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1. STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI
Studiju
virziena
„Tulkošana” realizācija
notiek
saskaņā ar
DU satversmi
(http://www.du.lv/lv/par_mums/satversme), Augstskolu likumu, Latvijas Republikas Izglītības
likumu, Latvijas izglītības koncepciju un DU Studiju nolikumu, kurā atspoguļoti studiju
pamatprincipi, studiju iespējas un formas, studentu uzņemšana un imatrikulācija, studiju
organizācija, profesionālās kvalifikācijas piešķiršana u. tml.
Studiju virziena mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par
profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos,
kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u. c. iestādēs, informācijas, zinātnes,
tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi.
Studiju virziens „Tulkošana” savā realizācijā ir cieši saistīts ar filoloģijas bakalaura un maģistra
studiju programmām. Tas balstās uz iegūtajām svešvalodu pamatzināšanām, kuras sniedz
bakalaura studiju programma „Filoloģija” (angļu, vācu, poļu) ar otrajām svešvalodām (franču,
spāņu, zviedru, poļu, krievu, vācu). Iegūtās zināšanas un iemaņas var tikt attīstas, turpinot
studijas studiju virzienā „Tulkošana” piedāvātajā profesionālā maģistra studiju programma
„Tulks, tulkotājs”.
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1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS
Studiju virzienā tiek realizētā profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, Tulkotājs”
Programmas kods – 47222
Programmas studiju veids ir pilna un nepilna laika studijas.
Programmas īstenošanas ilgums – 2,5 studiju gadi (pilna laika studijas) un 3 studiju gadi
(nepilna laika studijas)
Programmas apjoms – 100 KP
Iegūstamā kvalifikācija – tulks, tulkotājs
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds tulkošanā (prof. mag. tulk.)
Uzņemšanas prasības:
Studijām profesionālajā maģistra studiju programmā tiek uzņemti pretendenti, kam ir humanitāro
zinātņu bakalaura grāds angļu filoloģijā, vācu filoloģijā vai poļu filoloģijā, vai otrā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā. Programmā studējošie tiek
uzņemti konkursa kārtībā ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. Ja augstākās izglītības
dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto iestājpārbaudījums
otrajā svešvalodā.
DU profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” ir izveidota atbilstoši LR
MK noteikumu Nr. 481 prasībām, saskaņota ar Tulkotāja un Tulka profesiju standartiem.

1.3.

STUDIJU

VIRZIENA

UN

STUDIJU

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

NOVĒRTĒJUMS

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem
Profesionāla maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” veidota tā, lai tā atbilstu tulkotāja
profesijas standartam (reģ. Nr. PS 0102, kurš apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2002. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 405 www.izmpic.lv/Standartu_reg/Tulkotajs.pdf) un tulka
profesijas standartam (reģ. Nr. PS 010 www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Tulks.pdf).

Programmā ietvertie teorētiskie un profesionālie praktiskie kursi nodrošina tulkotāja un tulka
profesiju standartā noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi, kopīgo, specifisko un vispārējo
prasmju veidošanu un attīstību, tulkotājam un tulkam nepieciešamo zināšanu apgūšanu un
padziļināšanu.

1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam
Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā aizvien vairāk paplašinās starptautiskie sakari.
Latgales reģiona ekonomiskās problēmas varēs sekmīgāk risināt piesaistot Eiropas Savienības
strukturālos fondus, kohēzijas fondus u. c. Latgalei un sevišķi tās dienvidaustrumu daļai ir
izdevīgs ģeogrāfisks stāvoklis, kas var veicināt tranzīta, biznesa attīstību, jaunu uzņēmumu
ienākšanu šajā pierobežas teritorijā.
Paplašinoties starptautiskajiem sakariem, pieaugot kopuzņēmumu, firmu skaitam, reizē pieaug
arī nepieciešamība pēc augsti kvalificētiem tulkiem un tulkotājiem ne tikai dažādās
tautsaimniecības jomās, bet arī kultūras, sporta u. c. sfērās.
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1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA
Iekšējās kvalitātes mehānisma darbībā ir iekļautas visas struktūrvienības, kas piedalās studiju
virziena realizēšanā.
Viens no studiju funkcionēšanas būtiskiem aspektiem ir programmas vadības un tās kvalitātes
nodrošinājuma
sistēmas
izveide,
ko
koordinē
DU
Studiju
padome
(http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/studiju_padome)
un
DU
Studiju
kvalitātes
novērtēšanas centrs (http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc). Profesionālā maģistra
studijas programmas „Tulks, tulkotājs” kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
 studiju programmas satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma
ziņojumus par aizvadīto studiju gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti katedru,
Svešvalodu centra un DU Studiju padomes sēdēs, kā arī studiju programmas realizācijā
iesaistīto mācībspēku informatīvajās sanāksmēs;
 studiju procesa analīze un kontrole, ko regulāri veic, izvērtējot studiju programmas
saturu DU HF Domes un attiecīgo katedru, Svešvalodu centra sēdēs, pasniegšanas
kvalitātes analīze, kā arī darba devēju vērtējumi un ieteikumi;
 programmas kvalitātes nodrošināšanā liela nozīme ir programmā izveidotajai un DU HF
Domes sēdē apstiprinātajai Studiju programmas padomei, kas izvērtā studiju procesa
kvalitāti, risina studiju procesā radušos jautājumus;
 kvalitātes mehānismā būtiska loma ir pašiem studējošiem. Viņu dalība ir saistīta ne tikai
ar darbu lekcijās un semināros, bet arī individuālo darbu. Tiek analizēti studējošo
anketēšanas rezultāti, studentu un absolventu atsauksmes, studentu sekmības,
konkurētspējas darba tirgū rādītāji;
 studējošo darbu konkrētajos priekšmetos kontrolē kursu docētāji, kuri savukārt pastāvīgi
paaugstina savu metodisko un zinātnisko kvalifikāciju. Studiju programmas direktors,
Studiju programmas padome, izvērtējot studējošo un docētāju sadarbību, kā arī
apkopojot programmas rezultātus, trūkumus un pozitīvo attīstību, ierosina nepieciešamās
izmaiņas. HF dekanāts atbild par studiju sarakstiem, pārbaudījumu grafikiem, kā arī seko
vērtējumu apkopošanai. HF Dome izskata ierosinājumus
par nepieciešamajām
izmaiņām studiju plānos, grafikos, prakses procesā, izskata studējošo un pasniedzēju
iesniegumus. DU Studiju padome apstiprina plānus, grafikus, nolikumus, tajos veiktās
izmaiņas; katra studiju gada beigās tiek sagatavots virziena pašvērtējuma ziņojums un

pēc tā apspriešanas un apstiprināšanas Studiju virziena padomē, tas tiek iesniegts SKNC,
apstiprināts DU Studiju Padomē un pēc apstiprināšanas DU Senātā, tiek publicēts DU
mājas lapā http://www.du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc;
 studiju procesa un lietišķās darbības integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju programmas vājās puses,
attīstības iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
2013./2014. studiju gads – izmaiņu nav

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits
Profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs” teorētiskos un praktiskos kursus
nodrošina DU Humanitārās fakultātes un Sociālo zinātņu fakultātes 29 docētāji, no kuriem 1 ir
profesore, 4 asociēti profesori, 9 docenti, 4 pētnieces un 11 lektori.
Studiju programmas realizēšanā iesaistītie docētāji
Nr.
p.k

Docētāja vārds,
uzvārds

1.
Zaiga Ikere
2.
Aleksejs Ruža
3.
Gaļina Sirica

4.
Henriks Soms
5.

Jānis TeivānsTreinovskis

6.
Sandra Meškova
7.
Kristīne
Barkovska

8.
Nataļja Dainoviča

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība

Studiju programma un tās daļa
Docētie studiju kursi

Dr. habil. philol.,
Psiholingvistika (izvēles kurss)
profesore
HF Angļu filoloģijas
katedra
Dr. psych., asoc.
Saskarsmes psiholoģija
prof.
SZF Sociālās
psiholoģijas katedra
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu)
Dr. philol., asoc.
profesore
HF Rusistikas un
slāvistikas katedra

Juridisko tekstu tulkošana
(krievu)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (krievu)
Teksta teorija (izvēles kurss)

Dr. hist., asoc. prof.
ES institūcijas un politika
Latgales Pētniecības
(izvēles kurss)
institūts
Tiesību pamati
Dr. jur., asoc. prof.
(izvēles kurss)
SZF Tiesību katedra
Dr. philol., asoc.
Modernās tehnoloģijas tulkotāja
profesore
darbā
HF Angļu filoloģijas
katedra
Juridisko tekstu tulkošana
(poļu)
Dr. philol., docente
Terminoloģija (poļu)
HF Rusistikas un
Otrā svešvaloda (poļu)
Speciālais praktikums poļu
slāvistikas katedra
valodā
Leksikogrāfija (poļu)
Dr. philol., docente
Tehnisko, zinātnisko tekstu
HF Vācu filoloģijas
tulkošana (vācu)
katedra

PMSP „Tulks, tulkotājs”

B

B

A
A
A
B
B
B

B

A
A
A
A
A

Nr.
p.k

Docētāja vārds,
uzvārds

9.

Valērijs
Dombrovskis

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība
Dr. psych., docents
Pedagoģijas un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra

10.

Elvīra Isajeva

11.
Gaļina Pitkeviča

Dr. philol., docente
HF Rusistikas un
slāvistikas katedra
Dr. philol., docente
HF Rusistikas un
slāvistikas katedra

Studiju programma un tās daļa
Docētie studiju kursi

PMSP „Tulks, tulkotājs”

Saskarsmes psiholoģija

B

Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (krievu)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (krievu)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu)

A
A
A

Otrā svešvaloda (krievu)

A

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (krievu)

A

Valodas lietošanas politika ES
(izvēles kurss)

B

Juridisko tekstu tulkošana
(angļu)

A

Terminoloģija (vācu)

A

Latviešu valodas leksikoloģija

A

Otrā svešvaloda (zviedru)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru)
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (zviedru)
Juridisko tekstu tulkošana
(zviedru)
Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (zviedru)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana

A
A

12.
Ilze Oļehnoviča

13.
Nataļja Jundina
14.

Svetlana
Polkovņikova

Dr. philol., docente
HF Angļu filoloģijas
katedra
Dr. philol., docente
HF Vācu filoloģijas
katedra
Dr. philol., docente
HF Latviešu valodas
katedra

15.

Ilona Ļaha

Dr. philol., pētniece
(zvērināts tulks no
1999. gada)
HF
Komparativistikās
institūts

A
A
A
A

16.

Dr. philol., pētniece
Tulkošanas teorija
HF
Ilze Kačāne
Komparativistikās
institūts
17.
Dr. philol., pētniece
Valodas lietošanas politika ES
HF
Oksana Komarova
(izvēles kurss)
Komparativistikās
institūts
18.
Mg. oec., pētniece
Viktorija Šipilova SZF Sociālo pētījumu Ekonomikas zinātņu pamati
(izvēles kurss)
institūts
19.
Terminoloģija (angļu)
Tulkošanas teorija
Mg. paed., lektore
Ekonomisko
darījumu tekstu
Diāna Ozola
HF Svešvalodu centrs
tulkošana (angļu)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu)

A

B

B
A
A
A
A

Nr.
p.k

Docētāja vārds,
uzvārds

20.

Aija Jakovele

21.

Marina Maslova

22.
Nataļja Minova
23.

Andris
Kazjukevičs

24.
Valentīna
Baranovska

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība

Studiju programma un tās daļa
Docētie studiju kursi

Tulka un tulkotāja darba ētikas
pamati
Otrā svešvaloda (zviedru)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru)
Mg. paed., Mg.
Speciālais praktikums otrajā
philol., lektore
svešvalodā (zviedru)
Mutiskā
tulkošana otrajā
HF Svešvalodu centrs
svešvalodā (zviedru)
Juridisko tekstu tulkošana
(zviedru)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (zviedru)
Speciālais praktikums angļu
valodā
Otrā svešvaloda (angļu)
Mutiskās tulkošanas metodika
(angļu)
Mg. philol., lektore
Speciālais praktikums otrajā
HF Svešvalodu centrs
svešvalodā (angļu)
Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (angļu)
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (izvēles kurss)
Mg. philol., lektore
HF Angļu filoloģijas
katedra

Leksikogrāfija (angļu)

Terminoloģija (poļu)
Publicistisko tekstu tulkošana
(poļu)
Ekonomisko darījumu tekstu
tulkošana (poļu)
Juridisko tekstu tulkošana
(poļu)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu)
Konsekutīvā un sinhronā
Mg. philol., lektors
tulkošana (poļu)
HF Rusistikas un
Speciālais praktikums poļu
valodā
slāvistikas katedra
Otrā svešvaloda (poļu)
Mutiskās tulkošanas metodika
(poļu)
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (poļu)
Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (poļu)
Leksikogrāfija (poļu)
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (izvēles kurss)
Otrā svešvaloda (spāņu)
Ekonomisko, darījumu tekstu
Mg. philol., lektore
tulkošana (spāņu)
HF Svešvalodu centrs Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (spāņu)
Mutiskā tulkošana otrajā

PMSP „Tulks, tulkotājs”
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A

Nr.
p.k

25.

26.

27.

28.

29.

