Vārdu krājuma apguve un paplašināšana.
Tekstu analīze mutvārdos. Mutvārdu prezentācija. Tekstu analīze mutvārdos. Regulāra ar
ekonomiku saistītu aktualitāšu apkopošana. Kursa noslēgumā rakstisks pārbaudījums.
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība seminārā, mutiskā prezentācija, eksāmens.
Kursa saturs
1. Ievads Vācijas ekonomikas attīstībā. Vācijas ekonomika kopumā, tās specifiskās
tendences, aktualitātes
2. Ekonomikas nozares un jomas.
3. Tūrisma joma.
4.
5.
6.
7.
8.

Transports, satiksme.
Imports, eksports. Globalizācija.
Finanšu pasaule: nauda, valūta.
Budžets, nodokĜu politika.
Starptautiskas organizācijas ekonomikas jomā, to mērėi un uzdevumi.
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9. Darba tirgus, bezdarbs. Valsts politika darba tirgus jomā.
10. Valsts sociālā politika. Sievietes loma ekonomikā.
11. Sabiedriskā saskarsme, ārējie sakari un to nozīme.
12. Ekonomika un vides aizsardzība.
Pamatliteratūra
Das Lexikon der Wirtschaft. Grundlegendes Wissen von A bis Z. BpB, Bonn 2009.
Eismann, V.: Erfolgreich am Telefon und bei Gesprächen im Büro. Trainingsmodul.
Cornelsen Verlag, Berlin 2006.
Eismann, V.: Wirtschafts-Kommunikation Deutsch 1. Langenscheidt, Berlin u.a. 2000.
http://www.sozialpolitik.com/webcom/show_softlink2.php/_c-85/i.html
http://www.wirtschaftsdeutsch.de/lehrmaterialien/index.php
http://www.wiwo.de/
Levy-Hillerich, D.: Kommunikation im Tourismus. Fraus, Plezn 2004.
www.bpb.de
www.dw-world.de
Kursa atbildīgās docētājas apkopotie materiāli un uzdevumi.
Papildliteratūra
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft
http://www.wirtschaftsnachrichten.org/
Citi informācijas avoti
http://www.existxchange.de/marketing-und-vertrieb/marketing-und-vertrieb.html
http://www.wirtschaftslexikon24.net/
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Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā: teorija un tās pielietojums I
(LexicostilisticAnalysis of Texts in English I)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

MA I.Vizule
2105
eksāmens
2 (ECTS 3)
Labas angĜu valodas zināšanas
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot un izkopt studentos prasmes un iemaĦas dažādu rakstītu ekspresīvo tekstu
lasīšanā un izpratnē, tajos sastopamo lingvistisko un stilistisko īpatnību izvērtēšanā un
aktīvā lietošanā, kā arī valodas krājuma paplašināšanā.
Studiju rezultāti
Kursa noslēgumā students spēj:
- lasīt un saprast kursam būtiskus teorētiskos avotus, individuāli un/vai grupā
atlasīt un apkopot tajos būtiskāko informāciju;
- demonstrēt dažādas tekstu lasīšanas metodes un veikt tekstu sākotnējo analīzi
(autora galvenā doma, atslēgvārdi, teksta struktūra, galvenā doma katrā teksta
struktūras daĜā, kopsavilkums) grupā un individuāli;
- atpazīt un saprast dažādus lingivistiskos, literāros un stila pamatjēdzienus;
- analizēt vārda nozīmi mikro un makro līmenī, izskaidrot un ilustrēt atsevišėas
leksiskās vienības polisēmiju, homonīmiju, sinonīmiju, vārddarināšanas
modeĜus, atpazīt un izskaidrot frazeoloăiju, stilistiskos paĦēmienus;
- izšėirt starp dažādām angĜu valodas leksikas grupām, noteikt un izskaidrot
atsevišėu leksikas vienību lietojumu konkrētā kontekstā;
- analizēt tekstu mikro un makro līmenī strukturētā un loăiskā veidā individuāli
un grupā, savu viedokli pamatojot ar piemēriem/ liecībām no teksta;
- nodemonstrēt prasmi izvēlēties un izmantot konkrētā teksta izpratnei būtiskus
uzziĦas avotus;
- saskatīt un paskaidrot atsevišėas konkrētā teksta tulkošanas problēmas
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
- teorētisko avotu studēšana un būtiskākā materiāla atlase;
- ekspresīvo tekstu lasīšana un analīze;
- tematiskās grupu prezentācijas
- darbs ar uzziĦas literatūru;
- valodas krājuma paplašināšana
Studiju rezultātu vērtēšana
- mājas uzdevumu izpilde (uz katru nodarbību)
- aktīva dalība auditorijas darbā
- kontroldarbi semestra laikā
- tematiskās grupu prezentācijas
- eksāmens
Kursa saturs
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lingvistisko, literāro un stila pamatjēdzienu apguve un izvērtējums praksē.
Valodas nacionālā un sociālā diferenciācija, literārās valodas normas.
Vārda nozīme, polisēmija, homonīmija, sinonīmija, vārddarināšanas modeĜi.
Frazeoloăija, sintaktiskās konstrukcijas, stilistiskie paĦēmieni.
Vārda denotatīvās un konotatīvās nozīmes.
Tēma un ideja. Sižeta struktūra.
Teksta analīzes teorijas pamatu praktiskais pielietojums.
Dažādu lasīšanas tehniku apgūšana: intensīvā, ekstensīvā lasīšana, pārskata
lasīšana, mērėlasīšana u.c.
9. Ekspresīvo tekstu mērėtiecīga analīze, atsedzot valodas paraugu un stila
īpatnības.

Pamatliteratūra
1. Forey, G., Thompson, G (2010) Text Type and Texture (Functional
Linguistics), Equinox Publishing Ltd,SW11
2. Glendinning E.H., (1997) Study Reading. Cambr. Univ. Press.
3. Greenall S/ Swan, M (1997) Effective Reading. Cambr. Univ. Press.
4. Gones L. (1995/1997) Cambridge Advanced English. Cambr. Univ. Press
5. Nord. C. (2006) Text Analysis in Translation: Theory Methodology, and
Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis
(Amsterdamer Publikationen Zur Sprache Und Literatur) Rodopi Bv Editions;
2 edition
Papildliteratūra
1. Fairclough, N. (2003) Textual Analysis for Social Research Routledge; 1
edition
2. M.Treilona, A.Treilons, English for Advanced Studies, Zvaigzne ABC, 1996
3. Sosnovskaya V.B. Analytical Reading.- Moscow "Higher School" Publishing
House, 1974
Citi informācijas avoti
Cambridge Advanced Learner's Dictionary;
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD
“Oxford Learner’s THESAURUS, a adictioanry of synonyms”; Oxford University
Press, 2008
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Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu valodā II
(LexicostilisticAnalysis of Texts in English II)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

MA I.Vizule
2013
eksāmens
2 (ECTS 3)
Kursa “Teksta leksikostilistiskā analīze angĜu
valodā: teorija un tās pielietojums I” sekmīga
apguve
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot un izkopt studentos prasmes un iemaĦas kritiski lasīt dažādu stilu un veidu
rakstītus tekstus un veikt to pirms-tulkojuma analīzi; paplašināt un daudzveidot
valodas vārdu krājumu, uzlabot valodas izpratni.
Studiju rezultāti
Kursa noslēgumā students spēj:
- izšėirt starp dažādiem lingivistiskiem, literāriem un stila pamatjēdzieniem un
lietot tos teksta analīzē;
- noteikt teksta veidu un saskatīt tā būtiskās īpatnības (tiešās explicit un netiešās
implicit), salīdzināt to ar citu veidu tekstiem;
- veikt tekstu sākotnējo pirmstulkošanas analīzi (teksta veids, pragmatiskais
mērėis, autora galvenā doma, atslēgvārdi, teksta struktūra, mērėa auditorija)
grupā un individuāli; pamatot savu viedokli ar pierādījumiem no teksta;
- saskatīt teksta sociālās un kontekstuālās iezīmes un tās kritiski izvērtēt; izteikt
savu viedokli par konkrēto tekstu un tajā izteikto domu;
- atpazīt un izskaidrot teksta/ teikumu sintaktiskās īpatnības un to ietekmi uz
vārda, teikuma un teksta nozīmi;
- analizēt tekstu mikro un makro līmenī labi strukturētā, loăiskā un argumentētā
veidā individuāli un grupā,
- izvēlēties konkrētā teksta izpratnei atbilstošus uzziĦas avotus un tos efektīvi
izmantot; pamatot savas izvēles un izskaidrot domu gājienu;
- saskatīt un izskaidrot, kā teksta pragmatiskais mērėis un konteksts palīdz
atklāt vārdu nozīmi, kā arī ietekmē ekvivalentu izvēli mērėa valodā;
- saskatīt un izvērtēt iespējamās teksta tulkošanas problēmas un piedāvāt to
iespējamo risinājumu
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
- teorētisko materiālu lasīšana un izlasītā materiāla analīze;
- analizējamo tekstu kritiska lasīšana un analīze;
- darbs ar uzziĦas literatūru;
- valodas krājuma paplašināšana
Studiju rezultātu vērtēšana
- mājas uzdevumu izpilde (uz katru nodarbību)
- aktīva dalība auditorijas darbā
- kontroldarbi semestra laikā
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-