Docētāja vārds,
uzvārds

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība

Studiju programma un tās daļa
Docētie studiju kursi

svešvalodā (spāņu)
Juridisko tekstu tulkošana
(spāņu)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Publicistisko tekstu tulkošana
(angļu)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču)
Juridisko tekstu tulkošana
(angļu)
Maîtrise FLE (Master
Juridisko tekstu tulkošana
1), Mg. philol.,
(franču)
Sergejs Poļanskis
lektors (zvērināts
Konsekutīvā un sinhronā
tulkošana (angļu)
tulks no 2006. gada)
Otrā
svešvaloda (franču)
HF Svešvalodu centrs
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (franču)
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (franču)
Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (franču)
Latviešu
valodas ortogrāfija un
Mg. philol., lektore
interpunkcija
Veronika Ruža
Latviešu valodas
Latviešu valodas sintakse
katedra
Rediģēšanas pamati
Latviešu
valodas stilistika
Mg. philol., lektore
Ingūna Teilāne
Latviešu valodas
Retorika
katedra
Ekonomisko darījumu tekstu
tulkošana (vācu)
Konsekutīvā un sinhronā
tulkošana (vācu)
Speciālais praktikums vācu
valodā
Mg. paed., lektore
Otrā
svešvaloda
(vācu)
Janīna Sergejeva
HF Svešvalodu centrs
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (vācu)
Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā (vācu)
Starpkultūru competence
(izvēles kurss)
Publicistisko tekstu tulkošana
(vācu)
Juridisko tekstu tulkošana
Mg. philol., lektore
(vācu)
Valentīna Taļerko
Vācu filoloģijas
Mutiskās tulkošanas metodika
(vācu)
katedra
Leksikogrāfija (vācu)
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (izvēles kurss)

PMSP „Tulks, tulkotājs”

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
B

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija
Studiju virzienā ir iesaistīti zinoši, pieredzes bagāti docētāji un tiek iesaistīti jauni docētāji, kas
pilnveido savas zināšanas, pastāvīgi attīstās, izglītojas.

Pētnieciskie virzieni:





salīdzināmā un sastatāmā valodniecība un valodu apguve;
valodas sinhronija un diahronija;
literatūrzinātne;
modernās sociolingvistikas teorijas jautājumi.

Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs un semināros:
Docētāji piedalās zinātniskajās konferencēs, kas tiek rīkotas DU, citās universitātēs Latvijā un
ārvalstīs ( Šauļu Universitāte, Tartu Universitāte).
Docētāji veic zinātnisko darbu sistemātiski, publicējot:


rakstus dažādos zinātnisko rakstu krājumos (Zinātnisko rakstu krājums „Valoda dažādu
kultūru kontekstā” , Latviešu literatūras un kultūras katedras zinātnisko rakstu krājums
„Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība un problēmas” u.c.);
 monogrāfijas;
 mācību literatūru.
Programmā iesaistītajiem docētājiem ir izaugsmes iespējas. Lektore mag. philol. V. Ruža, lekt.,
Mag. philol. V. Taļerko un lekt. Mg.paed. Mg. philol. Aija Jakovele ir pabeigušas teorētiskās
studijas doktorantūrā un iekļaujas termiņos, lai aizstāvētu doktora disertāciju. Lektore, Mg.paed.
Mg. philol. Aija Jakovele, lekt., Mag. paed. Diāna Ozola un lekt., Mg. philol. Sergejs Poļanskis
pašreiz studē doktorantūrā. Docētāji pilnveido savu kvalifikāciju dažādos semināros, piedalās
konferencēs, starptautiskajos projektos.

1.6. PĒTNIECISKĀS DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ STUDIJU
DARBU

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz studiju
darbu
Akadēmiskais personāls veic savus pētījumus zinātniskās darbības svarīgākajos virzienos:





salīdzināmā un sastatāmā valodniecība un valodu apguve;
valodas sinhronija un diahronija;
literatūrzinātne;
modernās sociolingvistikas teorijas jautājumi.

Akadēmiskā personāla zinātniskie pētījumi ir studiju procesa nepieciešama sastāvdaļa, jo tie tieši
ietekmē studiju kvalitāti.
Akadēmiskais personāls piedalās studējošo maģistra darbu vadīšanā un recenzēšanā.
Akadēmiskais personāls regulāri uzstājas ar referātiem dažādās vietēja mēroga un
starptautiskajās konferencēs Latvijā un ārzemēs, sagatavo publikācijas zinātnisko rakstu
krājumos. Konferencēs un zinātniskajos pētījumos iegūtā pieredze bagātina docētāju lekciju
materiālu un semināru nodarbību saturu, veicina studējošo interesi par pētniecisko darbu.
Piedalīšanās projektos:
Lekt., Mag. philol. Ingūna Teilāne


2013. g. Eiropas kopienas un Latvijas valsts Mūžizglītības programmas ERASMUS
apakšprogrammas docētāju mobilitātes projekts Varšavas Universitātē 22.04.2013.–
26.04.2013.






2012. g. ESF projektā Ārvalstu lituānistikas (baltistikas) centru nostiprināšana, to
darbības un sadarbības ar Lietuvas zinātnes un izglītības institūcijām veicināšana.
Sadarbības līgums, reģ. Nr. 5-63/8.
2012.–2013. g. SIF projekts Piederīgs Latvijai! Nr.2012.LV/LV/2/42/05.
2013. g. Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība”
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
„Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border area”
(„Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”), Nr. LLB-2143.

Lektore, Mg.paed. Mg. philol. Aija Jakovele un pētniece, Dr. philol. Ilona Ļaha


02.09.2013-02.09.2016. NORDPLUS programmas projektā „Ett steg mot Sverige”,
NPLA-2013/10087

Asoc. prof., Dr. philol. S. Meškova



Nordforsk tīkla projekts „Literary Transculturation Studies”, 2010. – 2012.g.
EK 7. Ietvara pētnieciskais projekts MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and
Civic Engagement) Nr. 266831, 2011. – 2015.g.



Valsts programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība” projekts Nr. 6.1. „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”, 2010. – 2013.g.

Lekt., Mag. philol. V. Taļerko




ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogramma, 30.10.2013. – 27.04.
2014.
Dalība BaSoTi Sommerschule projektā, no 2005. g.
Projekta GIP (Ģermānistikas institūtu partnerība) ar Marburgas Universitāti (Vācija)
koordinatore, kopš 2013. gada

Lekt., Mag. philol. A. Kazjukevičs


Latgales lingvoteritoriālās vardnīcas” skirkļu tulkošana un korektūra (450 lpp.), (ESF
projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti
Latgales ragiona atiistībā), Latgales lingvoteritoriālā vardnīca, 2.sejumos, Rēzekne, 2012

Doc., Dr. philol. G.Pitkeviča


IZM VISC „Recenzentu pakalpojumi mācību literatūras atbilstības pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai”, identifikācijas Nr. VISC
2012/85. 2012-2013.g.

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko publikāciju un mācību literatūras
saraksts. Par pārskata periodu
Periodā no 2007. gada līdz 2014. gadam akadēmiskais personāls bija regulāri iesaistīts
zinātniskajā darbībā. Tika publicēti vairāki raksti, monogrāfijas un mācību grāmatas, docētāji
piedalījās starptautiskajās konferencēs un kongresos; daudzi bija (un ir) iesaistīti starptautiskajos
projektos.
Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība par pēdējiem 6 gadiem ir atspoguļota Pielikumā Nr. 4.
2012. – 2013. un 2013. – 2014. studiju gados tika publicētās sēkojošās akadēmiskā personāla
zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:

lekt., Mg. philol. V. Ruža
Publikācijas:


Ruža V. Nelokāmie un daļēji lokāmais divdabis reduplikatīvajās konstrukcijās. Valoda –
2012. DU HF zinātnisko rakstu krāj. Daugavpils: apg."Saule", 2012, 210.-2015. lpp.
Piedalīšanās konferencēs:
 Ruža V. Nelokāmais divdabis ar -am(ies), -ām(ies): sastatāmais aspekts. Starptautiskā
konference "DU HF XXIII Zinātniskie lasījumi". Daugavpils, 2013. 24. – 24.janvāris.
Doc., Dr. philol. Gaļina Pitkeviča
Piedalīšanās konferencēs:
 2012.g. Starptautiskā zinātniskā konference „XVII Slāvu lasījumi” – Спортивные
прозвища
 2013.g. Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi” – Игровая
ономастическая номинация
Doc., Dr.psych. V. Dombrovskis
Piedalīšanās konferencēs










Dombrovskis, V. The Humanistic concepts of Contemporary Sport Education. SELL
International Scientific Conference in Sport Science: „Sports, Student, Lifestyle”. 24,
May, 2013 Riga, Latvia.
Dombrovskis, V. Latvijas lauku un pilsētas skolotāju profesionālās izdegšanas
sindroms. 55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils, 1012.aprīlis, 2013.
Dombrovskis, V. Sākumskolas skolotāju un 1.-9. klases sporta skolotāju individuāli
tipoloģisko īpatnību saistība ar motīvu hierarhiju profesionālās darbības motivācijas
struktūrā. 55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils, 1012.aprīlis, 2013.
Dombrovskis, V., Guseva, S., & Murasovs, V. (2012). The Style of Solving Conflict
Situations, Demonstration of Harmony in Work, and Compatibility Depending on
Individual Psychological Characteristics of Secondary School Principals in Latvia. 19th
International Conference on Learning. London (United Kingdom), 14-16, August, 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=6rgn9raMmCE
Guseva, S., Dombrovskis, V., Ilisko, Dz., & Murasovs, V. (2012). Sustainability
Designed Learning Environment for Pre-School Children: The Case of Latvia. 19th
International Conference on Learning. London (United Kingdom), 14-16, August, 2012.
Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=E1havohohqy

Publikācijas:


Vorobjovs, A., Ruža, A., & Dombrovskis, V. (2012). Daugavpils Universitātes
psiholoģijas studiju programmas un ievērojamākie mācībspēki. K.Mārtinsone (Red.),
Psiholoģija Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība (lpp.170-202). Rīga:
Izdevniecība RaKa. ISBN: 978-9984-46-228-8.

Lekt. Mg. Philol. A.Kazjukevičs
Publikācijas:


Diana Rubene, Andris Kazjukevičs. Nauczanie jezyka polskiego na Uniwersytecie
Dyneburskim:przeszlosc i terazniejszosc//Acta Baltico-Slavica, 36, Instytut Slawistyki
Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2012, ISSN 0065-1044, str.179-186 (CEEOL datu
baze)



Diana Rubene, Andris Kazjukevičs Nauczanie jezyka polskiego na Uniwersytecie w
Daugavpils.Przeszlosc i terazniejszosc// Polonistyka za granica.Tradycje i perspektywy,
pod red.Anny Kietlinskiej, Bialystok, 2012, s.55-61

Piedalīšanas akademisko izdevumu rediģešanā, darbs projektos:


Latgales lingvoteritoriālās vardnīcas” skirkļu tulkošana un korektūra (450 lpp.), (ESF
projekts „Teritoriālās identitātes lingvokulturoloģiskie un sociālekonomiskie aspekti
Latgales ragiona atiistībā), Latgales lingvoteritoriālā vardnīca, 2.sejumos, Rēzekne, 2012

Piedalīšanas konferencēs:






II Centrālas un Austrumeiropas poļu izcelsmes zinātnieku kongress Diaspora polska i jej
wklad w rozwoj wspolczesnej nauki na Lotwie, Olština, Polija, 2012.g. 13.-16.septembris
XXIII Starptautiskā zinātniskā konference DU Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie
lasījumi Мир звуков в романе Генрика Сенкевича Quo vadis, Daugavpils, Latvija,
2013.g. 24. – 25. janvāris
XVIII Slāvu lasījumi Мережковский и Сенкевич: две модели христианского романа,
Daugavpils, Latvija, 2013. g. 16.-17. Maijs
Seminarium naukowe poświęcone obchodom 150 rocznicy Powstania Styczniowego na
ziemiach Łatgalskich Polskość i Polacy w literaturze łatgalskiej, Daugavpils, 2013.g. 9.
Junijs

Lekt., Mg. philol. S. Poļanskis
Piedalīšanās konferencēs:






2013.g. 14. – 16. novembrī
I starptautiskais komparatīvistikas kongress Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā
“Рецепция Альберта Камю в Латвии”
2013.g. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference, raksts "К
столетию Альбера Камю. Век абсурда", Daugavpils, Latvija
2013.g. Starptautiskā zinātniskā konference "XXIII Zinātniskie lasījumi", raksts "Mūzika
S. Beketa absurda lugās", Daugavpils, Latvija
2012.g. Britu rakstnieka Edvarda Līra divsimtgadei veltīts zinātniskais seminārs, raksts
«Jēdziena „absurds” ģenēze», Daugavpils universitātes Komparatīvistikas institūts,
Latvija

Lekt., Mg. paed. D. Ozola
Piedalīšanās konferencēs:






2014. g. janvarī
Starptautiskā zinātniskā konference "XXIV Zinātniskie lasījumi", raksts "Ceļojuma
apraksta žanra teorētiskie aspekti jaunākajā literatūrā", Daugavpils, Latvija
2013. g. 14. – 16. novembrī
I starptautiskais komparatīvistikas kongress Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā
„The Features of Travelogue in Paul Theroux’s Texts”
2013. g. Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference, “The
Existence of Synonymy in Business English Terminology: How to Avoid Ambiguity in
Translation

Pētn., Dr. philol. I. Kačāne
Publikācijas:









Oskara Vailda romāna “Doriana Greja ģīmetne” tulkojumu savdabība Latvijā: ne-/
tulkojamības aspekts. Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta žurnāla
Komparatīvistikas almanahs. Tulkojumzinātne / Journal of Comparative Studies.
Translation Studies No 1 (30) (ISSN 2255-9388). – Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais Apgāds „Saule”, 2013. – 29–57. lpp.
„De Profundis” – Oskara Vailda „Ciešanu simfonija”. Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes zinātnisko rakstu krājums Kultūras Studijas V. Vēstule literatūrā
un kultūrā. Letter in Literature and Culture .– Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais Apgāds „Saule”, 2013. – 90.– 106. lpp.
Insects in the 19th Century British Culture: Pre-Raphaelitism and Aestheticism.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta rakstu krājuma Comparative
Studies. Nature and Culture. Vol. IV (1). (ISSN 1691-5038). – Daugavpils: Daugavpils
University Academic Press ‘Saule’, 2012. – pp. 26–41.
The Image of the Sun in Oscar Wilde’s Poetic World. Daugavpils Universitātes
Komparatīvistikas institūta almanahs Miscellanea – II. 28. sējums. – Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais Apgāds „Saule”, 2012. – 47–60. lpp.

Lekt., Mg. paed., mag. philol. Aija Jakovele
Piedalīšanās konferencēs:



















I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”,
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 14.-16. novembrī.
Tēma: „Izmeklētāja tēls Jusi Adlera- Olsena un Andra Kolberga kriminālromānos”
17. studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā”, Rēzeknes Augstskola,
Rēzekne, 2013. gada 16. maijā.
Tēma: „Dāņu literatūras recepcija Latvijā: ģenēze, tendences, spilgtākie piemēri”
Latvijas Universitātes starptautiskā konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu
humanitārajās zinātnēs”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2013. gada 10. maijā
Tēma: „Kultūrzīmes latviski tulkotās dāņu literatūras kontekstā”
2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”, Rēzeknes Augstskola,
Rēzekne, 2013. gada 25. – 26. aprīlī. Tēma: „Dānijas teksts jaunākajā latviešu prozā”
Daugavpils Universitātes 55.starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils
Universitāte, 2013. gada 10. – 12. aprīlī
Tēma: „Mākslinieciskais laiks latviski tulkotajā dāņu rakstnieku prozā”
Liepājas 19. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālās problēmas literatūras
zinātnē”, Liepājas Universitāte, Liepāja, 2013. gada 21. – 22. martā.
Tēma: „Dāņu literatūra Latvijā pēc 1980. gada”
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII
Zinātniskie lasījumi”, Daugavpils
Universitāte, 2013. gada 24. – 25. janvārī.
Tēma: „Skaniskā pasaules aina Pētera Hēga darbā „Klusā meitene””
Starptautiskā zinātniskā konference „Tradition and Modernity: Harmony, Opposition,
and Prospects for Development”, Klaipēdas Universitāte, (Klaipēda, Lietuva), 2012.
gada 15. – 16. novembrī. Tēma: „Литературные интерпретации идентичности и
истории: Питер Хёг и Отто Озолc”
29. (Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas) zinātniskā konference
„Literatūra un likums”. Rīga/ Daugavpils, 2012. gada 7. – 11. augustā.
Tēma: „Danska litteraturens översättningar i Lettland: i kontexten av Lettlands
socialkulturella tendenser: 1981 – 1991- 2001”
Starptautiskā zinātniskā konference „Baltų kalbos ir kultūros” Klaipēdas Universitātē
(Klaipēda, Lietuva) Klaipēda, 2012. gada 7. -8. jūnijā.







Tēma: „„Skaistais - neglītais” dāņu rakstnieces Karenas Bliksenas un latviešu rakstnieces
Noras Ikstenas prozas darbos: sastatāmais raksturojums”
Starptautiskā zinātniskā
konference „„Centrs – perifērija” kultūrā”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpilī, 2012. gada 11. maijā. Tēma: „Eksotiskais teksts K. Bliksenas
prozā”
Piedalīšanās Doktorantu festivālā (Daugavpils Universitātē) Daugavpilī, 2012. gada
9./16. martā
Tēma: „Latviešu un dāņu literārie kontakti 1980. - 1991. Kultūrvēsturiskais diskurss”
Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ XXII Zinātniskie lasījumi”,
Daugavpilī 2012. gada 26.– 27. janvārī
Tēma: „Vēstules semantika dāņu rakstnieka Pētera Hēga darbā „Varbūt viņi derēja””,

Publikācijas:




„Savējā” akcepts: Pētera Hēga daiļrades rezonanse Latvijā.// Komparatīvistikas
almanahs
Nr1. (30) . Tulkojumzinātne. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 137. – 143. lpp.
Eksotiskais teksts K. Bliksenas prozā.// Literatūra un kultūra: process, mijiedarbība,
problēmas. Centrs – perifērija kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums XIV. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 115. – 120. lpp.

Pētn., Dr. philol. O. Komarova
Publikācijas:
















Augusta Melnalkšņa Kāzu ceļojumā – Antona Čehova stāsta dramatizējums.
Komparatīvistikas almanahs Tulkojumzinātne. / Translation Studies. Daugavpils
Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013. 84.–93. lpp.
Рецепция Антона Чехова в Латвии (к постановке проблемы). Актуальные проблемы
филологической науки: взгляд нового поколения: Материалы XIX Международной
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»: Секция
«Филология». Выпуск 5. / Ред.-сост. А.Е. Беликов. Москва: МАКС Пресс, 2013.
С. 22–28.
«В глубинах его глаз сокрыта весть благая о примиреньи неба и земли».
Особенности актуализации личности и творчества А. П. Чехова в латышской
поэзии. Русская литература: тексты и контексты III. Сборник научных работ
молодых филологов. Warszawa, 2013. C. 99–108.
Cittautu kultūrvielas aktualizācijas specifika Kārļa Skalbes prozā: Antons Čehovs.
Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums 18. Liepāja: LiePa, 2013. 165.–
177. lpp.
„Es vēlos būt latviešiem tāds Čehovs” (Antons Čehovs un Pērsietis: komparatīvais
skatījums). Latvijas Universitātes 70. konference. Humanitāro zinātņu fakultāte. Latviešu
un cittautu literatūra no romantisma līdz modernismam. IV. Reālisma un naturālisma
poētikas vektori latviešu un cittautu literatūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Rīga: JD
apgāds, 2013. 12.–21. lpp
Antona Čehova personības un daiļrades aktualizācija latviešu dzejā. Komparatīvistikas
institūta almanahs Miscellanea – II. Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 2012. 132.–146. lpp.
Kashtanka’s Course in Latvia. Nature as a Culture Constituent: Creativity and Place in
Art. Comparative Studies. Vol. IV (1). Daugavpils University Academic Press „Saule”,
2012. P. 120–129.
Antona Čehova Sirsniņas tēla līdzinieki Edvarda Vulfa prozā. Aktuālas problēmas
literatūras zinātnē. Rakstu krājums 17. Liepāja: LiePa, 2012. 160.–173. lpp.



Особенности рецепции чеховских пьес в Латвии в первой половине XX века.
Русская литература: тексты и контексты II. Сборник научных работ молодых
филологов. Warszawa, 2012. C. 97–106.

Piedalīšanās konferencēs:













I Komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”. Daugavpils
Universitāte. 2013. gada 14.–16. novembris. Tēma: Ieskats Latvijas literārajā vāgneriānā.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference. 2013. gada
10.–12. aprīlis. Tēma: „Poncijs Pilāts, Ādams un citi: reliģisku akcentu daudzveidība
Pērsieša darbos”.
Liepājas Universitātes 19. Starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas
literatūras zinātnē”. 2013. gada 21.–22. marts. Tēma: „Es redzēju pašu Jūdasu Iskariotu
un sarunājos ar viņu: Bībeles motīvu variācijas Ezerieša īsprozā”.
XIX Starptautiskā zinātniskā studentu, aspirantu un jauno zinātnieku konference
„Lomonosovs” (XIX Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых «Ломоносов»). Maskavas Valsts Universitāte. 2012. gada
9.–13. aprīlis. Tēma: «Рецепция Антона Чехова в Латвии (к постановке проблемы)».
VI Starptautiskā Jauno filologu konference „Krievu literatūra: teksti un konteksti”
(VI Международная конференция молодых филологов «Русская литература: тексты
и контексты»). Varšavas Universitāte, Lietišķās lingvistikas fakultāte, Rusistikas
institūts. 2012. gada 28.–31. marts. Tēma: ««В глубинах его глаз сокрыта весть благая
о примиреньи неба и земли». Особенности актуализации личности и творчества
А.П. Чехова в латышской поэзии».
Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas
literatūras zinātnē”. Liepājas Universitāte. 2012. gada 1.–2. marts. Tēma: „Cittautu
kultūrvielas aktualizācijas specifikа Kārļa Skalbes prozā: Antons Čehovs”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz
modernismam. Reālisma un naturālisma poētikas vektori latviešu un cittautu literatūrā”.
Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte. 2012. gada 9. februāris.
Tēma: „„Es vēlos būt latviešiem tāds Čehovs” (Antons Čehovs un Pērsietis:
komparatīvais skatījums)”.

Lekt., Mag. philol. V. Taļerko
Publikācijas:
Dialog mit dem Bild: Zur Wahrnehmung des Porträts in der frühen Prosa von Th. Storm.
// Kaunas, 2013, 743.-748. lpp.
 Мир запахов в ранней прозе Теодора Шторма. // Šauli, 2013, 41.-50. lpp.
Piedalīšanās konferencēs:






LU 71. starptautiskā akadēmiskā konference (Kombination der Erzählformen im frühen
Prosawerk von Th. Storms), 6.02.2013., Rīga
XXIII. zinātnieskie lasījumi (Для кого звучит музыка в ранней прозе Теодора
Шторма), 24.-25.01.2013., Daugavpils
Starptautiskā akadēmiskā konference «Дерево в культуре» (Образ дерева в раннем
творчестве Теодора Шторма до 1866 года), 16.-17.05.2013., Šauļi

Doc., Dr. philol. N. Jundina
Piedalīšanās konferencēs:



XXIII. zinātnieskle lasījumi (Übersetzungsprobleme der literarischen Fachtexte), 24. –
25.01.2013., Daugavpils

Lekt., Mag. philol. Ingūna Teilāne
Emocionāli ekspresīvie vārdi "Kalupes izloksnes vārdnīcā". VALODA – 2012. Valoda
dažādu kultūru kontekstā. Daugavpils, 59.–67. lpp. ISSN 1691-6042
 Emocionāli ekspresīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”. 5. Storptautyskuo
latgalistikys konfereņce Miķeļa Bukša montuojums. Reiga, 2012. g. 5.–6. oktobris. 25.–
26. lpp.
 Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.
Daugavpils Universitātes 55.
Starptautiskās zinātniskās konferences tēzes. 2013. g. 10.–12. aprīlis. 161. lpp.
Piedalīšanās starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos




„Emocionāli ekspresīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.” 5. starptautiskā
latgalistikas konference Miķeļa Bukša mantojums. Rīga, 5.–6. oktobris, 2012.



„Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.” Starptautiskā zinātniskā konference
THE 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DAUGAVPILS
UNIVERSITY. Daugavpils, 10.–12. Aprīlis, 2013.

Prof., Dr. habil. philol. Zaiga Ikere
Publikācijas:
 Reģionālās identitātes koda dimensijas. (Ar līdzautoriem). Letonikas V kongress.
Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 215. – 228. lpp.
 The Law of Opposites in the Ontopoiesis of Life and in Language. In: Anna-Teresa
Tymieniecka (ed.) Analecta Husserliana, vol. CXVI. The Forces of the Cosmos and the
Ontopoietic Genesis of Life. Book I The Netherlands: Springer, 2013.
 Latgales kultūrvēsturiskais konteksts un cilvēka situācija. Priekšvārds. Ikere, Z. (sast.)
Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais
apgāds „Saule”, 2013, 5.-7. lpp.
 Sastādījums un priekšvārds rakstu krājumam „Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā
skatījumā” Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 134 lpp.
Piedalīšanās zinātniskās konferencēs:










Precision in Translating Polysemous Words Used as Philosophical Terms. DU
Humanitārās fakultātes starptautiskā konference XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils,
2013.gada 24.-25.janvāris.
Grasping Reality in Dichotomies as Reflected in Philosophy and Linguistics. Daugavpils
Universitātes 55.Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils, 2013.gada 10.14.aprīlis.
Person’s Self-Realization and the Significance of Humanitarian Education. XXIII World
Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life”. Athens: University of
Athens, School of Philosophy. 04-10 August, 2013.
Reģionālās identitātes simboliskā realitāte. Letonikas V kongresa “Pētījumi par nacionālo
identitātei: paveiktais un darāmais” sekcija “Reģionālā identitāte: Etnicitāte un personības
Latgales situācijā”. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2013.gada 24.oktobris.
Reģionālās identitātes dimensijas. Letonikas V kongress „Pētījumi par nacionālo
identitātei: paveiktais un darāmais”. Rīga, 2013.g. 2.oktobris.



Cilvēka dzīvespasaules simboliskā realitāte. I Starptautiskais komparatīvistikas kongress.
Cilvēks valodā, literatūrā un kultūrā. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2013.g. 14.15.novembris.