tematiskās grupu prezentācijas
eksāmens

Kursa saturs
1. Tekstu veidi.
2. Teksta struktūra; virsraksti un apakšvirsraksti.
3. Teksta pragmatiskais mērėis salīdzinājumā ar teksta galveno domu.
4. Vārda nozīme, polisēmija, homonīmija, sinonīmija, vārddarināšanas modeĜi;
overtranslation un undertranslation
5. Frazeoloăija, sintaktiskās konstrukcijas, stilistiskie paĦēmieni.
6. Vārda denotatīvās un konotatīvās nozīmes.
7. Ekspresīvās iezīmes vokatīvajos un informatīvajos tekstos.
8. Vokatīvo un informatīvo tekstu kritiska pirmstulkojuma analīze; iespējamo
tulkošanas problēmu noteikšana.
9. Teksta un valodas izpratnes un vārdu krājuma pilnveide.
Pamatliteratūra
6. Forey, G., Thompson, G (2010) Text Type and Texture (Functional
Linguistics), Equinox Publishing Ltd,SW11
7. Glendinning E.H., (1997) Study Reading. Cambr. Univ. Press.
8. Greenall S/ Swan, M (1997) Effective Reading. Cambr. Univ. Press.
9. Gones L. (1995/1997) Cambridge Advanced English. Cambr. Univ. Press
10. Nord. C. (2006) Text Analysis in Translation: Theory Methodology, and
Didactic Application of a Model for Translation-Oriented Text Analysis
(Amsterdamer Publikationen Zur Sprache Und Literatur) Rodopi Bv Editions;
2 edition
Papildliteratūra
4. Fairclough, N. (2003) Textual Analysis for Social Research Routledge; 1
edition
5. M.Treilona, A.Treilons, English for Advanced Studies, Zvaigzne ABC, 1996
6. Sosnovskaya V.B. Analytical Reading.- Moscow "Higher School" Publishing
House, 1974
Citi informācijas avoti
Cambridge Advanced Learner's Dictionary;
http://dictionary.cambridge.org/default.asp?dict=CALD
“Oxford Learner’s THESAURUS, a adictioanry of synonyms”; Oxford University
Press, 2008
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AngĜu valoda starptautiskajā komercdarbībā
(English in International Business)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

MA Vizule
3137
Eksāmens
2 (ECTS 3)
Labas angĜu valodas zināšanas
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot izpratni par angĜu un latviešu valodā lietotajiem pamatjēdzieniem
uzĦēmējdarbībā atbilstoši kursa saturā dotajām tēmām vārdu un teksta līmenī;
semantiski salīdzināt šo leksiku ar vispārējā angĜu valodā lietoto; bagātināt to, rosinot
studentus strādāt ar speciālo uzziĦas literatūru; apgūt un lietot uzĦēmējdarbības
leksiku un atbilstošu frazeoloăiju, idiomas, sinonīmus un antonīmus runāta un rakstīta
teksta izpratnē un producēšanā.
Studiju rezultāti
Kursa noslēgumā studenti spēj:
- lasīt, saprast un analizēt dažādus uzĦēmējdarbības un ekonomikas tekstus,
autentiskus audioierakstus bez vai ar vārdnīcas palīdzību individuāli un grupā
un izmantot tos kā informācijas, kā arī vispārējo un speciālo zināšanu ieguves
avotus;
- nodemonstrēt patstāvīgas prasmes iegūt nepieciešamās fona zināšanas un
izpratni konkrētajā uzĦēmējdarbības jomā leksikas un teksta labākai izpratnei;
- izskaidrot uzĦēmējdarbības jēdzienu angĜu valodā nozīmi un lietojumu un
nodemonstrēt savas zināšanas un izpratni par šo jēdzienu un terminu nozīmes
atšėirībām dažādās uzĦēmējdarbības jomās, kā arī salīdzinājumā ar to
lietojumu vispārējā angĜu valodā;
- komunicēt par apskatītajām uzĦēmējdarbības tēmām mutvārdu un rakstu
valodā, lietojot speciālo vārdu krājumu, frazeoloăiju, sinonīmus, antonīmus un
idiomas individuāli un grupā;
- efektīvi izmantot speciālo uzziĦas literatūru un avotus;
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
- tekstu lasīšana, analīze un izpratne
- darbs pie vārdu krājuma pilnveides
- darbs ar uzziĦas literatūru individuāli un grupā
- rakstu darbi
Studiju rezultātu vērtēšana
- darbs auditorijā
- mājas darbi
- kontroldarbi
- eksāmens
Kursa saturs
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1. UzĦēmumu veidi, struktūra.
2. Darba tirgus.
3. Vadīšana un tās stili.
4. UzĦēmējdarbība, uzĦēmumu veidi un ekonomika.
5. Produkts, tā kvalitāte, ražošana un pārdošana.
6. Mārketings: zīmols, reklāma, cenas.
7. Tirgus, starptautiskā tirdzniecība.
.
Pamatliteratūra
7. Cotton, D., Robbins, S. (1993) Business Class, Longman, 1993
8. Lannon, M. et al (1993) Insights into Business, Longman, 1993
9. MacKenzie I. (1997) English for Business Studies. Cambridge: CUP.
10. Mascull, B. (2002) Business Vocabulary in Use. Cambridge: CUP.
11. Powell M. (1997) Business Matters. Language Teaching Publications.

12. Trappe, T., Tullis, G. ( 2005) Intelligent Business. Pearson Education Limited
Papildliteratūra
Citi informācijas avoti
4. Dictionary of Business Peter Collin Oublishing 1997
5. AngĜu-latviešu biznesaleksikas skaidrojošā vārdnīca.- R.: Avots, 2003.
6. AngĜu-latviešustraptautiskās uzĦēmējdarbības terminu vārdnīc.- R.: Zvaigzne
ABC, 2006.
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Rakstiskā tulkošana: loăistika un transports, DE-LV-DE
(Written translation: Transport and Logistics, DE-LV-DE)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Ventspils Augstskolas TSF lektore Egita
Proveja
3133
Eksāmens
2 (ECTS 3 punkti)
ěoti labas zināšanas vācu valodā
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Attīstīt tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot dažādu tipu tekstus transporta
ekonomikas nozarē, īpašu uzmanību veltot terminoloăijas darbam latviešu un vācu
valodā. Kursa laikā student apgūst tulkošanas metodiku, lai konstatētu tulkošanas
problēmas un atrisinātu tās, pareizi piemērojot tulkošanas stratēăijas viegliem un
vidēji sarežăītiem nozaru tekstiem.
Studiju rezultāti
Studenti spēj grupās un individuāli organizēt tulkošanas un terminoloăijas darbu. Spēj
atpazīt tulkojamā teksta veida īpatnības leksiskajā, morfoloăiski sintaktiskajā un
teksta līmenī kā avotvalodā, tā arī mērėvalodā. Studējošie spēj strādā ar
paralēltekstiem un elektroniskajām datu bāzēm, kā arī rediăēt sagatavotus tulkojumus.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Glosārija izstrāde transporta terminoloăijā, mājas darbu (tulkojumu) izpilde
individuāli un grupās (pāros)
Studiju rezultātu vērtēšana
Vārdnīcas izstrāde transporta terminoloăijā (30%), iesniegto mājas darbu vērtējums
un piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20%) un eksāmens (50%).
Kursa saturs
1. Teksta pirmstulkošanas analīze. Teksta funkcijas noteikšana un tulkošanas
stratēăijas izvēle. Transporta veidi.
2. Tulkošanas stratēăija un metodes. Paralēltekstu izmantošana kā tulkošanas
metode. Transporta veidi. AutoceĜu transports
3. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
4. Darbs ar paralēltekstiem un elektroniskām datubāzēm. Transporta veidi.
DzelzceĜa transports
5. Terminoloăijas darba principi. DzelzceĜa transports
6. Glosāriju prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti
7. Vispārīgie informatīvie teksti. Leksikas, sintakses un stila salīdzinošā analīze.
Iekšējo ūdensceĜu transports
8. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
9. Vispārīgie informatīvie teksti. Leksikas, sintakses un stila salīdzinošā analīze.
Jūras transports
10. Vispārīgie informatīvie teksti. Leksikas, sintakses un stila salīdzinošā analīze.
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Gaisa transports
11. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
12. Vispārīgie informatīvie teksti. Leksikas, sintakses un stila salīdzinošā analīze.
CauruĜvadu transports
13. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
14. Terminoloăijas glosāriju prezentācija
15. Terminoloăijas glosāriju prezentācija
16. Terminoloăijas glosāriju prezentācija
Pamatliteratūra
Arntz, R.; Picht, H. Einführung in die Terminologiearbeit. Georg Olms Verlag:
Hildesheim, Zürich, New York, 1995
Praude V., BeĜčikovs J. Loăistika, Rīga, 2001.
Schulte, Chr. Logistik, München 2000.
Papildliteratūra
Nord, Christine. Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln
und Überschriften. UTB 1734. Tübingen: Francke, 1993
Citi informācijas avoti
Sprancmanis N. Transporta pakalpojumu ekonomika un organizācija, Rīga, 2001.
Jäger, G./ Laudel H. Transportmanagement. Hamburg 1994.
Koller, Ingo: Transportrecht. Kommentar. München: C.H.Beck 1995.
Vertrags- und Formularbuch zum Handels- Gesellschafts-, Bank- und Transportrecht:
Hrsg. Von Klaus J.Hopt, München: C.H.Beck 1995
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Dokumentu tulkošana DE-LV-DE
Translation of Documents DE-LV-DE
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dr.philol. Dipl.iurValda Rudziša
3041
Rakstisks eksāmens
2 (3 ECTS)
Sekmīgi nokārtoti pirmās svešv. kompetences
kursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot oficiālus
dokumentus. Prast izstrādāt tulkošanas stratēăiju dažādiem publisku dokumentu
veidiem. Apgūt zināšanas par zvērinātu tulku tiesisko statusu Latvijā un vācu valodā
runājošās valstīs
Studiju rezultāti
Studējošajiem jāpārzina zvērināta tulka un notāra sadarbības priekšnoteikumi, notāra
prasības attiecībā pret zvērināt tulku, jāprot patstāvīgi konstatēt tulkošanas problēmas
publiskos un privāttiesiskos dokumentos, vienlaicīgi piedāvājot to risinājumu.
Studējošajam jāprot saskatīt sava darba veiksmes un neveiksmes un analizēt tās.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi, nosakot tulkošanas apjomu viena dokumenta (viena DIN A4
lapa) tulkojums nedēĜā. Juridiskās terminoloăijas datu bāzes veidošana
Studiju rezultātu vērtēšana
Semestra beigās jāiesniedz visi semestra laikā veiktie tulkojumi atbilstoši kursa
docētāja izvirzītajām prasībām (40%), terminoloăijas datu bāzes vērtējums (10%),
eksāmens (50%).
Kursa saturs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumenta jēdziens Latvijas un Vācijas likumdošanā
Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi.
Dokumenta oriăināls, oriăināla atvasinājums, noraksts, dublikāts, kopija.
Notariāli apliecināts tulkojums, tā juridiskais spēks. Apostilles pielietojums
tulkojumu apliecinājumos.
Tulkošanas biroju darbības principi.
Personību apliecinoši dokumenti vācu valodā. Notariāli apliecināts tulkojums
latviešu valodā.
Personību apliecinoši dokumenti latviešu valodā. Notariāli apliecināts tulkojums
vācu valodā.
Izglītības dokumenti vācu un latviešu valodā. Notariāli apliecināti tulkojumi.
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9. Pilnvara. Pilnvaru veidi latviešu un vācu valodā.
10. Dažādi juridisku faktu dokumenti, to tulkošana.
Pamatliteratūra
1. Balodis Kaspars. Ievads Civiltiesībās,Zvaigzne ABC, Rīga, 2007
2. Pasniedzēja sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums „Dokumentu
tulkošana DE-LV-DE”, Ventspils Augstskola 2006
Papildliteratūra

.

1. Fleck,W, Urkundenübersetzung. In: Snell-Hornby, M König, Kußmaul, P.
Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigittenarr GmbH, 1998,
S.230 – 235.
2. Kalējs, J., Ābele, M.: Lietvedības pamati. Rīga, 2000.
3. ES tiesību aktu datu bāze (teksta aveidojums divās valodās)
4. ES terminoloăijas datu bāze IATE
5. TīmekĜa vietnes LETONIKA – valodas resursi
Citi informācijas avoti
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JURIDISKĀ TERMINOLOĂIJA DE-LV
Legal Translation DE-LV
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dr.philol., Dipl.iur. Valda Rudziša
3124
Rakstisks eksāmens
2 KP (3 ECTS 3 )
Sekmīgi nokārtoti pirmās svešv. kompetences
kursi , Dokumentu tulkošana, DE-LV
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa ietvaros studējošiem jāapgūst pamatzināšanas salīdzinošajā jurisprudencē,
balstoties uz Vācijas un Latvijas tiesību sistēmu salīdzinājumu un īpašu uzmanību
veltot atsevišėu tiesību nozaru terminoloăijai, piem., konstitucionālajās tiesībās,
krimināltiesībās, civiltiesībās, komerctiesībās utt. Tiek analizēti jēdzieni minētajās
jomās un sniegti risinājumi ekvivalences problēmām abās darba valodās.
Studiju rezultāti
Jāapgūst rakstiskās tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot dažādu tipu tekstus no
dažādām tiesību nozarēm, īpašu uzmanību veltot terminoloăijas darbam latviešu un
vācu valodā. Prast konstatēt tulkošanas problēmas un atrisināt tās, pareizi piemērojot
tulkošanas stratēăijas vidēji sarežăītiem un sarežăītiem juridiska rakstura tekstiem.
Iegūt pamatzināšanas salīdzinošajā jurisprudencē, balstoties uz Vācijas un Latvijas
tiesību sistēmu salīdzinājumu.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi, nosakot tulkošanas apjomu viena dokumenta (viena DIN A4
lapa) tulkojums nedēĜā. Juridiskās terminoloăijas datu bāzes veidošana, elektroniskās
tulkojumu atmiĦas veidošana
Studiju rezultātu vērtēšana
Terminoloăijas datu bāze juridiskajā terminoloăijā (30%), iesniegto mājas darbu
vērtējums un piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20%) un eksāmens (50%).
Kursa saturs
1. Tulkošanas principi juridiskos tekstos: precizitāte, skaidrība, atbilstības
valodas normām, valodas „tīrība“ u.c.
2. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas. Tulkošanas stratēăija un metodes.
3. Terminoloăijas darba īpatnības juridiskajā valodā. Ekvivalences problēma
juridiskajā terminoloăijā.
4. Salīdzinošās jurisprudences un tulkošanas kopīgie elementi.
5. Tiesību iedalījums romāĦu-ăermāĦu tiesību lokā. Pamatjēdzieni.
6. Publisko tiesību pamatjēdzieni. Ekvivalences problēmas tulkošanas procesā.
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7. Vācijas Federatīvās Republikas konstitucionālās tiesības: Pamatlikums.
Latvijas Republikas konstitucionālās tiesības: Satversme. Likuma tekstu
tulkošanas metodika. Paralēlo tekstu analīze. Tulkošanas vingrinājumi.
8. Tiesu vara Latvijā un Vācijā. Tiesu iestāžu nosaukumu tulkošanas problēmas.
9. Krimināltiesības. Latvijas un Vācijas krimināllikums: Pamatjēdzieni.
10. Latvijas un Vācijas Kriminālprocesa likuma pamatjēdzieni. Ekvivalences
problēmas. Tiesas tulka funkcijas.
11. Administratīvās tiesības: pamatjēdzieni un to tulkošanas problēmas.
12. Privāto tiesību nozares. Pamatjēdzieni un tulkošanas problēmas.
13. Civiltiesības. Ieskats Latvijas un Vācijas civillikumā: Vispārīgā daĜa, Ăimenes
tiesības, Mantojuma tiesības, Saistību tiesības, Lietu tiesības. BGB un CL:
kopīgais un atšėirīgais. Pamatjēdzieni un to tulkošanas problēmas.
14. Civilprocesa likuma pamatjēdzieni. Tiesas tulka funkcijas.
15. Komerctiesības Latvijas un Vācijas tiesību sistēmā. Vācijas un Latvijas
Komerclikums. Komerctiesību terminoloăija. UzĦēmumu reăistrs. Kopīgais
un atšėirīgais Latvijā un Vācijā. Ar to saistītās tulkošanas (ekvivalences)
problēmas.
Pamatliteratūra
1. Balodis Kaspars. Ievads Civiltiesībās,Zvaigzne ABC, Rīga, 2007
2. Pasniedzēja sagatavotais materiālu un uzdevumu krājums (pieejams
elektroniskā formā)
Papildliteratūra
1. Arntz, R.; Picht, H (1995): Einführung in die Terminologiearbeit. Georg Olms
VerlagHildesheim, Zürich, New York.
2. Busse, D. (1992): Recht als Text. Linguistische Untersuchungen zur Arbeit mit
Sprache in einer gesellschaftlichen Institution.- Tübingen: Niemeyer.
3. De Groot, G.-R. (1991): Recht, Rechtssprache und Rechtssystem. Betrachtungen
über die Problematik der Übersetzung juristischer Texte. In: Terminologie &
Traduction, Nr.3.
4. Köbler, G. (1997): Juristisches Wörterbuch. Verlag Vahlen: München.
5. Pescatore, P. (1999):Das Konzipieren übersetzungsgerechter juristischer
Dokumente. In: Recht und Übersetzen. Hrsg. de Groot G.-R./Schulze, Nomos
Verlagsgesellschaft: Baden-Baden.
6. Sandrini, P. (1996): Terminologiearbeit im Recht. TermNet: Wien.
7. Stolze, Radegundis (1992): Rechts- und Sprachvergleich beim Übersetzen
juristischer Texte. In: Baumann, K.; Kalverkämper, H.: Kontrastive
Fachsprachenforschung.- Tübingen: Gunter Narr.
8.

Weisflog, W.E. (1996): Rechtsvergleichung und juristische Übersetzung. Schulthess Polygraphischer Verlag: Zürich.