Doc., Dr. philol. I. Oļehnoviča
Publikācijas:








Oļehnoviča, I. (2012) Instantial Stylistic Use of Phraseological Units in British and
Latvian Newspapers: Insertion of New Elements in the Constituent Structure of
Phraseological Units . In: Humanitāro zinātņu vēstnesis. Daugavpils: Daugavpils
Universitātes Humanitārā fakultāte, 52-62.
Oļehnoviča, I. (2013) Creative Idiomaticity in Newspaper Langauge. In: Polczunska, M.,
Pakula, L., Jaworska, D. (eds.) Young Linguists’ Insights: Taking interdisciplinary
approaches to the fore. Poznan: Wydzial Anglistyki UAM, 205-210.
Oļehnoviča, I. (2013) Extended Phraseological Metaphor in the Discourse of British and
Latvian Newspapers. In: Parpala, E., Afana, R. (eds.) Comarativism, identity,
communication. Proceedings of the international conference CIC2012. Universitaria
Craiova 2013. ISBN 978-606-14-0738-5, 216-230.
Kalniņa, B. Oļehnoviča, I. (2013) Valoda – multikultūras aspekts Daugavpils skolu
jaunatnes vidē. Ikere, Z. (sast.) (2013) Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā.
Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds
„Saule”, 56.-64.lpp.

Piedalīšanās zinātniskās konferencēs:




Starptautiskais komparatīvistikas kongress Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā (Referāts:
English and Russian Loan Phraseology in Latvian Journalese), 2013.gada 14.16.novebris, Daugavpils Universitāte
Starptautiskā zinātniskā konference: Comparativism, Identity, Communication
(CIC2013).
(Referāts: The Semantics of Phraseological Units as used in British and Latvian
Newspapers: the Role of Linguistic and Situational Context.), 2013. gada 18.-19.
Oktobris, Kraijova (Rumānija)

Asoc. prof, Dr. philol. S. Meškova
Dalība simpozijos, konferencēs, kongresos, semināros u.c. pasākumos:






I Starptautiskais komparatīvistikas congress, 2013.g. 14.-16.novembris, Daugavpils
(Latvija)
Zinātniska konference “Latgales pagātne, tagadne, nākotne”, 2013.g. 24.oktobris,
Daugavpils (Latvija)
Starptautiska zinātniska konference “Private Lives, Intimate Readings”, 2013.g. 11.-12.
Jūnijs, Tartu (Igaunija)
Starptautiska zinātniska conference “Empire Building and Region Building: Baltic,
Nordic and Black Sea regions”, 2013.g. 24.-26. maijs, Konstanta (Rumānija)
Starptautiska zinātniska konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”, 2013.g. 21.
marts, Liepāja.

1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā
Studējošie iesaistās pētnieciskajā darbā, rakstot maģistra darbus, kas ir patstāvīgs zinātnisks
pētījums, kas veltīts kādas konkrētas tulkošanas problēmas risināšanai. Studējošajiem tiek dotas
iespējas piedalīties ikgadējās jauno zinātnieku konferencēs, iesaistīties projektos. Kristīna Isate

piedalās Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” projektā „Cultural Heritage, Small
Business Development and Tourism for Town Twinning” kā informatīvā nodrošinājuma un
pasākuma publicitātes koordinatore. Kristīna Kudabaite un Poļina Mihaiļuka piedalījās
Daugavpils Domes Jaunatnes Lietu nodaļas sadarbībā ar Starptautisko jauniešu rīkotajā sociālajā
forumā „Mana nākotne – manas pilsētas nākotne” kā tulces. Darja Žuravska piedalījās Comenius
projektā „Being European in the Language of the Arts”. Līga Geduša piedalījās ES projektā
„Europe for Citizens” 2007 – 2013 „Culture and Integration-Mutual Influence”.
2012. / 2013. st. g. studējošie piedalījās vēl dažos projektos. 2013. gada 15. – 26. aprīlī četras 2.
kursa studentes (S. Celmiņa, J. Afoniča, J. Kubrjakova un N. Gorbačova) un četras 1. kursa
studentes (J. Antoņeviča, J. Reča, S. Fenčenko un J. Dimpere) piedalījās DU organizētajā
Ziemeļvalstu kino festivālā kā tulces.
2012. gada 20. – 21. septembrī 4 studentes (J. Antoņeviča, J. Reča, J. Golovahina, J.
Kubrjakova) piedalījās starptautiskajā investīciju forumā „Latgale – Eiropas Savienības
Austrumu vārti” Daugavpilī kā tulces.
2013. gada aprīlī bija dibināts projekts "Tulki un tulkotāji Latgalē", kur 2. kursa studente S.
Celmiņa ir viena no dibinātājiem, kā arī valdes locekle.
2014. gada martā Latviešu kultūras centrs izteica pateicību PMSP „Tulks, tulkotājs”
vienpadsmit studējošajām (1. un 2. st. g.) par palīdzību filmu tulkošanā no angļu valodas latviešu
valodā Izraēlas kino nedēļas ietvaros.
2014. gada 7. – 9. martā programmas „Tulks, tulkotājs” četras 2. studiju gada studējošās
piedalījās kā tulces, tulkojot Rietumanglijas universitātes profesora Nikolasa Klou (Nicholas
Clough) nodarbības Daugavpils Universitātes Izglītības un vadības fakultātes studiju kursa
„Izvēlētās pedagoģijas apakšnozares teorētisko atziņu pamati: vides un ilgtspējīga izglītība”
ietvaros.

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības
Studiju virziena īstenošanu nodrošina DU Humanitārās fakultātes latviešu filoloģijas katedras,
svešvalodu centra, angļu filologijas katedras, vācu filoloģijas katedras, rusistikas un slāvistikas
katedras docētāji; Humanitārās fakultātes komparatīvistikas institūta pētnieki; Sociālo zinātņu
fakultātes sociālās psiholoģijas katedras docētāji; Izglītības un Vadības fakultātes docētāji.

1.7.2. Materiāli tehniskā bāze
Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī, paredzot studējošajiem iespēju apgūt
studiju programmu par maksu.
Studiju virziena realizēšanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze. Studiju process ir
nodrošināts ar








sinhronās tulkošanas kabinetu
lingafona kabinetu
datortehniku un tulkošanas programmu SDL TRADOS
vizuālās prezentācijas tehniku
videoreproducēšanas aparatūru
audiotehniku
kserokopēšanas tehniku

Studējošo rīcībā ir labiekārtotas auditorijas, lasītavas, bibliotēka, datorklase. Studējošajiem un
docētājiem pieejams patstāvīgs Interneta un lokālā DU tīkla Intranet pieslēgums, iespēja
izmantot e-pastu.
DU bibliotēkā un katedru bibliotēkās ir pieejami grāmatu un žurnālu fondi. Vācu filoloģijas,
Angļu filoloģijas, Latviešu filoloģijas, Rusistikas un Slāvistikas katedrās, Svešvalodu centrā un
Komparatīvistikās institūtā pieejamas vārdnīcas, skaidrojošās vārdnīcas un nozaru specializētās
vārdnīcas. Humanitārās fakultātes dekanāts un DU bibliotēka meklē iespējas rast vairāk līdzekļu
jaunu ārvalstīs izdoto grāmatu un periodisko izdevumu iegādei.
DU bibliotēkas fonds ir 301121, 58781 nos., to sastāda: grāmatas – 272610 eks., 36787 nos.,
periodiskie izdevumi – 30449 eks., 446 nos.
DU bibliotēkas pilnveidošanā tiek izmantotas jaunās tehnoloģijas:
 14 elektroniskie katalogi ,
 Automatizēta lasītāju apkalpošanas sistēma. Lasītāji var izmantot 13 Latvijas
lielāko bibliotēku fondus un pakalpojumus,
 Pilnu elektronisko tekstu datu bāze EBSCO Publishing (tā ietver 8 datu bāzes).

1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums
Studiju virziena īstenošanā ir iesaistīts arī palīgpersonāls:
1. Inesa Antonova – Svešvalodu centra lietvedības sekretāre
2. Vita Mendriķe – Datortīklu administratore
3. Tatjana Konopeļko – Tehniskā specialist
2013./2014. studiju gads – izmaiņu nav

1.8. ĀRĒJIE SAKARI
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Studiju programmai jau studiju laikā ir izveidojusies laba sadarbība ar potenciālajiem darba
devējiem, kuri pieņem studējošos praksē. Tie ir gan tulkošanas biroji, īpaši laba sadarbība ir
izveidojusies ar tulkojumu biroju SIA Baltic Media Ltd. un IK Tempora, gan dažādas valsts,
pašvaldību institūcijas, kur ir nepieciešami tulku un tulkotāju pakalpojumi. Studiju programmas
realizēšanas laikā ir izveidojusies sadarbība arī ar reģionālajām institūcijām, kurām ir
nepieciešami tulkotāju un tulku pakalpojumi, piem. Krāslavas TIC, Preiļu TIC, Aglonas TIC.
Īpaši svarīga ir sadarbība ar Rīgas tulkošanas birojiem, tai skaitā Skrivanek Baltic un SIA
Euroscript Baltic. Līdz ar jaunu uzņēmumu ienākšanu Latgales reģionā, ir izveidojusies
sadarbība ar uzņēmumiem, kur ir nepieciešami tulka vai tulkotāja pakalpojumi, piem. SIA
„Axon Cable”. Sadarbojoties ar potenciālajiem darba devējiem, uzklausot darba devēju
ieteikumus un priekšlikumus (prakses devēji to norāda prakses devēju anketās), var secināt, ka
svarīgi ir, lai darbinieks spētu tulkot gan mutiski, gan rakstiski.
Darba devēju atsauksmes par studējošajiem skat. pielikumā Nr. 10

1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām
Tulkotāju studiju virzienam ir izveidojusies aktīva sadarbība ar Latvijas augstskolām un ar
ārvalstu partneriem, kuri sniedz arī materiālu atbalstu, iegādājoties grāmatas un tehniku. Tiek
turpināta sadarbība ar Fehtas Universitāti (Vācija), pamatojoties uz 1993. gadā starp DPU
(Daugavpils Pedagoģisko Universitāti) un Fehtas Universitāti noslēgto līgumu. Sadarbība ar
ārvalstu akadēmiskajām programmām DAAD (Vācijas Akadēmiskais Apmaiņas Dienests)

ietvaros. Starptautiskais projekts ar Rostokas Universitātes (Vācija) Ģermānistikas Institūtu,
projekts Ģermānistu sadarbība ar institūtiem (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft).
Sadarbība ar Rietumanglijas Universitāti Bristolē, Lielbritānijā; V. Dižā Kauņas Universitāti
Lietuvā; Stokholmas Universitāti Zviedrijā, Zviedru Institūtu Zviedrijā, ar Zviedrijas Vēstniecību
Latvijā,
ar Francijas vēstniecību Latvijā,
Mursijas Universitāti Spānijā. ERASMUS
programmas ietvaros Tulkotāju programmā studējošie var studēt Joensu universitātē Somijā. Ir
izveidojusies sadarbība ar ārvalstu docētājiem un ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.
Docētāju izejošo mobilitāti skat. pielikumā Nr. 4.

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā
Tiklīdz studiju virziens ir diezgan jauns un ņēmot vērā to specifiku, ārvalstu docētāji pagaidām
nebija iesaistīti tā īstenošanā. Tomēr 2015. – 2016. studiju gadā tiek plānots iesaistīt programmā
kādu no Fulbright stipendiātiem dažu teorētisko studiju kursu pasniegšanai.

1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs
2008./2009. st. g. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros viena studente studēja Joensu
universitātē.
2013./2014. st.g. ERASMUS apmaiņas programmas ietvaros viena pirmā studiju gada studente
studēja vienā no Bulgārijas universitātēm pavasara semestra laikā.

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā
Ārvalstu studējošo studiju virzienā pagaidām nav.

2. STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2.1.

PROFESIONĀLĀ
TULKOTĀJS”

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

„TULKS,

Ņemot vērā 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas „Tulkotājs” uzkrāto pieredzi,
DU Humanitārās fakultātes materiāli tehnisko bāzi (sinhronās tulkošanas kabīnes, lingafonais
kabinets, datorklase), akadēmiskā personāla profesionālo pieredzi un zināšanas, Latgales reģiona
attīstības īpatnības, darba devēju prasības attiecībā uz tulkiem, tika izveidota profesionālā
maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”. Attīstoties starptautiskajai sadarbībai, iesaistoties
dažāda veida starptautiskajos projektos, pieaug nepieciešamība pēc tulkiem un tulkotājiem, kas
spēj gan tulkot mutiski dažādos semināros un konferencēs, gan tulkot rakstiski nepieciešamo
dokumentāciju, tāpēc profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” ir vērsta uz to,
lai nodrošinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū. Ņemot vērā studiju kursu dažādību un
profesionālo praksi, studējošie jau studiju laikā spēj apzināties un pilnveidot sevi noteiktā
tulkošanas jomā, tai pašā laikā iegūstot plašas zināšanas, prasmes un iemaņas mutiskajā un
rakstiskajā tulkošanā.
DU profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” ir izveidota atbilstoši LR MK
noteikumu Nr. 481 prasībām, saskaņota ar Tulkotāja un Tulka profesiju standartiem.
2013./2014. studiju gads – izmaiņu nav

2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI
Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus, kuri spēj strādāt par
profesionāliem tulkiem un tulkotājiem valsts, pašvaldības un ES institūcijās, uzņēmumos,
kopuzņēmumos, firmās, tulkošanas birojos, kultūras, sporta u. c. iestādēs, informācijas, zinātnes,
tehnikas jomās, kur nepieciešami augsti kvalificētu tulku un tulkotāju pakalpojumi.
Studiju programmas uzdevumi ir:












nodrošināt studējošo teorētisko un praktisko sagatavotību, lai varētu veiksmīgi
iekļauties Latvijas un Eiropas darba tirgū;
sniegt studējošajiem iespēju izglītoties mutiskajā un rakstiskajā tulkošanā no un uz
divām svešvalodām;
sniegt studējošiem iespēju apgūt teorētiskās, profesionālās zināšanas un praktiskās
iemaņas dažādu jomu (ekonomisku, juridisku, zinātnisku, tehnisku, publicistisku)
tekstu tulkošanā izvēlētajās divās svešvalodās;
sniegt studējošajiem iespēju apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas
mutiskajā tulkošanā;
nodrošināt iespēju praktiski pielietot jaunākās informācijas komunikāciju tehnoloģijas
studiju darbā;
veidot un attīstīt specifiskās prasmes, kas nepieciešamas profesionālā tulka un
tulkotāja darbā;
attīstīt studējošo komunikatīvo kompetenci;
veicināt absolventu konkurētspēju;
veicināt sadarbību starp studējošajiem un potenciālajiem darba devējiem;
attīstīt sakarus un sadarbību ar Latvijas augstskolām, kur tiek realizētas līdzīgas
studiju programmas.
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2.1.2. IEGŪSTAMIE STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU
FORMĀ

Studiju programmas apguves gaitā studējošie ir pilnveidojuši esošās un ieguvuši jaunas
zināšanas, prasmes un kompetenci svešvalodu un mutiskās un rakstiskās tulkošanas jomā.
Zināšanas












spēj parādīt
padziļinātas zināšanas
tulkošanas teorijā,
leksikogrāfijā,
terminoloģijā,
starpkultūru
kompetencē, teksta
teorijā, teksta analīzē
sastatāmajā aspektā;
spēj parādīt
paplašinātas zināšanas
dzimtajā valodā, tās
ortogrāfijā un
interpunkcijā,
leksikoloģijā, sintaksē
un stilistikā;
spēj parādīt
paplašinātas zināšanas
par tekstu veidu,
tulkošanas metožu,
pieeju, stratēģiju un
modifikācijas veidu;
spēj parādīt
paplašinātas zināšanas
par tulkojumu
tehnikas un tulkojumu
transformācijas
veidiem;
spēj parādīt
padziļinātas zināšanas
otrajā svešvalodā
(vācu, zviedru, franču,
spāņu, poļu, krievu,
vai angļu);
spēj parādīt
paplašinātas zināšanas
par aktuālākajiem
notikumiem Latvijā un
pasaulē, kā arī par
jaunākajiem
atzinumiem kultūrā,
psiholingvistikā,
psiholoģijā u.c.

Prasmes



















spēj patstāvīgi izmantot
praktiskās tulkošanas
prasmes ekonomikas un
darījumu, juridisko,
zinātnisko, tehnisko,
publicistisko tekstu
tulkošanā;
spēj patstāvīgi izmantot
elektroniskos
informācijas līdzekļus un
modernās tehnoloģijas;
spēj analizēt un risināt
teksta un tulkošanas
problēmas;
spēj profesionāli
noformēt un rediģēt
rakstisko tulkojumu;
spēj patstāvīgi izmantot
prasmes klausītāja,
runātāja, rakstītāja,
lasītāja kultūras jomā;
spēj patstāvīgi izmantot
teorijas, metodes un
problēmu risināšanas
prasmes konsekutīvajā,
sinhronajā tulkošanā;
spēj patstāvīgi veikt
zinātniski pētniecisko
darbu, izstrādājot
maģistra darbu,
spēj izprast savstarpēji
saistīto darba procesu
daļu izpildes secību un to
racionālu organizāciju;
spēj patstāvīgi strādāt ar
dokumentāciju;
spēj argumentēti
izskaidrot un diskutēt par
sarežģītām tulkošanas
nozares aspektiem

Kompetence


















spēj lietišķi un
korekti sazināties
ar cilvēkiem,
spēj respektēt
darba devēja
prasības un ievēro
tulka un tulkotāja
profesionālo ētiku;
spēj atbildība par
personīgā veikuma
precizitāti un
korektumu;
sava darba
veiksmju un
neveiksmju
analīze;
spēj patstāvīgi
pieņemt lēmumus
savas kompetences
ietvaros;
spēj patstāvīgi
pilnveidot savas
zināšanas un
prasmes tulkošanas
jomā, piedalīšanās
semināros un
konferencēs, kas
saistīti ar
profesionālās
izaugsmes
iespējām;
Spēj kritiski
novērtēt savas
profesionālās
iemaņas un
prasmes,
Spēj apzināt
aktuālākās
tendences
tulkošanas jomā;
spēj pielāgoties
jaunām,
nestandarta
situācijām
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2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS
Profesionālā maģistra studiju programmā “Tulks, tulkotājs” ir trīs moduļi:
1. modulis: latviešu valoda – angļu valoda – otrā svešvaloda
2. modulis: latviešu valoda – vācu valoda – otrā svešvaloda
3. modulis: latviešu valoda – poļu valoda – otrā svešvaloda
Programmas moduļi

A valoda

B valoda

C valoda

1. modulis: latviešu valoda – angļu valoda - otrā svešvaloda
Latviešu-Angļu-Vācu

Latviešu

Angļu

Vācu

Latviešu-Angļu-Franču

Latviešu

Angļu

Franču

Latviešu-Angļu-Zviedru

Latviešu

Angļu

Zviedru

Latviešu-Angļu-Poļu

Latviešu

Angļu

Poļu

Latviešu-Angļu-Spāņu

Latviešu

Angļu

Spāņu

Latviešu-Angļu-Krievu

Latviešu

Angļu

Krievu

2. modulis: latviešu valoda – vācu valoda – otrā svešvaloda
Latviešu-Vācu-Angļu

Latviešu

Vācu

Angļu

Latviešu-Vācu-Franču

Latviešu

Vācu

Franču

Latviešu-Vācu-Zviedru

Latviešu

Vācu

Zviedru

Latviešu-Vācu-Poļu

Latviešu

Vācu

Poļu

Latviešu-Vācu-Spāņu

Latviešu

Vācu

Spāņu

Latviešu-Vācu-Krievu

Latviešu

Vācu

Krievu

3. modulis: latviešu valoda – poļu valoda – otrā svešvaloda
Latviešu-Poļu-Vācu

Latviešu

Poļu

Vācu

Latviešu-Poļu-Franču

Latviešu

Poļu

Franču

Latviešu-Poļu-Zviedru

Latviešu

Poļu

Zviedru

Latviešu-Poļu-Angļu

Latviešu

Poļu

Angļu

Latviešu-Poļu-Spāņu

Latviešu

Poļu

Spāņu

Latviešu-Poļu-Krievu

Latviešu

Poļu

Krievu

Tabula Nr. 1 Studiju programmas saturs

Studiju kursi

KP
Pārbaudes
Docētājs
Docētāja
(kontaktstundas)
forma
darbavieta
A daļa Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares
teorijā un praksē (47 KP)
4
Dif. ieskaite pētn., Dr. philol. I. Kačāne
DU
Tulkošanas
(80)
eksāmens
lekt., Mg. paed. D. Ozola
teorija
2
eksāmens
doc., Dr. philol. N. Jundina
DU
Terminoloģija
lekt., Mg. philol.
(B)
(40)
A. Kazjukevičs
doc., Dr. philol.
K. Barkovska
lekt., Mg. paed. D. Ozola
Dif. ieskaite lekt., Mg. philol.
DU
Publicistisko
2
S.
Poļanskis
tekstu tulkošana
lekt., Mg.philol. V.Taļerko
(A-B, B-A)
(40)
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
eksāmens
lekt., Mg. paed.
DU
Ekonomisko
2
J. Sergejeva
darījumu tekstu
lekt., Mg. paed. D. Ozola
tulkošana (A-B,
lekt., Mg. philol.
B-A)
(40)
A. Kazjukevičs
2
eksāmens
lekt., Mg.philol. V.Taļerko
DU
Juridisko tekstu
(40)
lekt., Mg. philol.
tulkošana (A-B,
S. Poļanskis
B-A)
doc., Dr. philol.
I. Oļehnoviča
doc., Dr. philol.
K. Barkovska
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
Dif. ieskaite doc., Dr. philol.
DU
Tehnisko,
2
N. Dainoviča
zinātnisko tekstu
lekt., Mg. paed. D. Ozola
tulkošana (A-B,
(40)
lekt., Mg. philol.
B-A)
A. Kazjukevičs
2
Dif. ieskaite lekt., Mg. philol. V. Ruža
DU
Latviešu valodas
ortogrāfija un
(40)
interpunkcija
Latviešu valodas
leksikoloģija

2
(40)

eksāmens

doc., Dr. philol.
S.Polkovnikova

DU

Latviešu valodas
sintakse

2
(40)

Dif. ieskaite

lekt., Mg. philol. V. Ruža

DU

Latviešu valodas
stilistika

2
(40)

eksāmens

lekt., Mg. philol. I. Teilāne

DU

eksāmens

lekt., Mg. paed. J.
Sergejeva
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs

DU

Konsekutīvā un
sinhronā
tulkošana

4

(80)

Retorika
Leksikogrāfija
(B)

2
(40)

lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
Dif. ieskaite

lekt., Mg. philol. I. Teilāne

DU

Dif. ieskaite

lekt., Mg. philol.
N. Minova,
doc., Dr. philol.
I. Oļehnoviča
lekt., Mg. philol.
V. Taļerko
doc., Dr. philol.
K. Barkovska
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
lekt., Mg. philol.
M. Maslova
lekt., Mg. paed.
J. Sergejeva
doc., Dr. philol.
K. Barkovska
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
lekt., Mg. philol.
M. Maslova
lekt., Mg. paed.
J. Sergejeva
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska
doc., Dr. philol.
G.Pitkeviča
doc. Dr. Philol.,
K. Barkovska
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
lekt., Mg. philol.
M. Maslova
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
lekt., Mg. paed.

DU

1
(20)

Speciālais
praktikums
angļu/ vācu/
poļu valodā

Tulka un
tulkotāja darba
ētikas pamati
Otrā svešvaloda

Dif. ieskaite
2
(40)

1
(20)

Dif. ieskaite

Dif. ieskaite
eksāmens
4

(80)

Speciālais
praktikums
otrajā svešvalodā
(izvēles kurss)

Dif. ieskaite
1

(20)

DU

DU

DU

DU

Mutiskā
tulkošana otrajā
svešvalodā

eksāmens
2
(40)

Ekonomisko,
darījumu tekstu
tulkošana (A-C,
C-A)

Dif. ieskaite
2

(40)

Juridisko tekstu
tulkošana (A-C,
C-A)

Dif. ieskaite
2

(40)

J. Sergejeva
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska
doc., Dr. philol.
G.Pitkeviča
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska,
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
lekt., Mg. paed.
J. Sergejeva
lekt., Mg. philol.
M. Maslova
doc., Dr. philol. E. Isajeva
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
lekt., Mg. paed. D. Ozola
lekt., Mg. paed.
J. Sergejeva
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska
asoc. prof., Dr. philol.
G. Sirica
doc., Dr. philol. E. Isajeva
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
asoc. prof., Dr. philol.
G. Sirica
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
doc., Dr. philol.
I. Oļehnoviča
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska,
doc., Dr. philol.
K. Barkovska
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
lekt., Mg.philol. V.Taļerko

DU

DU

DU

Tehnisko,
zinātnisko tekstu
tulkošana (A-C,
C-A)

Dif. ieskaite
2

(40)

Rediģēšanas
pamati
Mutiskās
tulkošanas
metodika(A – B,
B – A)

1
(20)

Dif. ieskaite
Dif. ieskaite

2
(40)

asoc. prof., Dr. philol.
G. Sirica
doc., Dr. philol. E. Isajeva
lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis,
doc., Dr. philol.
N. Dainoviča
lekt., Mg. paed., Mg.
philol. A. Jakovele
pētn., Dr. philol. I. Ļaha
lekt., Mg. paed. D. Ozola
lekt., Mg. philol.
V. Baranovska,
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs
lekt., Mg. philol. V. Ruža

DU

lekt., Mg.philol. V.Taļerko
lekt., Mg. philol.
M. Maslova
lekt., Mg. philol.
A. Kazjukevičs

DU

DU

B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadzinību studiju kursi
(5 KP)
2
eksāmens
Asoc. prof, Dr. philol.
DU
Modernās
(40)
S. Meškova
tehnoloģijas
tulkotāja darbā
1
Dif. ieskaite lekt., Mg. paed.
DU
Starpkultūru
(20)
J. Sergejeva
kompetence
(izvēles kurss)
1
Dif. ieskaite asoc. prof., Dr. philol.
DU
Teksta teorija
(20)
G. Sirica
(izvēles kurss)
1
Dif. ieskaite lekt., Mg. philol.
DU
Teksta analīze
(20)
M. Maslova
sastatāmā
lekt., Mg. philol.
aspektā (izvēles
A. Kazjukevičs
kurss)
lekt., Mg.philol. V.Taļerko
1
Dif. ieskaite asoc. prof., Dr. jur. Jānis
DU
Tiesību pamati
(20)
Teivāns-Treinovskis
(izvēles kurss)
1
Dif. ieskaite pētn., Mg. oec. V. Šipilova
DU
Ekonomikas
(20)
zinātņu
pamati(izvēles
kurss)
1
Dif. ieskaite prof., Dr. habil. philol.
DU
Psiholingvistika
(20)
Zaiga Ikere
(izvēles kurss)
ES institūcijas
un
politika(izvēles
kurss)
Valodas

1

Dif. ieskaite

asoc. prof., Dr. hist.
H. Soms

DU

Dif. ieskaite

doc., Dr. philol.