Citi informācijas avoti
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LĪGUMU TULKOŠANA DE-LV
Translation of Contracts
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Dr.philol., Dipl.iur. Valda Rudziša
Rakstisks eksāmens
2 KP (3ECTS)
Sekmīgi nokārtots kurss Dokumentu tulkošana
DE-LV
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Attīstīt tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot dažādus līgumus, īpašu uzmanību
veltot standartizētajiem formulējumiem līgumu tekstos latviešu un vācu valodā. Prast
konstatēt tulkošanas problēmas un atrisināt tās, pareizi piemērojot tulkošanas
stratēăijas vidēji sarežăītiem un sarežăītiem līguma tekstiem.
.
Studiju rezultāti
Pārzināt tipiskākos līgumu veidus Vācijas un Latvijas tiesību sistēmā. Prast risināt
aktuālas ekvivalences problēmas, balstoties uz dažādiem līgumu tekstiem, prast
konstatēt standartformulējumus līgumos un rast to atbilsmes mērėvalodā, analizēt
galvenos tiesību jēdzienus kursa saturā minētajās jomās un sniegt risinājumus
tulkojamības problēmām abās darba valodās, kā arī veidot elektroniskā tulkošanas
atmiĦa un terminoloăijas vārdnīcu
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Regulāri mājas darbi, nosakot tulkošanas apjomu viena dokumenta (viena DIN A4
lapa) tulkojums nedēĜā. Juridiskās terminoloăijas datu bāzes veidošana, elektroniskās
tulkojumu atmiĦas veidošana
Studiju rezultātu vērtēšana
Elektroniskās tulkošanas atmiĦas un terminoloăijas vārdnīcas izveide (30%), iesniegto
mājas darbu vērtējums un piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (20%), eksāmens
(50%).
Kursa saturs
16. Tulkošanas principi līguma tekstos: precizitāte, skaidrība, atbilstības valodas
normām, valodas „tīrība“ u.c.
17. Līgumu veidi: nomas līgums, īres līgums, dāvinājuma līgums, darba līgums
u.c. Līgumu struktūra. Terminoloăija: līgumu nosaukumi, līgumslēdzējas
puses.
18. Līgumu tulkošanas īpatnības, stratēăija un
metodes. Standartizētie
formulējumi līgumos. Sintaktisko konstrukciju īpatnības līgumu tekstos.
Paralēltekstu analīze.
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19. Vingrinājumi: līgumu tekstu tulkošana no vācu valodas latviešu valodā un no
latviešu valodas vācu valodā. Līgumu tekstu pirmstulkošanas analīze,
problēmu identifikācija un risinājums.
20. Vingrinājumi: Nomas līgums – tulkojums no vācu valodas latviešu valodā un
otrādi. Paralēltekstu analīze. Standartizētie formulējumi nomas līgumā.
21. Vingrinājumi: Dāvinājuma līgums – tulkojums no vācu valodas latviešu
valodā un otrādi. Paralēltekstu analīze. Standartizētie formulējumi dāvinājuma
līgumā.
22. Darba līgumi un to veidi. Vingrinājumi.
Pamatliteratūra
1. Balodis Kaspars. Ievads Civiltiesībās,Zvaigzne ABC, Rīga, 2007
2. Atbildīgā pasniedzēja sagatavotais materiālu krājums (pieejams elektroniski).
3. Interneta resursi (Līgumu paraugi vācu un latviešu valodā).
Papildliteratūra
1. Torgāns, Kalvis. Civiltiesisko līgumu paraugi. Rīga, 1999.
2. Nath/ Schilling/Fingerhut. Formularbuch für Verträge. Buch und Diskette. Die
wichtigsten Rechtsgeschäfte des täglichen Lebens. Carl Heymanns Verlag
KG, Köln-Berlin-Bonn-München 1999.
3. LR Civillikuma komentāri. Saistību tiesības. Autoru kolektīvs K.Torgāna
vispārīgā zin.red. Rīga, 2000.
Citi informācijas avoti
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Rakstiskā tulkošana: mārketings un reklāma
(Written Translation)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Ventspils Augstskolas TSF lektore Egita
Proveja
3102
Eksāmens
4 (ECTS 6 punkti)
Nav
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Attīstīt un pilnveidot tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot un atveidojot dažādu
tipu tekstus mārketinga un reklāmas nozarē, īpašu uzmanību veltot šāda veida tekstu
tradīcijām latviešu un vācu valodā. Kursa laikā student apgūst tulkošanas metodiku,
lai konstatētu tulkošanas problēmas un atrisinātu tās, pareizi piemērojot tulkošanas
stratēăijas uzĦēmumu mārketinga un reklāmas, tostarp tūrisma tekstiem.
Studiju rezultāti
Studenti spēj grupās un individuāli organizēt tulkošanas un terminoloăijas darbu. Spēj
atpazīt tulkojamā teksta veida īpatnības leksiskajā, morfoloăiski sintaktiskajā un
teksta līmenī kā avotvalodā, tā arī mērėvalodā. Studējošie spēj strādāt ar
paralēltekstiem, analizēt un rediăēt citus, tostarp kĜūdainus tulkojumus.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Mājas darbu (tulkojumu un tulkojumu labojumu) izpilde individuāli un grupās (pāros)
Studiju rezultātu vērtēšana
1. Aktīva un sekmīga līdzdalība darbā auditorijā un mājas darbu un kontroldarbu
sekmīga izpilde.
2. Pozitīvs zināšanu novērtējums kursa eksāmenā
Kursa saturs
1. Teksta pirmstulkošanas analīze. Teksta tipa un teksta funkcijas noteikšana un
tulkošanas stratēăijas izvēle. Diskusija: teksta tipi un veidi mārketinga un
reklāmas jomā.
2. Tulkošanas stratēăija un metodes. Tekstu ar pamudinājuma funkciju tulkošana
vs. lokalizācija. Paralēltekstu izmantošana kā tulkošanas metode.
3. UzĦēmuma prezentācijas materiāli. Prospekts. Prospekta kā teksta veida
analīze vācu un latviešu valodā. Kopīgais un atšėirīgais
4. UzĦēmuma prezentācijas materiāli. Prospekts. Tulkojums V-L
5. UzĦēmuma prezentācijas materiāli. Prospekts. Tulkojums. L-V
6. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana.
7. UzĦēmuma prezentācija tīmeklī. Divu uzĦēmumu (vācu un latviešu) interneta
mājas lapās ievietotu prezentāciju salīdzinājums. Šādiem tekstiem raksturīgo
valodas izteiksmes līdzekĜi (standartfrāžu utml.) noteikšana.
8. Teksts uzĦēmuma prezentācijai tīmeklī. Tulkojums no vācu latviešu valodā
9. Teksts uzĦēmuma prezentācijai tīmeklī. Tulkojums no latviešu vācu valodā.
10. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
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Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
11. KĜūdainas uzĦēmuma prezentācijas teksta rediăēšana. Problēmu konstatēšana,
apzinoties teksta funkciju, mērėauditoriju. Rezultātu prezentēšana
12. Reklāma kā produktu / izstrādājumu popularizēšanas veids. Reklāmu veidi. To
īpatnības. Tulkošanas stratēăijas
13. Produkta/izstrādājuma reklāmteksta tulkošana (V-L)
14. Produkta/izstrādājuma reklāmteksta tulkošana (L-V)
15. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
16. Teksti un to veidi tūrismā. Rakstveida tulkojumu loma tūrismā kā
tautsaimniecības nozarē. Tulkošana vs. lokalizācija. Atsevisėu tekstu analīze
vācu un latviešu valodā
17. .Ēdienkartes kā tūrisma nozares teksta veids. Kopīgais un atšėirīgais vācu un
latviešu valodā. Reāliju tulkošana.
18. Ēdienkartes tulkojums no vācu latviešu valodā
19. Ēdienkartes tulkojums no latviešu vācu valodā
20. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
21. Pilsētu tūrisma ceĜvežu kontrastīva analīze. Rezultātu prezentācija
22. Pilsētas tūrisma ceĜveža tulkojums no vācu latviešu valodā.
23. Pilsētas tūrisma ceĜveža tulkojums no latviešu vācu valodā.
24. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
25. KĜūdainu tūrisma ceĜvežu rediăēšana. Problēmu konstatēšana, apzinoties
teksta funkciju, mērėauditoriju. Rezultātu prezentēšana
26. Tūrisma uzĦēmumu bukleti, to īpatnības vācu un latviešu valodā
27. Tūrisma uzĦēmumu bukletu tulkošana no vācu latviešu valodā.
28. Tūrisma uzĦēmumu bukletu tulkošana no latviešu vācu valodā.
29. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
30. Tūrisma uzĦēmumu (naktsmītĦu) prezentācija elektroniskajā vidē. Kopīgais un
atšėirīgais vācu un latviešu valodā.
31. Tūrisma uzĦēmumu (naktsmītĦu) prezentācijas elektroniskajā vidē tulkojums.
32. Semestra darba izvērtējums.
Pamatliteratūra
Atbildīgās pasniedzējas sagatavots materiāls
Papildliteratūra
Bopst, H.-J. Skript zum Wahlpflichtmodul ‚Tourismus“. FTSK Germersheim. 2010
Nord, Christine. Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln
und Überschriften. UTB 1734. Tübingen: Francke, 1993
Citi informācijas avoti
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Rakstiskā tulkošana: finanšu darījumi, DE-LV-DE
(Written Translation)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Ventspils Augstskolas TSF lektore Egita
Proveja
3125
Eksāmens
4 (ECTS 6 punkti)
ěoti labas vācu valodas zināšanas
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot, izkopt un attīstīt tulkošanas iemaĦas un prasmes, tulkojot dažādu veidu
tekstus no tirgzinību jomas, īpašu uzmanību veltot darbam ar terminiem un teksta
makrostruktūras un mikrostruktūras īpatnībām
Studiju rezultāti
Studenti spēj grupās un individuāli organizēt tulkošanas un terminoloăijas darbu. Spēj
atpazīt tulkojamā teksta veida īpatnības leksiskajā, morfoloăiski sintaktiskajā un
teksta līmenī kā avotvalodā, tā arī mērėvalodā. Studējošie spēj strādāt ar
paralēltekstiem un elektroniskajām datu bāzēm, kā arī rediăēt sagatavotus tulkojumus.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Mājas darbu (tulkojumu un tulkojumu labojumu) izpilde individuāli un grupās (pāros)
Studiju rezultātu vērtēšana
3. Aktīva un sekmīga līdzdalība darbā auditorijā un mājas darbu un kontroldarbu
sekmīga izpilde.
4. Pozitīvs zināšanu novērtējums kursa eksāmenā
Kursa saturs
1. Teksta pirmstulkošanas analīze. Teksta funkcijas noteikšana un tulkošanas
stratēăijas izvēle. Darījumu korespondence
2. Kontrastīva darījumu korespondences (izvēlētu vēstuĜu) analīze vācu un
latviešu valodā. Rezultātu prezentēšana
3. Tulkošanas stratēăija un metodes. Paralēltekstu izmantošana kā tulkošanas
metode. Darbs ar elektroniskām datu bāzēm
4. Darījumu korespondence. Pieprasījums un piedāvājums
5. Darījumu korespondence. Rēėins
6. Tekstu veidi un to īpatnības, darbs ar paralēltekstiem. Bilance, peĜĦas un
zaudējumu aprēėins vācu un latviešu valodā – kontrastīvs sastatījums
7. Bilance – tulkojums (V-L)
8. Bilance – tulkojums (L-V)
9. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana. Glosāriju prezentēšana
10. Darbs ar paralēltekstiem. Līgums kā teksta veids vācu un latviešu valodā.
Kontrastīvs sastatījums leksiskā, morfoloăiski sintaktiskā un teksta līmenī
11. Līgums – tulkojums (V-L)
12. Līgums – tulkojums (L-V)
13. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
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Tulkojumu apstrāde un rediăēšana. Glosāriju prezentēšana
14. Komercdarbības plāns kā teksta veids (L-V)
15. KĜūdaina tulkojuma rediăēšana un prezentācija
16. Makroekonomikas teksti ar informatīvu funkciju. Tautsaimniecības attīstības
ziĦojums (V-L)
17. Makroekonomikas teksti ar informatīvu funkciju. Tautsaimniecības attīstības
ziĦojums (L-V)
18. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana. Glosāriju prezentēšana
19. Teksti ar informatīvu funkciju. Tēma: kredītpolitika (ECB, bāzes procentu
likmes) (V-L)
20. Teksti ar informatīvu funkciju. Tēma: kredītpolitika (ECB, bāzes procentu
likmes) (L-V)
21. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
22. Teksti ar informatīvu funkciju. Tēma: iekšzemes kopprodukts (V-L)
23. Teksti ar informatīvu funkciju. Tēma: iekšzemes kopprodukts (L-V)
24. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
25. Teksti ar vairākām funkcijām. Tēma: ārējā tirdzniecība (V-L)
26. Teksti ar vairākām funkcijām. Tēma: ārējā tirdzniecība (L-V)
27. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
28. Teksti ar vairākām funkcijām. Tēma: nodokĜu politika (V-L)
29. Teksti ar vairākām funkcijām. Tēma: nodokĜu politika (L-V)
30. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana
31. Teksti ar vairākām funkcijām. Tēma: investīcijas (V-L-V)
32. Tulkojumu prezentācija un apspriešana. Problēmu risināšanas varianti.
Tulkojumu apstrāde un rediăēšana. Semestra darba izvērtējums
Pamatliteratūra
Atbildīgās pasniedzējas sagatavoti mācību materiāli.
Papildliteratūra
Nord, Christine. Einführung in das funktionale Übersetzen. Am Beispiel von Titeln
und Überschriften. UTB 1734. Tübingen: Francke, 1993
Weis, H. Ch.: Marketing. Kompendium der praktischen BWL, 1993/4, Kiel.
Geipele, I. Līzings uzĦēmējdarbībā. LR IZM , Jumava, 1999.
Citi informācijas avoti
Vārdnīcas, leksikoni u.c. uzziĦu literatūra
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Rakstiskās tulkošanas pamati I A-L
(Fundamentals of Written Translation I EN –LV)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Lektore, mag.paed. Maruta Koha
2008
Eksāmens
2 (ECTS - 3)
Students ir reăistrējies kursa apguvei,
vidusskolā apgūta angĜu valoda.
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot studentu izpratni par pirmstulkošanas posma, tulkošanas procesa tekstu
ekvivalences kontekstā un tulkojuma kritiskas novērtēšanas nozīmi un saturu.
Iepazīstināt studentus ar leksikogrāfisko avotu veidiem un ievirzīt viĦus šo avotu
mērėtiecīgā izmantošanā. Veidot un izkopt rakstiskās tulkošanas pamatprasmes un
iemaĦas.
Studiju rezultāti
• Studentiem ir nostiprinājušās valsts valodas zināšanas un funkcionāli
pamatota lietojuma iemaĦas nelielos rakstiskos tulkojumos.
• Studenti spēj orientēties dažādu leksikogrāfisko avotu klāstā (vispārējās,
specializētās nozaru vārdnīcas, enciklopēdijas u.c.).
• Studenti spēj identificēt dažādu tipu un funkciju tekstus, to mērėauditoriju,
valodas īpatnības, un atkarībā no tulkošanas uzdevuma pieĦemt lēmumu par
atbilstošas tulkošanas stratēăijas izvēli.
• Studenti izprot
leksisko, morfoloăisko un sintaktisko pārveidojumu
nepieciešamību tulkošanas procesā, pārvarot tieksmi tulkot pārāk burtiski.
• Studentiem pamata līmenī ir izveidojušās prasmes iegūt nepieciešamo
profesionālo informāciju, analizēt, vērtēt un izmantot savas nozares
pētījumus, skaidri izteikties un formulēt savus argumentus avotteksta/
tulkojuma analīzē, spēt patstāvīgi pieēnmt argumentētus lēmumus savas
tulkotāja kompetences ietvaros, kritiski izvērtēt tulkojuma kĜūdas.
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
• Praktiskie uzdevumi/mājasdarbi: tulkojamo tekstu pirmstulkošanas analīze,
patstāvīgi tulkojumi, tulkojumu salīdzināšana, nelielu glosāriju veidošana,
darbs ar leksikogrāfijas, pareizrakstības, valodas lietojuma, interpunkcijas
u.tml. avotiem. Tulkojumu un kĜūdu analīze pāros/nelielās grupās.
• Pasniedzēja norādīto/izsniegto teorētisko avotu patstāvīga studēšana.
Studiju rezultātu vērtēšana
• Regulāri veikti mājasdarbi (tulkojumi vai citi uzdevumi);
• Līdzdalība vismaz 70% no kopējā kursa nodarbību skaita;
• Ar pozitīvu vērtējumu nokārtoti kontroldarbi (kursā paredzēti 3 kontroldarbi);
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• Pozitīvs vērtējums kursa eksāmenā (atsevišėa atzīme par
pirmstulkošanas analīzi un par tulkojumu);
• Aktīva līdzdalība nodarbību diskusijās un darba rezultātu apspriešanā.