DU

(20)
1

I. Oļehnoviča
pētn., Dr. philol.
Oksana Komarova
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (2 KP)
2
Dif. ieskaite doc., Dr. psych.
Saskarsmes
V. Dombrovskis
psiholoģija
(40)
asoc. prof., Dr. psych.
A. Ruža
Profesionālās kvalifikācijas prakse (26 KP) un Maģistra darbs (20 KP)
Dif. ieskaite Lekt., Mag. philol.
Profesionālās
26
M. Maslova
kvalifikācijas
prakse
lietošanas
politika ES
(izvēles kurss)

Maģistra darbs

(20)

20

Ieskaite

Maģistra darba vadītāji

DU

DU

DU

Skaidrojums:
A valoda – latviešu
B valodas – angļu/vācu/ poļu
C valodas – angļu, vācu, krievu, franču, zviedru, poļu, spāņu
Studiju semestris
I
II
III
IV
V

Profesionālās kvalifikācijas prakse
1.Profesionālās kvalifikācijas prakse
2.Profesionālās kvalifikācijas prakse
3.Profesionālās kvalifikācijas prakse
4.Profesionālās kvalifikācijas prakse
5.Profesionālās kvalifikācijas prakse

KP
3
3
3
3
14

Noslēguma pārbaudījumi
Valsts eksāmens (rakstisks tulkojums no B valodas
latviešu valodā)
20
Maģistra darbs

Vērtējums
10 ballu sistēmā
10 ballu sistēmā
10 ballu sistēmā
10 ballu sistēmā
10 ballu sistēmā

10 ballu sistēmā
10 ballu sistēmā

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA
Studiju programma ir izstrādāta, ievērojot LR Augstskolu likumu; LR Izglītības likumu; LR MK
noteikumus Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts
standartu”; un citus normatīvos dokumentus, kas ir spēkā Latvijas Republikā. Studiju process ir
organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, kā arī saskaņā ar DU Senātā
pieņemtajiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar
Uzņemšanas noteikumiem DU, ko ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina DU Humanitārās fakultātes un Sociālo zinātņu
fakultātes docētāji.
Profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” saskaņota ar tulkotāja profesijas un
tulka profesijas standartiem. Tā paredz jaunu zināšanu apgūšanu un zināšanu līmeņa
padziļināšanu darba valodās un dzimtajā valodā, saskarsmes psiholoģijā, tulkošanas teorijā, tulka
un tulkotāja kopīgo, specifisko un vispārēju prasmju veidošanu un nostiprināšanu. Apgūstot

programmu, tulkam un tulkotājam jāspēj izpildīt profesijas standartā noteiktos pienākumus un
uzdevumus, tulkot dažāda tipa un žanra tekstus, mutiski tulkot, orientēties attiecīgajā jomā un
izmantot nozarē lietoto terminoloģiju, kā arī izmantot informācijas tehnoloģijas.
Iegūstamā kvalifikācija – Tulks, tulkotājs
Iegūstamais grāds – profesionālais maģistra grāds tulkošanā (prof. mag. tulk.)
Iegūstamie izglītības dokumenti
Beidzot studijas studējošais iegūst profesionālā maģistra diplomu, kurš apliecina, ka viņš(-a)
ieguvis kvalifikāciju “Tulks, tulkotājs” un ir sagatavots darbam kā profesionāls tulks un tulkotājs
specializācijā:
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – vācu valoda
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – franču valoda
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – zviedru valoda
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – poļu valoda
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – spāņu valoda
 latviešu – angļu, angļu – latviešu un otra svešvaloda – krievu valoda







latviešu –
latviešu –
latviešu –
latviešu –
latviešu –
latviešu –

vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda
vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda
vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda
vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda
vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda
vācu, vācu – latviešu un otra svešvaloda

– angļu valoda
– franču valoda
– zviedru valoda
– poļu valoda
– spāņu valoda
– krievu valoda








latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda
latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda
latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda
latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda
latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda
latviešu – poļu, poļu – latviešu un otra svešvaloda

– vācu valoda
– franču valoda
– zviedru valoda
– angļu valoda
– spāņu valoda
– krievu valoda

Prasības kvalifikācijas iegūšanai, kas atbilst Tulkotāja profesijas standartam reģ. Nr. PS0102,
kurš apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2002. gada 10.jūlija rīkojumu Nr. 405, un
tulka profesijas standartam reģ. PS 0101 ir sekmīgi apgūta studiju programma:
 teorētiskie un praktiskie kursi;
 prakse;
 nokārtots valsts eksāmens;
 uzrakstīts un aizstāvēts maģistra darbs attiecīgajā pirmajā svešvalodā (angļu, vācu vai
poļu) saskaņā ar Augstskolu likuma ( grozījumi, kas izdarīti ar 23.11.2000. un
02.03.2006. likumu, kas stājas spēkā 06.04.2006.) 56. panta 3. punktu, jo
nepieciešamība rakstīt un aizstāvēt maģistra darbu pirmajā svešvalodā palīdz īstenot
programmas mērķus un padziļina studējošo zināšanas svešvalodā.
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” saturu veido:







Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares
teorijā un praksē – 47 KP
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadzinību studiju kursi – 5
KP
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi – 2 KP
Prakse – 26 KP
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana –
20 KP

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē ietilpst:







praktiskie rakstiskās un mutiskās tulkošanas kursi valodu kombinācijā A – B, B – A,
teorētiskie kursi (tulkošanas teorija un terminoloģija);
kursi, kas saistīti ar dzimtās (latviešu valodas) zināšanu padziļināšanu, iemaņu un
prasmju attīstību (latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija, leksikoloģija un
leksikogrāfija, sintakse un stilistika;
praktiskās tulkošanas kursus valodu kombinācijā A – C, C – A, teorētiskos kursus
(mutiskajā tulkošanā gan pirmajā, gan otrajā svešvalodā) un kursus, kas saistīti ar
rediģēšanas pamatu apgūšanu;
iepazīšanos ar tulka un tulkotāja darba ētikas pamatiem.

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadzinību studiju kursi, kas apskata
ar tulkošanas jomu saistīto praktisko problemātiku dažādos virzienos:

 kurss, kas paplašina zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar modernajām tehnoloģijām


(modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā);
izvēles kursi, kas sekmēs zināšanu attīstību tulkošanas jomā, aktualizējot tās
problemātiku (starpkultūru kompetence, teksta teorija, psiholingvistika, ekonomikas
zinātņu pamati, tiesību zinātņu pamati).

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kurss piedāvā studiju kursu, kas paplašinās zināšanas
sabiedrības psiholoģijā ( Saskarsmes psiholoģija).

B

 A

 C

A – latviešu valoda
B – angļu/vācu/ poļu valoda
C – franču/zviedru/poļu/krievu/angļu/vācu/spāņu valoda
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2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI
Studijām profesionālajā maģistra studiju programmā tiek uzņemti pretendenti, kam ir humanitāro
zinātņu bakalaura grāds angļu filoloģijā, vācu filoloģijā vai poļu filoloģijā, vai otrā līmeņa
augstākā profesionālā izglītība angļu, vācu vai poļu filoloģijā. kurā ir filoloģijas bakalaura
studiju programmas standarts.
Programmā studējošie tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita, vadoties pēc
bakalaura diploma gala pārbaudījumu rezultātiem ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi. Ja
augstākās izglītības dokuments neapliecina otrās svešvalodas apguvi, reflektantam ir jākārto
iestājpārbaudījums otrajā svešvalodā.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas
Studiju programmas īstenošanā tiek izmantotas mūsdienīgas un daudzveidīgas pasniegšanas
metodes:
-

lekcijas,
semināri,
patstāvīgais darbs, prezentācijas,
praktiskās nodarbības sinhronās tulkošanas kabīnēs,
praktiskās nodarbības, izmantojot modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā
darbs grupās,
konsultācijas u.c.

2.1.6.2. Prakse
Prakses mērķis ir pilnveidot un sekmēt kvalificētu tulkotāju un tulku sagatavošanu, attīstīt un
nostiprināt studējošo mutiskās un rakstiskās tulkošanas prasmes, atbilstošas starptautiskiem
kritērijiem un profesiju standartam atbilstošas kvalifikācijas tulkošanas speciālistiem.
Prakses uzdevumi ir veidot saikni starp studējošo teorētiskajām zināšanām un praktisko
pieredzi, realizējot sadarbību starp prakses norises vietu un DU, nodrošināt studējošo
profesionālo izaugsmi, uzkrāt pieredzi tālākai profesionālajai darbībai.
Prakses saturs: Programma “Tulks, tulkotājs” paredz studējošo praksi 26 KP apjomā. Prakse
tiek sadalīta 5 daļās. 1. semestrī 3 – KP; otrajā – 3 KP; trešajā semestrī 3 KP – ceturtajā semestrī
– 3 KP, piektajā semestrī – 14 KP.
Profesionālās kvalifikācijas prakses laikā studenti iepazīstas ar prakses vietu, tās darbības
principiem, specifiku, dokumentāciju. Izmantojot iegūtās teorētiskās un speciālās praktiskās
zināšanas, veic uzticētos tulkošanas uzdevumus, tulko dažādu nozaru tekstus, veic mutisko
tulkošanu.
Ar prakses devējiem tiek noslēgts trīspusējs līgums starp DU, studējošo un prakses devēju, kurā
tiek atrunāti praktikanta un darba pienākumi un tiesības. Līguma paraugu skat. pielikumā Nr. 6.
Prakse tiek realizēta atbilstoši studiju plānam. Prakses vadītājs sadarbībā ar prakses devējiem
kontrolē prakses gaitu, konsultē studējošos prakses laikā. Prakses noslēgumā notiek tās
izvērtējums. Iestādes (institūcijas) sniedz atsauksmi par praktikantu un dod savu vērtējumu.
Praktikanta darba devēja anketas paraugu un atsauksmes skat. pielikumā Nr. 16. Atgriežoties no
prakses studējošie iesniedz atskaiti par praksi ar tās analīzi. Prakses noslēguma konferencē tiek
apspriesti prakses rezultāti un tiek dots studējošo prakses galīgais novērtējums.
Prakses nolikumu skat. pielikumā Nr. 5.
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2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA
Semestra sākumā docētāji iepazīstina studējošos ar programmā paredzētājām mutiskajām un
rakstiskajām vērtēšanas formām un vērtēšanas sistēmu, kā arī ar to norises laiku.

Studējošo zināšanu līmenis tiek novērtēts semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba
kontroles formas – kontroldarbi, mutiskie un rakstiskie testi, praktisko darbu izpilde, uzstāšanos
semināros, referāti, prezentācijas; sesiju laikā eksāmenu un diferencēto ieskaišu veidā.
Novērtēšanas biežums tiek realizēts gan nepārtraukti, gan arī novērtēšana tiek izdarīta semestra
beigās.
Vērtējot profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” apguvi, tiek ievēroti
pamatprincipi, kuri ir norādīti LR Ministru kabineta noteikumos Nr. 481.
1. Zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu
mērķiem un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts
prasību kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai.
2. Vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas obligātā satura apguvi.
3. Programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir diferencēta ieskaite vai eksāmens.
Minimālais studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.
4. Studentu zināšanas tiek vērtētas 10 ballu skalā:
 ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),
 augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),
 vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz
viduvēji”),
 zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).
5. Ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir 10 ballu
skalā.
6. Par katru studiju kursu, studiju darbu vai sasniegto prakses mērķi ieskaita
kredītpunktus ja tajos iegūts pozitīvs vērtējums.
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2.1.8. FINANŠU RESURSI
Studijas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem, kā arī, paredzot studējošajiem iespēju apgūt
studiju programmu par maksu. Programmas izmaksas uz vienu studējošo skat. pielikumā Nr. 12.
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2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS
2.1.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās izglītības
standartam
DU profesionālā maģistra studiju programma ”Tulks, tulkotājs” ir izstrādāta saskaņā ar LR MK
2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu”.
Tabula Nr. 2. Programmas atbilstība MK noteikumiem Nr. 481
Salīdzinājuma kritērijs

Studiju programmas kopējais

LR MK noteikumi Nr.
481
vismaz 40 KP

DU profesionālā maģistra
studiju programma „Tulks,
tulkotājs”
100 KP

apjoms
Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē
Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un
vadzinību studiju kursi
Pedagoģijas un psiholoģijas
studiju kursi
Prakse
Valsts pārbaudījums, kura
sastāvdaļa ir maģistra darba
izstrādāšana un aizstāvēšana
Kvalifikācija

vismaz 7 KP

47 KP

vismaz 5 KP

5 KP

vismaz 2 KP

2 KP

vismaz 26 KP

26 KP

vismaz 20 KP

20 KP

Maģistra programmā
izglītojamie ar iepriekš
iegūtu akadēmisko
bakalaura grādu iegūst
piektā līmeņa
profesionālo kvalifikāciju

Pēc studiju programmas
apguves izglītojamie iegūst
piektā līmeņa profesionālo
kvalifikāciju „Tulks,
tulkotājs”

2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam
Profesionāla maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” veidota tā, lai tā atbilstu tulkotāja
profesijas standartam (reģ. Nr. PS 0102, kurš apstiprināts ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2002. gada 10. jūlija rīkojumu Nr. 405 www.izmpic.lv/Standartu_reg/Tulkotajs.pdf) un tulka
profesijas standartam (reģ. Nr. PS 0101 www.izmpic.gov.lv/Standartu_reg/Tulks.pdf)
Programmā ietvertie teorētiskie un profesionālie praktiskie kursi nodrošina tulkotāja un tulka
profesiju standartā noteikto pienākumu un uzdevumu izpildi, kopīgo, specifisko un vispārējo
prasmju veidošanu un attīstību, tulkotājam un tulkam nepieciešamo zināšanu apgūšanu un
padziļināšanu.