teksta

Kursa saturs
1. Tulkošanas procesa būtība un tulkotāja loma tekstu atveidē no vienas valodas
otrā. Dažādu tulkotāju dažādās individuālās pieejas. Viena teksta atšėirīgu
tulkojumu salīdzināšana un izvērtēšana.
2. Iepazīšanās ar Ventspils Augstskolas bibliotēkā pieejamām vārdnīcām.
Praktiskie uzdevumi, lai apgūtu A-L, L-A u.c tulkojošo vārdnīcu, specializēto
skaidrojošo un nozaru vārdnīcu, kā arī latviešu valodas pareizrakstības,
sinonīmu, svešvārdu u.tml. vārdnīcu lietojumu.
3. Tulkošanas procesa modelis darbībā. Vispārēja teksta funkcionālā, stilistiskā,
sintaktiskā un morfoloăiskā teksta analīze pirms tulkošanas teksta tipa, mērėa,
komunikatīvās funkcijas identificēšanai un adekvātai tulkošanas stratēăijas
izvēlei.
4. Tulkojuma kvalitātes un atbilstības novērtējuma kritēriji. KĜūdas jēdziens
tulkojumā. Dzimtās valodas un studenta pieredzes interference.
5. Vārda nozīmes izvēle atbilstoši kontekstam. Vārda denotatīvo un konotatīvo
nozīmju izvērtējums. Izvēle starp svešvārdu un tā latvisko ekvivalentu. Viltus
draugi.
6. Stila atpazīšana tekstā un atveide tulkojumā: literārais, neitrālais vai
sarunvalodas stils. Formalitātes vai neformalitātes pakāpes ievērošana.Dažādu
stilistisko leksikas lietojumu identificēšana un atbilstoša atveide latviešu
valodā. Aizguvumi no angĜu, krievu u.c. valodām, to lietojuma lietderība
tulkojumos atkarībā no teksta tipa un lasītāju mērėauditorijas.
7. Transformācijas tulkojumā: leksiskās, morfoloăiskās un sintakses. Darbības
vārdu ciešamās kārtas atveide, t.sk. bezpersonas teikumu tulkošana no angĜu
latviešu valodā. Palīgdarbības vārdu, modālo darbības vārdu, priedēkĜu un
atsevišėu apstākĜa vārdu polisēmijas identificēšana atkarībā no konteksta.
8. Īpašvārdu atveide no angĜu valodas latviešu valodā (personvārdi, vietvārdi
organizāciju nosaukumi u.c.). Valstu institūciju, organizāciju nosaukumu
tulkošana, lielo sākuma burtu lietošana nosaukumos.
Pamatliteratūra
Ahero, A. AngĜu īpašvārdu atveide latviešu valodā. – R.: Zinātne, 2006
Newmark, P. A Textbook of Translation. – Prentice Hall Macmillan/ Phoenix ELT,
1995
Newmark, P. Aproaches to Translation. – Prentice Hall Macmillan/ Phoenix ELT,
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1995
Robinson, D. Becoming a Translator. –Routledge, 1998
Sīlis, J. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse,Ventspils Augstskola, 2009
Zauberga, I. Theoretical Tools for Professional Translators. R.: Latvijas
Universitāte, 2004
Papildliteratūra
Kušėis, J. Mūsu valoda. – R.: Apgāds “Antava”, 2006
Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Valsts valodas aăentūras izdevumi Nr.1, 2
Citi informācijas avoti
AngĜu – latviešu vārdnīca. R.:JāĦa sēta, 1995 (vai cita apjomā līdzvērtīga)
Latviešu valodas vārdnīca. R.:Avots, 1998
Nozaru tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas
LR Valsts valodas centra u.c. izdevumi par latviešu valodas lietojumu un
pareizrakstību.
AngĜu valodas skaidrojošās vārdnīcas (Oxford Advanced Learners’s Dictionary,
Longman, Cambridge International Dictionary of English u.c.)
Elektroniskās vārdnīcas (Letonika, TTC vārdnīcas u.c.)
Svešvārdu, frazeoloăismu, pareizrakstības vārdnīcas
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Rakstiskā tulkošana II EN-LV Informatīvie un publicistikas teksti
(Written Translation II EN-LV: Informative and Publicistic Texts)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Lektore, mag.paed. Maruta Koha
2121
Eksāmens
4 (ECTS 6 punkti)
Apgūts kurss “Rakstiskās tulkošanas pamati I
EN-LV”
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Veidot un izkopt tulkošanas prasmes un iemaĦas vidējas grūtības pakāpes informatīvu
un publicistikas tekstu tulkošanā, paplašinot zināšanas un prasmes šo tekstu tipu
funkcionālās stilistikas un tekstu raksturojošo semantisko, sintaktisko, strukturālo
pazīmju un izteiksmes līdzekĜu atveidē tulkojumā. Nostiprināt datorraksta un tekstu
noformēšanas/apstrādes iemaĦas, kā arī elektronisko informācijas līdzekĜu
izmantošanas prasmes.
Studiju rezultāti
• Studenti spēj nodarbībās un patstāvīgi iegūtās zināšanas par informatīvo un
publicistikas tekstu tulkošanu pielietot praksē, tulkojot dažāda satura, vidējas
sarežăītības pakāpes tekstus.
• Studenti savas tulkotāja kompetences ietvaros spēj identificēt tulkošanas
grūtības, pamatot pieĦemtos tulkošanas lēmumus, kā arī kritiski izvērtēt
nepieĦemamos variantus.
• Studenti ir apguvuši augstākas pakāpes tulkošanas darba iemaĦas, salīdzinot ar
pirmo semestri, labāk izprot tulkošanas procesa daĜu secību un to racionālas
organizācijas nepieciešamību.
• Studenti spēj analizēt un izmantot valodas lietojuma un tulkošanas prakses
pētījumus savu zināšanu un prasmju papildināšanai.
• Studenti pārzina un prot izmantot elektroniskos informācijas līdzekĜus un
pietiekami veikli tulko un noformē tekstus datorrakstā.
• Studenti spēj racionāli organizēt savu laiku un papildu informācijas
meklēšanas resursus tulkošanas uzdevumu veikšanai, ir racionāli izveidota
tulkošanas darba mape (portfolio).
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
• Patstāvīgie (mājas) tulkojumi (1 teksts nedēĜā).
• Tekstu pirmstulkošanas analīze un leksikas izpēte.
• Paralēlo tekstu in papildu informācijas meklēšana par tekstu tēmu.
• Glosāriju veidošana.
• Prezentāciju sagatavošana.
• Kursa darba mapes (portfolio) regulāra papildināšana.
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Studiju rezultātu vērtēšana
• Regulāri izpildīti uzdevumi: patstāvīgie tulkojumi, glosāriju izveide,
avottekstu sagatavošana tulkošanai, samaklēta informācija par teksta tēmu.
• Līdzdalība nodarbībās (vismaz 70% no kopējā nodarbību skaita) un aktīva
iesaistīšanās diskusijās par nodarbības tēmu.
• Tulkojumu mutiska analīze (prezentācijas).
• Sekmīgi veikti tulkošanas kontroldarbi.
• Izveidota kursa darba mape (portfolio) un sagatavota iesniegšanai vērtējumam.
• Sekmīgi nokārtots eksāmena tulkojums.
Kursa saturs
1. Informatīvo tekstu vispārīgais raksturojums angĜu un latviešu valodā.
2. Publicistikas valodas stila raksturojums un lietojuma nesēji.
3. Metaforas, idiomātiski izteicieni, to atveide tulkojumā atkarībā no žanra un
konteksta. Tulkotāja pieĜaujamais liberālisms un ierobežojumi izvēlē starp
semantisko vai komunikatīvo tulkojumu.
4. Teksti par aktuāliem jautājumiem ar pārsprieduma, kopsavilkuma,
salīdzinājuma iezīmēm un faktoloăiskas informācijas piesātinājumu:
tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu analīze.
5. Informatīvi un publicistiski teksti par sabiedriski politiskiem jautājumiem.
Vārdu konotācija un denotācija kontekstā. Dažādu stilistisko leksikas
lietojumu identificēšana un atbilstoša atveide latviešu valodā. Aizguvumi no
angĜu, krievu u.c. valodām, to lietojuma lietderība tulkojumos atkarībā no
teksta tipa un lasītāju mērėauditorijas. Elektronisko plašsaziĦas līdzekĜu
valodas īpatnības.
6. ZiĦas kā informatīvo tekstu paveids. Raksturīgās leksikostilistiskās,
gramatiskās, sintaktiskās un ekspresīvo izteiksmes līdzekĜu iezīmes, to atveide.
7. Vienkārši tehniska rakstura teksti: lietošanas pamācības, produktu un
izstrādājumu apraksti, vienkārši reklāmteksti, pasūtījumu katalogu teksti.
Leksikostilistisko un sintaktisko teksta iezīmju atveide.
Pamatliteratūra
Ahero, A. AngĜu īpašvārdu atveide latviešu valodā. – R.: Zinātne, 2006
Malašonoka, N. Rakstiskās tulkošanas praktikums. – Ventspils Augstskola, 2009
Newmark, P. A Textbook of Translation. – Prentice Hall Macmillan/ Phoenix ELT,
1995
Rozenbergs, J. The Stylistics of Latvian. – R.: LU Akadēmiskais apgāds, 2004
Sīlis, J. Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un prakse,Ventspils Augstskola, 2009
SkujiĦa, V. Latviešu valoda lietišėajos rakstos. – R: Zvaigzne ABC, 1999
Papildliteratūra
Kušėis, J. Mūsu valoda. – R.: Apgāds “Antava”, 2006
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Valodas prakse: Vērojumi un ieteikumi. Valsts valodas aăentūras izdevumi Nr.1, 2
Valoda: nozīme un forma. PlašsaziĦas līdzekĜu valoda. Rakstu krājums. – R: LU
Akadēmiskais apgāds, 2009
Citi informācijas avoti
AngĜu – latviešu vārdnīca. R.:JāĦa sēta, 1995 (vai cita apjomā līdzvērtīga)
Latviešu valodas vārdnīca. R.:Avots, 1998
Nozaru tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas
LR Valsts valodas centra u.c. izdevumi par latviešu valodas lietojumu un
pareizrakstību.
AngĜu valodas skaidrojošās vārdnīcas (Oxford Advanced Learners’s Dictionary,
Longman, Cambridge International Dictionary of English u.c.)
Elektroniskās vārdnīcas (piem., Letonika, TTC vārdnīcas u.c.)
Svešvārdu, frazeoloăismu, pareizrakstības vārdnīcas
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Konsekutīvā un sarunu tulkošana V-L
Konsekutiv- und Verhandlungsdolmetschen D-L
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS)
Priekšnosacījumi
uzsākšanai
Kursa grupa

Dzintra Lele-Rozentāle, Agnese Dubova
3104
mutvārdu eksāmens
4 KP (6 ECTS)
kursa sekmīgi nokārtoti rakstiskās tulkošanas kursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir izkopt studentu sarunu un konsekutīvās tulkošanas iemaĦas un
prasmes, tulkojot autentiskus tekstus (4-5 min.) no vācu valodas latviešu valodā,
izmantojot pierakstu tehnikas iemaĦas.
.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzin sarunu un konsekutīvās tulkošanas
teorētiskos pamatus, tulkošanas procesus un stratēăijas, tulkošanas situāciju modeĜus,
spēj tulkot īsus tekstus no latviešu valodas vācu valodā, izmantot piezīmju tehniku,
pielietot retorikas elementus, spēj analizēt savu tulkojumu
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās tulkošanas uzdevumiem,
daudzveidīgi praktiski vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, regulāra tulkojumu analīze nodarbībās, mutvārdu gala
pārbaudījums (tulkojums līdz 5 min.).
Kursa saturs
95. Sarunu tulkošana, konsekutīvā tulkošana. Teorētiskie un praktiskie aspekti.
96. AtmiĦu un uzmanību trenējoši vingrinājumi.
97. Pierakstu tehnikas paĦēmieni.
98. Kopsavilkumu gatavošana.
99. Patstāvīgā gatavošanās tulkošanai: informācijas apguve, vārdnīcas sagatavošana,
tulkošanas vingrinājumi.
100. Oriăināltekstu tulkošana, balstoties uz:
a) dažāda līmeĦa tekstiem (literārās valodas tekstiem, rakstītās un runātās
valodas tekstiem, tekstiem ar sarunvalodas elementiem, tekstiem ar
reăionālām iezīmēm),
b) dažāda veida tekstiem (monologs, intervija, diskusija),
c) dažāda apjoma tekstiem (līdz 5 min.).
101. Tulkojuma analīze un pašanalīze.
102. Vingrinājumi tipisko kĜūdu novēršanai (artikulācijas, retorisko iemaĦu,
latviešu valodas gramatikas u.c. vingrinājumi). Patstāvīgais darbs.
Pamatliteratūra
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11. Kautz, Ulrich (2000): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens.
München: Iudicium
12. Veisbergs, Andrejs (2007): Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne
Papildliteratūra
15. Kalina, Sylvia (1998): Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische
Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen:
Narr (= Language in performance, Bd. 18)
16. Pöchhaker, Franz (2000): Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen und
deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg (= Studien zur
Translation, Bd. 7)
17. Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P. (1999): Handbuch Translation.
2. verb. Aufl. Tübingen: Stauffenburg
Citi informācijas avoti
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Konsekutīvā un sarunu tulkošana LV-DE
Konsekutiv- und Verhandlungsdolmetschen LV-DE
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Agnese Dubova
3126
mutvārdu eksāmens
4 KP (6 ECTS)
sekmīgi apgūts kurss “Konsekutīvā tulkošana
V –L”
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir izkopt studentu sarunu un konsekutīvās tulkošanas iemaĦas un
prasmes, tulkojot garākus autentiskus tekstus (5 - 10 min.) no latviešu valodas vācu
valodā, pilnveidojot pierakstu tehnikas iemaĦas.
.
Studiju rezultāti
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti pārzin sarunu un konsekutīvās tulkošanas
teorētiskos pamatus par tulkošanas procesiem un stratēăijām, tulkošanas situāciju
modeĜiem, spēj tulkot garākus autentiskus tekstus no vācu valodas latviešu valodā,
izmanto piezīmju tehniku, pielieto retorikas elementus, spēj analizēt savu tulkojumu
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Patstāvīgas sekundārās literatūras studijas, gatavošanās tulkošanas uzdevumiem,
daudzveidīgi praktiski vingrinājumi
Studiju rezultātu vērtēšana
Dalība praktiskajās nodarbībās, sava tulkojuma analīze, mutvārdu gala pārbaudījums
Kursa saturs
103. Tulkošanas situācijas modeĜi. Tulkošanas fāzes I: Recepcijas fāze. Teksta
uztveršana un saprašana.
104. Tulkošanas fāzes II: Recepcijas fāze. AtmiĦa. AtmiĦu uzlabojošie
vingrinājumi. Pierakstu tehnikas iespējas un robežas. “Vertikālā” pierakstīšana
und mind-mapping.
105. Praktiskie atmiĦas un pierakstīšanas vingrinājumi (izmantojot aktuālus
tekstus)
106. Tulkošanas fāzes III: Reproducēšanas fāze. Transfera stratēăijas (pārfrazēšana,
eksplikācija, implikācija u. c.). Teksta “rediăēšana” un paškontrole.
107. Tulkošanas fāzes IV: Reproducēšans fāze. Runāšana. Balss un intonācijas
kontrole, retorikas elementi. Praktiskie vingrinājumi.
108. Praktiskie vingrinājumi: teksta kopsavilkums avotvalodā/mērėa valodā.
109. Uzruna. Tās uzbūve, leksiskās un stilistiskās pazīmes. Standarta formulējumi
un klišejas. Sagatavošanas posms: uzrunu tulkošana no vācu uz latviešu valodu un
otrādi.
110. Dažādu uzrunu tulkošana no latviešu uz vācu valodu: tēma - sabiedriskās
aktualitātes.
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111. Dažādu uzrunu tulkošana no latviešu uz vācu valodu: tēma - politiskās
aktualitātes.
112. Politiskās runas tulkošana (sagatavots teksts; tēma: sabiedrība)
113. Politiskās runas tulkošana (sagatavots teksts; tēma: ekonomika)
114. Galda runa. Teksta tipa un tulkošanas situācijas specifika. Tulkošana bez
sagatavošanās.
115. Zinātniskais referāts. Sagatavošanās stratēăijas. Tulkošana ar referāta teksta
palīdzību.
116. Zinātniskā referāta par iepriekš paziĦotu tēmu tulkošana.
117. Diskusiju tulkošana. Īpašas prasības un stratēăijas.
Pamatliteratūra
13. Kautz, Ulrich (2000): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens.
München: Iudicium
14. Veisbergs, Andrejs (2007): Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne
Papildliteratūra
18. Kalina, Sylvia (1998): Strategische Prozesse beim Dolmetschen. Theoretische
Grundlagen, empirische Fallstudien, didaktische Konsequenzen. Tübingen:
Narr (= Language in performance, Bd. 18)
19. Pöchhaker, Franz (2000): Dolmetschen: Konzeptuelle Grundlagen und
deskriptive Untersuchungen. Tübingen: Stauffenburg (= Studien zur
Translation, Bd. 7)
20. Snell-Hornby, M.; Hönig, H. G.; Kußmaul, P. (1999): Handbuch Translation.
2. verb. Aufl. Tübingen: Stauffenburg
Citi informācijas avoti
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Sarunu tulkošana V-L-V
(Liaison interpretation)
Autors
Kursa kods
Pārbaudes forma
Kredītpunkti (ECTS
kredītpunkti)
Priekšnosacījumi kursa
uzsākšanai
Kursa grupa