Pienākumi
1.Rakstveida
tulkošana

Tulks
Uzdevumi

Tulkotājs
Uzdevumi
1.1. Tulkot no vienas
svešvalodas dzimtajā valodā
vai no vienas svešvalodas
citā svešvalodā (darījumu
tekstu, tai sk. dažādos
dokumentus,
darījuma
korespondenci,
iestādes
dažādos
dokumentus,
tehniskus tekstus
1.2.
Nodrošināt
oriģinālteksta satura pilnīgu
atveidi, stilistisko atbilstību
un gramatisko pareizību

Studiju programmas kursi

Ekonomisko,
darījumu
tekstu tulkošana
Publicistisko
tekstu
tulkošana
Juridisko tekstu tulkošana
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
 Latviešu
valodas
ortogrāfija
un
interpunkcija
 Latviešu
valodas
leksikoloģija
 Latviešu valodas sintakse
 Latviešu valodas stilistika

 Rediģēšanas pamati
2. Mutvārdu
tulkošana

2.1. Tulkot no
vienas
svešvalodas
dzimtajā valodā
vai no vienas
svešvalodas citā
svešvalodā
2.2. Tulkot secīgi
(konsekutīvi),
izmantojot
pierakstu (savas
tulkotāju
piezīmes),
konferencēs,
apspriedēs un
sanāksmēs
2.3. Tulkot
sinhroni,
izmantojot
tehniku – austiņas
un mikrofonu,
konferencēs,
apspriedēs,
sanāksmēs
2.4. Veikt
individuālu
sinhronu
tulkošanu
(tulkošanu
blakussēdētājam –
čuksttulkošanu)
2.5. Nodrošināt
tulkojumu
precizitāti,
stilistisko
atbilstību
oriģinālam,
adekvātu
terminoloģijas
lietojumu
3. Informācijas 3.1. Iegūt
nodrošināšana informāciju ar
svešvalodās
datortehnikas
palīdzību
3.2. Apstrādāt
iegūto
informāciju ar
interneta
palīdzību
svešvalodās
3.3. apkopot

 Mutiskā tulkošana otrajā
svešvalodā

 Tulkošanas teorija
 Mutiskās
tulkošanas
metodika
 Konsekutīvā tulkošana un
sinhronā tulkošana

 Terminoloģija
 Leksikogrāfija
 Teksta teorija
 Teksta analīze sastatāmā
aspektā

3.1. Iegūt informāciju ar
datortehnikas palīdzību
3.2.
Apstrādāt
iegūto  Modernās tehnoloģijas
informāciju ar interneta
tulkotāja darbā
palīdzību svešvalodās

3.3. apkopot internetā iegūto

4.Profesionālā
izaugsme

5.
Komunikativit
āte

internetā iegūto
jaunāko
informāciju par
darba devēja
noradītajiem
jautājumiem,
tēmām
4.1. Sekot līdzi
jaunākajiem
zinātnes un
praktiskās
tulkošanas
atzinumiem
4.2. Piedalīties
semināros,
konferencēs, kas
saistīti ar
profesionālās
izaugsmes
iespējām
4.3. Pilnveidot
savu valodas
prasmi atbilstoši
dzīvajai valodas
attīstības zemēs,
kur šo valodu
lieto
5.1. Pārzināt
profesionāli
nepieciešamās
komunikācijas
sistēmas, veidus,
metodes,
paņēmienus, to
specifiku katrā
attiecīgajā
valodas zemē
5.2. Pilnveidot
savu
komunikatīvo
kompetenci,
izkopt klausītāja,
runātāja,
rakstītāja, lasītāja
kultūru,
pilnveidot sevi kā
lingvālu
personību
5.3. Lai
nodrošinātu
kvalitatīvu
komunikāciju,

jaunāko informāciju par
darba devēja noradītajiem
jautājumiem, tēmām

4.1. Sekot līdzi jaunākajiem
 Valodas lietošanas politika
zinātnes un
praktiskās
ES
tulkošanas atzinumiem

4.2. Piedalīties semināros,
konferencēs, kas saistīti ar
 Maģistra darbs
profesionālās
izaugsmes
iespējām

4.3. Pilnveidot savu valodas
 Speciālais praktikums
prasmi atbilstoši dzīvajai
angļu valodā
valodas attīstības zemēs, kur
 Otrā svešvaloda
šo valodu lieto
5.1. Pārzināt profesionāli
nepieciešamās
komunikācijas
sistēmas,
veidus,
metodes,
paņēmienus, to specifiku
 Starpkultūru kompetence
katrā attiecīgajā valodas
zemē

5.2.
Pilnveidot
savu
komunikatīvo kompetenci,
izkopt klausītāja, runātāja,  Retorika
rakstītāja, lasītāja kultūru,  ES institūcijas un politika
pilnveidot sevi kā lingvālu
personību

5.3.
Lai
nodrošinātu
 Tiesību pamati
kvalitatīvu komunikāciju,
sekot līdzi jaunākajiem  Ekonomikas zinātņu
pamati
pētījumiem
kultūras

sekot līdzi
jaunākajiem
pētījumiem
kultūras
antropoloģijā,
etnopsiholoģijā,
psiholingvistikā.
Iemiesot savā
pieredzē to
jaunākos
atzinumus.
5.4. Prast saskatīt
sava darba
veiksmes un
neveiksmes un
analizēt tās
6.
Ievērot 6.1. Respektēt
tulkotāja
un darba devēja
tulka
darba prasības
ētiku
6.2. Ievērot
tulkojamo tekstu
konfidencialitāti,
ja to prasa
iestādes,
uzņēmuma,
organizācijas
intereses, t.i.
ievērot tulkotāja
un tulka
profesionālās
ētikas kodeksu

antropoloģijā,
 Saskarsmes psiholoģija
etnopsiholoģijā,
 Psiholingvistikas pamati
psiholingvistikā. Iemiesot
savā pieredzē to jaunākos
atzinumus.

5.4. Prast saskatīt sava darba
veiksmes un neveiksmes un
analizēt tās
6.1. Respektēt darba devēja
prasības

 Tulka un tulkotāja darba
6.2.
Ievērot
tulkojamo
ētikas pamati
tekstu konfidencialitāti, ja to
prasa iestādes, uzņēmuma,  Profesionālā kvalifikācijas
prakse
organizācijas intereses, t.i.
ievērot tulkotāja un tulka
profesionālās ētikas kodeksu

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas savienības valstīs (2)
DU profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” tiek salīdzināta ar Starptautiskās
Praktiskās Psiholoģijas augstskolas (Latvija) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju
programmu “Tulkošanas metodika un prakse”, ar Eirouniversitātes Rakstiskās un mutiskās
tulkošanas fakultātes (Igaunija) maģistra studiju programmu „Tulks, tulkotājs”, un Mančestras
Universitātes Tulka un tulkotāja studijām. Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks,
tulkotājs” studiju ilgums ir 2,5 gadi pilna laika studijās un kopā sastāda 100 KP, Starptautiskās
Praktiskās Psiholoģijas augstskolas (Latvija) augstākās profesionālās izglītības maģistra studiju
programmas „Tulkošanas metodika un prakse“ studiju ilgums ir 2 gadi pilna laika studijās un
kopā sastāda 80 KP. Salīdzinot abas programmas, var secināt, ka abās programmās ir līdzīgi
studiju kursi kā „Tulkošanas teorija“ (DU) un „Tulkošanas mūsdienu teorijas“ (SPPA),
„Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā“ (DU) un „Tulkošanā izmantojamās jaunākās
tehnoloģijas“ (SPPA), „Rediģēšanas pamati“ (DU) un „Rediģēšanas tehnika“ (SPPA), bet ir arī
atšķirības . DU studiju programmā latviešu valodas kompetences nodrošina A valodas bloks. Tas
iekļauj latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas, leksikoloģijas un leksikogrāfijas, sintakses
un stilistikas kursus.

Daugavpils Universitātes profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
salīdzinājums ar Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas augstskolas (Latvija), ar Augstākās
profesionālās izglītības maģistra studiju programmu “Tulkošanas metodika un prakse”, ar
Eirouniversitātes (Igaunija) Tulkošanas fakultātes maģistra studiju programmu „Tulks,
tulkotājs”, ar Mančestras Universitātes (Anglija ) Tulka un Tulkotāja maģistra studiju
programmu
Daugavpils
Universitātes
profesionālā
maģistra studiju
programma
„Tulks, tulkotājs”

Starptautiskā
Praktiskās
Psiholoģijas
augstskolas
(Latvija)Augstākās
profesionālās
izglītības maģistra
studiju programma
“Tulkošanas
metodika un prakse”

Eirouniversitātes
(Igaunija) Tulkošanas
fakultātes
maģistra
studiju
programma
„Tulks, tulkotājs”

Mančestras
Univeritāte,
Tulka un tulkotāja
studijas, Anglija

A daļa
Studiju kursi, kas
nodrošina
jaunāko
sasniegumu
apguvi nozares
teorijā un praksē
Tulkošanas teorija
(4 KP)

A daļa
(obligātie priekšmeti)
(23 KP)

Obligātie priekšmeti
(17 KP)

Teorētiskie
(45 KP)

kursi

mūsdienu Zinātne par tulkošanu Tulkošanas
(3 KP)
(15 KP)

teorija

Terminoloģija
(2 KP)
Publicistisko
tekstu tulkošana
(A-B, B-A) (2 KP)
Ekonomisko
darījumu tekstu
tulkošana (A-B, BA) (2 KP)
Juridisko tekstu
tulkošana (A-B, BA) (2 KP)
Tehnisko,
zinātnisko tekstu
tulkošana (A-B, BA) (2 KP)
Latviešu valodas
ortogrāfija un
interpunkcija (2
KP)
Latviešu valodas
leksikoloģija
(2 KP)
Latviešu valodas

Tulkošanas
teorijas
(2 KP)

Terminoloģija (3 KP)
Multilingvālā
tulkošana (rakstveida)
( 3 KP )

sintakse (2 KP)
Latviešu valodas
stilistika (2 KP)
Konsekutīvā un
sinhronā tulkošana
(4 KP)

Retorika (2 KP)

Konsekutīvā tulkošana
no angļu valodas
(3 KP)
Konsekutīvā tulkošana
uz angļu valodu (3 KP)
Retorika (2 KP)
Trešās
valodas
funkcionālā stilistika
(12 KP)
Tulkošanā
izmantojamās jaunākās
tehnoloģijas (2 KP)
Vispārīgā tulkošanas
metodika
(2 KP)

Profesionālā
kvalifikācijas
prakse (26 KP)
Maģistra darbs
(20 KP)

Pārraudzības
(20 KP)

Angļu
valodas Rakstiskās
un
prosodija (1 KP)
mutiskās tulkošanas
metodes (30 KP)
Zinātniskā
darba
metodoloģija
un
metodika (5 KP)
Mūsdienu angļu valoda
(6 KP)
prakse Praktiskais darbs
(7 KP)

Maģistra darba izstrāde Maģistra darbs (30 KP)
(20 KP)
B daļa (obligātās Izvēles priekšmeti
izvēles priekšmeti)
(20 KP)
(13 KP)

Leksikogrāfija (B)
(1 KP)
Speciālais
praktikums angļu/
vācu/ poļu valodā
(2 KP)
Modernās
tehnoloģijas
tulkotāja darbā
(2 KP)
Tulka un tulkotāja Tulka
personības
darba ētikas pamati individuāli
(1 KP)
psiholoģiskās īpatnības
(2 KP)
Otrā svešvaloda
(4 KP)

Mutiskā tulkošana
otrajā svešvalodā
(2 KP)
Ekonomisko,
darījumu tekstu

Tulka un tulkotāja
studijas (15 Kp)

Maģistra darbs
(60KP)
Speciālie papildus
kursi (75 KP)

Praktiskā angļu valoda
(1 KP)

Tulkojums
palīdzību
(3 KP)

ar

datora Tulkošanas
tehnoloģijas (15 KP)

Rakstiskā
tulkošana Praktiskās studijas
otrajā svešvalodā
(ķīniešu – angļu,
(1,5 KP)
angļu
–
ķīniešu
valodas) (15 KP)
Konsekutīvā
tulkošana (15 KP)
Ekonomisko, darījumu Darījumu
tekstu
tekstu tulkošana (4 KP) tulkošana (15 KP)

tulkošana (A-C, CA) (2 KP)
Juridisko tekstu
tulkošana (A-C, CA) (2 KP)
Tehnisko,
zinātnisko tekstu
tulkošana (A-C, CA) (2 KP)
Rediģēšanas
pamati (1 KP)

Juridisko
tekstu
tulkošana (2 KP)
Tehnisko,
zinātnisko Tehnisko, zinātnisko
tekstu tulkošana (2 KP) tekstu tulkošana (15
KP)
Rediģēšanas tehnika ( Tulkojuma rediģēšana
2 KP )
un koriģēšana (3 KP)