Ventspils Augstskolas TSF lektore Egita
Proveja
3150
Eksāmens
4
Tulkošanas teorija+studiju darbs, Konsekutīvā
un sarunu tulkošana, V-L
Nozares profesionālās specializācijas kursi

Kursa mērėis
Kursa mērėis ir padziĜināti izkopt studentu sarunu tulkošanas iemaĦas un prasmes,
tulkojot dažāda veida sarunas par plašu tematiku no latviešu valodas vācu valodā un
no vācu valodas latviešu valodā; pilnveidot pirms tulkošanas nepieciešamā izziĦas
procesa iemaĦas un prasmes, izstrādāt glosārijus par dažādām tēmām, uzlabot
izteiksmes veidu un jautājumu uzdošanas kompetenci
Studiju rezultāti
Students spēj patstāvīgi organizēt pirmstulkošanas izziĦas darbu, gatavojoties
tulkošanai par konkrētu tematu, izstrādāt tematiskus glosārijus, tulkot sarunas par
plašu tematisko spektru, izmantot dažādu mutvārdu tulkošanas paveidu paĦēmienus.
Spēj izvērtēt dažādas tulkošanas situācijas, pārzina tulkošanas procesus un spēj
atbilstīgi piemērot nepieciešamās tulkošanas stratēăijas
Studējošo patstāvīgā darba organizācijas veids
Students praktiskajām tulkošanas nodarbībām gatavojas, apzinot informāciju par
tulkošanai paredzēto tematiku, analizē autentiskas runas attiecībā uz nodarbībās
teorētiski un praktiski aplūkojamajiem tulkošanas aspektiem
Studiju rezultātu vērtēšana
1. Aktīva līdzdalība nodarbībās.
2. Tulkošana semestra laikā.
3. Semestra laikā izveidots glosārijs.
4. Pozitīvs zināšanu un iemaĦu vērtējums eksāmenā.
Kursa saturs
1. Diskusija: mutvārdu tulkošanas paveidi, sarunu tulkošanas tehnika; tulka loma.
Tēma: svētku tradīcijas Latvijā un Vācijā 1
2. Sagatavošanās tulkošanai, glosāriju izveide: Tēma: svētku tradīcijas Latvijā un
Vācijā 2
3. Tulkošana no lapas: specifika un prasības.
4. Īpašas tulkošanas situācijas (tostarp kontakttulkošana): pie galda, pilsētā,
veikalā, pie ārsta utt.
Tēma: ikdiena 1: ēdieni un dzērieni, iepirkšanās, ēdienkartes tulkošana.
5. Tēma: ikdiena 2: ārsta apmeklējums.
6. Tēma: ikdiena 3: valsts iestādes un policija.
7. Secīgās tulkošanas elementi, pierakstu izmantošana.
8. Secīgās tulkošanas elementi, tulkošana preses konferencēs
9. Tēma: lauksaimniecība un zivsaimniecība 1
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10. Tēma: lauksaimniecība un zivsaimniecība 2
11. Tēma: lauksaimniecība un zivsaimniecība 3
12. Tēma: uzĦēmējdarbība 1
13. Tēma: uzĦēmējdarbība 2
14. Tēma: uzĦēmējdarbība 3
15. Tēma: līgumu slēgšanas ekonomiskie aspekti 1: piegādes noteikumi un
norēėinu kārtība
16. Tēma: līgumu slēgšanas ekonomiskie un juridiskie aspekti 2: pirkšanas līgumi
17. Tēma: līgumu slēgšanas ekonomiskie un juridiskie aspekti 3: līzinga līgumi.
18. Tēma: Eiropas Savienība 1: dažādi aspekti.
19. Tēma: Eiropas Savienība 2: ES institūcijas un atbalsta programmas
20. Tēma: Eiropas Savienība 3: ES paplašināšanās un vienotā valūta
21. Atsevišėi tulkošanas aspekti: nacionālās reālijas
22. Atsevišėi tulkošanas aspekti: frazeoloăismi, sakāmvārdi, alūzijas, citāti
23. Atsevišėi tulkošanas apsekti: skaitĜi, mērvienības.
24. Tēma: Tehniskie aspekti 1: iekārtu/mašīnu specifikācija
25. Tēma: Tehniskie aspekti 2: iekārtu/mašīnu ekspluatācijas pamācība
26. Tēma: Tehniskie aspekti 3: iekārtu/mašīnu defekti/bojājumi un garantijas
apkalpošana
27. Tēma: zinātniskie sasniegumi. Tulkošana no lapas
28. Tēma: zinātniskie sasniegumi. Secīgā tulkošana
29. Tēma: konferences tekstu tulkošana
30. Tēma: konferences tekstu tulkošana
31. Tēma: atkārtošana, glosāriju apspriešana, semestra darba analīze
32. Tēma: sagatavošanās eksāmenam
Pamatliteratūra
Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. – R. Zinātne, 2007.
Atbildīgās pasniedzējas sagatavotais materiālu un tekstu krājums.
Papildliteratūra
Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München:
Iudicum 2000.
Becker, W.: Notizentechnik. Germersheim: BBK Gesellschaft für moderne Sprachen.
[1971]
Citi informācijas avoti
Dažādi informācijas avoti par tulkošanas nodarbībās aplūkoto tematiku
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4.

Brīvās izvēles kursi

Ieteicamie kursi: datormācība, Mūžizglītības centrā piedāvātie kursi: mūsdienu dabaszinātĦu
pamatproblēmas, sociālā psiholoăija, kultūrtūrisms, filozofija, jurisprudences kursi, trešā
svešvaloda u.c. Kursu apraksti pieejami Mūžizglītības nodaĜā.

5. Prakse
Prakses nolikums un pārējā dokumentācija pieejama VeA Publiskajā diskā sadālā
Dekanāts/Prakse.
6.
Valsts pārbaudījums
Bakalaura darba rakstīšanas vadlīnijas ir pieejamas VeA Publiskajā diskā
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VENTSPILS AUGSTSKOLA

(hologramma)
Ar Gala pārbaudījumu komisijas
20<00>. gada <00>.<mēneša nosaukums (ăenitīvā)> lēmumu
Nr.<000>
<diploma ieguvēja vārds un uzvārds>
personas kods <000000-00000>
ir ieguv<-is/-usi>
PROFESIONĀLO BAKALAURA GRĀDU

BAKALAURA DIPLOMS

tulkošanā
un tulka, tulkotāja kvalifikāciju.
Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam profesionālās
kvalifikācijas līmenim.
Z. v.

Rektors
atšifrējums>
Sērija BD <X>
Nr. <0000>

Gala pārbaudījumu komisijas
priekšsēdētājs

<paraksts un tā

<paraksts un tā atšifrējums>

Ventspilī,
20<00>.gada <00>.<mēneša nosaukums (lokatīvā)>
Reăistrācijas Nr.<0000>

3

Inženieru ielā 101, Ventspils, Latvija, LV-3601

DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija Nr.

Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESKO/CEPES) izveidotajam paraugam.
Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu
atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekĜauj norādes par kvalifikācijas
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoĦās
sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.
1. ZiĦas par kvalifikācijas ieguvēju
1.1. Vārds:
1.2. Uzvārds:
1.3. Dzimšanas datums:
1.4. Personas kods:

2. ZiĦas par kvalifikāciju
2.1. Kvalifikācijas nosaukums (oriăinālvalodā):
4.

profesionālais bakalaura grāds tulkošanā un tulka, tulkotāja kvalifikācija.

2.2. Galvenās studiju jomas kvalifikācijas iegūšanai:
5.

tulkošanas studijas.

2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums (oriăinālvalodā) un statuss:
6.
Ventspils Augstskola, valsts akreditēta (20.12.1999.), valsts dibināta neuniversitātes tipa
augstskola.
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
7.

tā pati, kas 2.3. punktā.

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda:
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8.

vācu (V), krievu (K), latviešu (L) valodas.

3. ZiĦas par kvalifikācijas līmeni

3.1. Kvalifikācijas līmenis:
9.

otrā līmeĦa profesionālās augstākās bakalaura izglītības diploms, skat. 6.1.punktu.

3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
10.

4 gadi pilna laika studiju, 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti.

3.3. UzĦemšanas prasības:
11.

vispārējā vidējā izglītība vai pamatizglītība un 4 gadu profesionālā izglītība.

4. ZiĦas par studiju saturu un rezultātiem

4.1. Studiju veids:
12.

pilna laika studijas.

4.2. Programmas prasības:
13.
- apgūt teorētiskās zināšanas tulkošanā un valodniecībā un attīstīt praktiskās
iemaĦas tulkošanā;
14.

- apgūt vācu un krievu valodu, lai sekmīgi veiktu tulkotāja un tulka funkcijas;

15.

- iegūt pamatzināšanas uzĦēmējdarbībā, mārketingā un finansēs;

16.
- pilnveidot iegūtās zināšanas un iemaĦas praksē – 16 nedēĜu garumā 7.studiju
semestrī;
17.
- veikt patstāvīgus pētījumus tulkojumzinātnes nozarē un to rezultātus apkopot
bakalaura darbā, kura līmenis atbilst zinātniskās publikācijas prasībām.
4.3. Programmas sastāvdaĜas (piemēram,
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

KOPĀ iegūto kredītpunktu summa:

kursi

vai

vienības)

un

personas

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

160

240

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

iegūtais

Vispārizglītojošie studiju kursi
Kods

17.1.1. Kursa nosaukums

17.1.2.
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Vērtējums

17.1.3. KOPĀ:
17.1.4.
Nozares teorētiskie pamatkursi
Kods

17.1.5. Kursa nosaukums

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

Vērtējums

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

Vērtējums

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

Vērtējums

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

Vērtējums

Latvijas
kredītpunkti

ECTS
kredītpunkti

Vērtējums

17.1.6.
17.1.7.
17.1.8. KOPĀ:
17.1.9.
Nozares profesionālās specializācijas kursi
Kods

17.1.10. Kursa nosaukums

17.1.11.
17.1.12.
17.1.13. KOPĀ:
Brīvās izvēles kursi
Kods

17.1.14. Kursa nosaukums

17.1.15.
17.1.16.
17.1.17. KOPĀ:
Prakse
Kods

17.1.18. Kursa nosaukums

17.1.19.
17.1.20.
17.1.21. KOPĀ:
17.1.22.
Valsts pārbaudījums
Kods

17.1.23. Kursa nosaukums
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17.1.24.
17.1.25.
17.1.26. KOPĀ:
17.1.27.
20__. gada __. ___ aizstāvēja tulkošanas praksi ar novērtējumu __ (vērtējuma paskaidrojums vārdiem).
20__. gada __. ___ aizstāvēja bakalaura darbu „Nosaukums” ar novērtējumu __ (vērtējuma paskaidrojums
vārdiem).
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
Apguves līmenis

Atzīme

Skaidrojums

Ĝori augsts

10
9
8
7
6
5

izcili (with destinction)
teicami (excellent)
Ĝoti labi (very good)
labi (good)
gandrīz labi (almost good)
viduvēji (satisfactory)
gandrīz viduvēji (almost
satisfactory)
negatīvs vērtējums
(unsatisfactory

augsts
vidējs

4
zems

3-1

Aptuvenā ECTS
atzīme
A
A
B
C
D
E
E/FX
Fail

4.5. Kvalifikācijas klase:
18.

nav.

5. ZiĦas par kvalifikāciju
5.1. Turpmākās studiju iespējas:
19.

tiesības stāties akadēmiskā maăistra vai profesionālā maăistra studiju programmā.

5.2. Profesionālais statuss:
20.

nav paredzēts piešėirt.

6. Papildinformācija
6.1. Sīkāka informācija:
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21.
Ventspils Augstskolas profesionālā bakalauru studiju programma “Tulkošana vāculatviešu-krievu/angĜu valodā” tulkotāja un tulka kvalifikāciju iegūšanai ir akreditēta 2005.gada
22.jūnijā (lēmums Nr.900) uz pilnu akreditācijas laiku – 6 gadiem.
22.

Mācības programmā notiek galvenokārt vācu valodā.

23.
Otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms atbilst V (piektajam)
kvalifikācijas līmenim.
24.
Piektais kvalifikācijas līmenis ir noteiktas nozares speciālista augstākā kvalifikācija,
kas dod iespēju ne tikai veikt sarežăītu izpildītāja darbu un organizēt un vadīt citu speciālistu
darbu, bet arī plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu attiecīgajā nozarē.
6.2. Papildinformācijas avoti:
6.2.1. Ventspils Augstskolas Interneta lapa http://www.venta.lv
6.2.2. Ventspils Augstskola, Inženieru iela 101, Ventspils, LV–3601; tel. (371) 63629657; fakss (371)
63629660
6.2.3. Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC), VaĜĦu iela 2, Rīga, LV – 1050;
tel. (371) 67225155, fakss (371) 67221006; e-pasts: aic@aic.lv
7. Pielikuma apstiprinājums
7.1. Datums: dd/mm/gggg
7.2. Paraksts un tā atšifrējums:
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats:

/
Ventspils Augstskolas rektors

7.4. Zīmogs vai spiedogs:
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/

8. ZiĦas par augstākās izglītības sistēmu valstī
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Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības
iestāžu absolventus uzĦem augstskolā saskaĦā ar vispārīgajiem augstskolas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt arī specifiskas
uzĦemšanas prasības (piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā attiecīgās
studiju programmas apguvei).
Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu programmas — vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā,
matemātikas, dabaszinātĦu un tehnikas, kā arī profesionālā virziena programma.
Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda, otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās —
mazākumtautības valoda), matemātika, vēsture, sports, biznesa ekonomikas pamati, lietišėā informātika. Papildus minētajiem priekšmetiem katra
programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus.
Mācību gada garums ir 36 nedēĜas no 1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības programmā trijos gados minimālais mācību
stundu skaits ir 3150 stundas, maksimālais — 3780 stundas (30–36 stundas nedēĜā).
Lai saĦemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un četras ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu
valodā, izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā mācību priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un
divos izglītojamā izvēlētos mācību priekšmetos. Vidējās izglītības programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un uzĦemšana
augstskolā notiek atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem.
Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības
ieguves.
Bakalaura un maăistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu veidu bakalauriem ir tiesības stāties
maăistrantūrā, abu veidu maăistriem (tiem pielīdzinot arī maăistra grādus medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā — attiecīgi sešus un piecus
gadus ilgas studijas) — doktorantūrā.
Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko pamatu profesionālajai darbībai.
Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu.
Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešėir pēc akadēmisko studiju pirmā posma. Bakalaura akadēmisko studiju programmu
apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) kredītpunktu (turpmāk — KP), no tiem obligātā daĜa ir ≥50KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 (30
ECTS) KP, bakalaura darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi semestri.
Maăistra grādu piešėir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā posma. Maăistra akadēmisko studiju programmas
apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares
izvēlētās jomas teorētiskās atziĦas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP).
Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaĦā ar pirmā un otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts standartiem
ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā darbības jomā, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un
tehnoloăijas un sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam attiecīgajā nozarē.
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Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS): vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati
(≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 KP), izvēles kursi (≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥12 KP).
Maăistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse
(≥6 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi.
Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maăistra programmas, bet arī citi programmu veidi:
1)otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju.
Programmu apjoms var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc vidējās izglītības ieguves.
Programmas ietver praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP apjomā;
2)pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC ceturtā līmeĦa profesionālo
kvalifikāciju. Programmu apjoms ir 80–120 KP (120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt
studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmās.
Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds — doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir
nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu iegūst, publiski aizstāvot doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru gadu
laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, zinātniskā
iestādē u.c. Doktora grāda piešėiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu piešėir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas
promocijas padomes.
Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam studiju gadam
paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 kredītpunkti. Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu
skaits jāreizina ar 1,5.
Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Aptuvenā
atzīme

Apguves līmenis

Atzīme

Skaidrojums

Ĝoti augsts

10

izcili (with distinction)

A

9

teicami (excellent)

A

8

Ĝoti labi (very good)

B

7

labi (good)

C

6

gandrīz labi (almost good)

D

5

viduvēji (satisfactory)

E

augsts

vidējs

zems

4

gandrīz viduvēji
satisfactory)

3–1

negatīvs
(unsatisfactory)

(almost

vērtējums

ECTS

E/FX

Fail

Kvalitātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas
akreditētā augstskolā, akreditētā programmā un augstskolai ir apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma
ziĦojuma sagatavošanu un ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, pārējie (vairumā
gadījumu) — no Rietumeiropas un citām Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju pieĦem Akreditācijas komisija, bet par
augstskolas akreditāciju — Augstākās izglītības padome. Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem
jānotiek ne retāk kā reizi sešos gados.
Papildinformācija:
1. Par izglītības sistēmu — http://www.izm.lv; http://www.aic.lv
2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv
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