Mutiskās
Multilingvālā
Sinhronās tulkošanas
tulkošanas
tulkošana (mutvārdu) teorija un prakse (2 KP)
metodika(A – B, B (2 KP)
– A) (2 KP)
Terminoloģija (2 KP)
Juridiskā
un
ekonomiskā
terminoloģija
otrajā
svešvalodā
(2 KP)
Lingvokulturoloģija
(1 KP)
Salīdzināmā retorika
(2 KP)

Tulkošanas
etnoligvistiskie aspekti
(2 KP)
Starpkultūru
komunikācijas
psiholoģija (2 KP)
Komunikativistikas
pamati (2 KP)
Psiholingvistikas
pamati (2 KP)

Pētnieciskā
darba, jaunrades
darba,
projektēšanas

Angļu valodas varianti
un dialekti (1,5 KP)

Angļu valodas vēsture
(2 KP)
Angļu
valodas
teorētiskā gramatika
(2 KP)
Igauņu/ krievu valodas
un
angļu
valodas
sastatāmā tipoloģija
(2 KP)
Daiļliteratūras
tulkojums (3 KP)
Dzejas tulkojums
(1 KP)
B daļa (brīvās izvēles Brīvās izvēles kursi
priekšmeti) (4 KP)
(6 KP)

Sinhronā
(15 KP)

tulkošana

Daiļliteratūras
tulkošana (15 KP)

Audiovizuālo tekstu
tulkošana (15 KP)
Tulkošana
starptautiskām
organizācijām
(15 KP)

darba un
vadzinību studiju
kursi
Starpkultūru
kompetence
(1 KP)
Teksta teorija
(1 KP)
Teksta analīze
sastatāmā aspektā
(1 KP)
Tiesību pamati
(1 KP)
Ekonomikas
zinātņu pamati
(1 KP)
Psiholingvistika
(1 KP)
ES institūcijas un
politika (1 KP)
Valodas lietošanas
politika ES
(1 KP)
Pedagoģijas
un
psiholoģijas
studiju kursi
(2 KP)
Saskarsmes
Ģenderlingvistika
psiholoģija
(2 KP)
(2 KP)
Semiotika (2 KP)
PR pamati (2 KP)
Reklāmas teksta
semantika un
pragmatika
starpkultūru aspektā
(2 KP)
Etnopsiholoģija
(2 KP)

Studiju
kursi,
ko Starpkultūru
studējošais izvēlas pats kompetence (15 KP)
pēc sava ieskata

2013./2014. studiju gads – izmaiņu nav

2.1.10. STUDĒJOŠIE
2.1.10.1. Studējošo skaits
Pirmo reizi uzņemšana profesionālajā maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs” notika
2009. gadā. Studējošie pirmo reizi programmu pabeidza 2012. gada februārī.
Studiju gads
2009. / 2010.

1. st.g.
studējošie
16

2. st.g.
studējošie
-

3. st.g.
studējošie
-

Kopā
16

2010. / 2011.
2011. / 2012.
2012. / 2013.
2013. / 2014.

10
10
10
20

14
7
9
11

13
7
10

24
30
26
41

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits
Uz doto brīdi pirmajā studiju gadā ir 11 imatrikulēto studējošo.

2.1.10.3. Absolventu skaits
Pirmo reizi profesionālo maģistra studiju programmu „Tulks, tulkotājs” pabeidza 13 studējošie
2012. gada februārī. 2013. gada ferbruārī programmu pabeidza 4 studējošie, un 2014. gada
februārī tiek plānots, ka studiju programmu pabeigs 10 studējošie un 2014. gadā vēl 9 studējošie
ieguva maģistra grādu un kvalifikāciju tulkošanā.

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze
Katra studiju gada beigās tiek veikta studējošo aptauja, kuras mērķis ir noskaidrot studējošo
attieksmi un viedokli par studiju procesu.
2012./2013. studiju gada aptaujā piedalījās septiņpadsmit 1. un 2. studiju gada studējošie.
Vērtējot viņu atbildes ir jāsecina, ka 25% (1.st.g.) / 14% (2.st.g.) no tiem ir pilnīgi apmierināti ar
programmu, 62% (1.st.g.) / 86% (2.st.g.) ir pamata apmierināti un 13% (1.st.g.) ir daļēji
apmierināti. Studējošos, kurus studiju programmu neapmierinātu vispār, nav. Attiecībā uz studiju
procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem, tad 88% (1.st.g.) /
44% (2.st.g.) tas apmierina un 12% (1.st.g.) / 56% (2.st.g.) uzskata, ka tas ir nepietiekams.
Studiju procesā datortehniku un Internetu bieži izmanto 100% 1. un 2. studiju gada aptaujāto.
88% (1.st.g.) / 56% (2.st.g.) studējošo uzskata, ka izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams,
turklāt 12 % (1.st.g.) / 44% (2.st.g.) uzskata, ka izvēles studiju kursu piedāvājumu būtu
jāpalielina. 2012./2013. studiju gadā studiju procesā nebija iesaistīti vieslektori, tomēr 25%
(1.st.g.) / 33% (2.st.g.) studējošo uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem
ir pietiekams (droši vien balstoties uz pagājušo gadu pieredzi). 75% (1.st.g.) / 67% (2.st.g.)
uzskata, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir nepietiekams. Vērtējot
sadarbību ar docētājiem, visi (100%) 1. studiju gada studējošie un 78% otrā studiju gada
studējošie atzīst, ka sadarbība ir apmierinoša. Taču 22% 2.st.g. studejošo uzskata sadarbību ar
mācībspēkiem kā neapmierinošu. Tāpat 100 % 1. studiju gada studējošo vērtē studiju
programmas realizēšanu kopumā kā apmierinošu. Turklāt 89% 2.st.g. studējošo programmas
realizēšanu vērtē kā apmierinošu, bet 11% nav kopumā ar to apmierināti. Kā priekšlikumus
studiju programmas kvalitātes uzlabošanā studējošie atzīmē sekojošus:








Palielināt stundu skaitu otrajā svešvalodā;
Pārcelt studiju kursu „Leksikogrāfija” bakalaura programmā;
Piesaistīt vairāk vieslektoru;
Pievienot vairāk studiju kursu, kas ir saistīti ar valodas (angļu) praksi;
Pievienot studiju kursus, kas ir saistīti ar mutisko tulkošanu;
Nesamazināt mazām grupām kontaktstundas;
Nodrošināt tulku pieredzes apmaiņu.

Studējošo aptaujas anketas paraugu un 2012. / 2013. gada rezultātus skat. pielikumā Nr. 7.
2013./2014. studiju gadā aptaujā piedalījās divdesmit 1. un 2. studiju gada studējošie. Aptaujas
anketas rezultāti ir sekojoši:

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA (2013.-2014. st. g.)

Fakultāte:
Studiju programma:
Kurss:

Humanitārā
„Tulks, tulkotājs”
1. studiju gads

Programmas direktors:
Diāna Ozola
Izdalīto anketu skaits: 11

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus
par savu atbildi.
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?
Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes

1
5
5
0
0

1. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju
programma kopumā?

9%
Pilnīgi apmierina

45%

Pamatā apmierina

46%

Daļēji apmierina

Komentāri:
 gribētos vairāk praktisku nodarbību;
 Modernajās tehnoloģijās gribētos iemācīties lietot vairāk programmu, ne tikai TRADOS, noderētu
kāds uzņēmējdarbības kurss, jo tulkotāji bieži ir pašnodarbinātie;
 palielināt prakses laiku līdz 4 (četrām) nedēļām;
2.
1.
2.
3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Pietiekams
Daļēji pietiekams
Nepietiekams

2
9
0

2. Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?
18%
Pietiekams
Daļēji pietiekams

82%

Komentāri:
 Ne vienmēr ir pieejama nepieciešamā literatūra;
3.
1.
2.
3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi un e-materiālus?
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

9
0
2

3. Vai Jūs studiju procesā
izmantojat e-studiju vidi un emateriālus?
18%
Jā, bieži
Nē. Kāpēc?

82%

Komentāri:
 Nē, netika piedāvāts;
 Nē, nav bijusi nepieciešamība;
4.
1.
2.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? Jautājums tikai bakalaura studiju programmu studējošiem
Jā
Nē

5.
1.
2.
3.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?
Pietiekams
Daļēji pietiekams
Nepietiekams

2
2
7

5. Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

18%
Pietiekams

64%

18%

Daļēji pietiekams
Nepietiekams

Komentāri:
 Nav neviena vieslektora;
 Velētos vairāk vieslektoru;
 Nav vispār un ļoti žēl, ka tā;
6.

7.
1.
2.
3.
4.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri:
 piedāvāt kursus tādās specializācijās kā ekonomika, jurisprudence, datorzinātnes, kaut ko saistītu
ar medicīnu (lai mēs mācītos ne tikai kā tulkot terminus, bet arī saprastu nozari);
 “Modernās” tehnoloģijas priekšmetā “Modernās tehnologijas tulkotāja darbā” ir vismaz 12 gadus
vecas un strādāt ir neiespējami;
 Jau pirmajā gadā nāktu par labu prakstiskās nodarbības tulkošanā;
 teorētiskās lekcijas aizstāt ar praktiskajām;
 vairāk praktisko lekciju (mazāk teorijas);
 nodrošināt studentus ar grāmatām un vieslektoriem;
 mazāk tērēt laika teorētiskajiem priekšmetiem, vairāk tulkot;
 būtu jāpiesaista vieslektori, jo tad studiju vide ir interesantāka, prakses termiņi būtu jāpalielina, jo
pārāk īss laiks darba veikšanai;
Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?
75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

10
1
0
0

7. Cik daudz nodarbību esat
apmeklējis / -usi?

9%
75-100 %
50-74 %

91%

Komentāri:
8.

Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri:
 Tulkošanas prakse un citi tulkošanas piedāvājumi;
 Pavasara tulkošanas prakse;
 Es biju apmierināta ar prakses iespējām un novērtēju iegūto pieredzi;
 Iespēja iziet praksi;
 praksē pavadītais laiks;
 prakse un refderātu prezentācijas;
 prakse tulkošanā;
 iespēja iziet praksi dažādās piedāvātajās vietās;
 juridisko tektu tulkošanas un ekonomisko un darījumu tekstu tulkosanas priekšmeti – tādai ir jābūt
visai studiju programmai – tulkot, pārbaudīt un salasīt piemērus, lai pēc tam būtu vieglāk strādāt;
 pasniedzēji ir saprotoši, nāk pretī;

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA (2013.-2014. st. g.)

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus
vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz
studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju programma:
Kurss:

Humanitārā
„Tulks, tulkotājs”
2.studiju gads

Programmas direktors:
Diāna Ozola
Izdalīto anketu skaits: 9

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus
par savu atbildi.
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma kopumā?
Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes

3
6
0
0
0

1. Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju
programma kopumā?

33%

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina

67%

Komentāri:
 Patīk tas, ka tiek piedāvāta prakse;
 pasniedzēji ir profesionāli, attieksme pret studentiem ir apmierinoša;
 Dažas lekcijas nav nepieciešamas, bet to lekciju, kuras būtu vairāk noderīgas, nav;
2.
1.
2.
3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Pietiekams
Daļēji pietiekams
Nepietiekams
2. Kā Jūs vērtējat studiju procesa
nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams

44%
56%

Daļēji pietiekams

5
4
0

Komentāri:
 Pasniedzēji nodrošina studentus ar mācību materiāliem kopijām, darba lapām;
 Nodrošinājums vienmēr bija pietiekams, pasniedzēji piedāvāja kopijas un citus materiālus;
 Bibliotēkā varetu būt vairāk grāmatu eksemplāru, ko lektors izvēlas noteiktām lekcijām;
 Bibliotēkā vairākas grāmatas ir tikai 1 eksemplārā. Gandrīz visi materiāli ir jāizprintē, jākopē
pašiem.
3.
1.
2.
3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi un e-materiālus?
Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

8
0
1

3. Vai Jūs studiju procesā
izmantojat e-studiju vidi un emateriālus?
11%
Jā, bieži
Nē. Kāpēc?

89%

Komentāri:
4.
1.
2.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams? Jautājums tikai bakalaura studiju programmu studējošiem
Jā
Nē

5.
1.
2.
3.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem ir pietiekams?
Pietiekams
Daļēji pietiekams
Nepietiekams

5. Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

Pietiekams

44%

45%

Daļēji pietiekams
Nepietiekams

11%

Komentāri:
 Vēlētos nodarboties ar vieslektoriem mūsu programmā, tie nav nodrošināti;
 Būtu labi ielūgt vieslektorus uz mūsu universitāti, jo 2 studiju gadu garumā mums nebija iespējas
apmeklēt vieslektoru lekcijas;
 Ir iespēja apmeklēt seminārus, kur piedalās ārvalstu viesi;
 Vieslektoru lekcijas studiju gada garumā netika piedāvātas kaut gan tas varētu būt pozitīvs
ieguldījums mācību procesā. Tika piedāvātas vienas dienas lekcijas/ konferences;
 nebija neviena lektora, piem., no Francijas franču valodas kursā;

6.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?

4
1
4

Komentāri:
 Nodrošināt vairāk lekciju sinhronā tukošanā;
 par maz otrās svešvalodas lekciju;
 palielināt lekciju skaitu otrajā svešvalodā;
 Uzlabot studiju kursu otrajā svešvalodā, nepatika tas, ka katru semestri bija nepieciešams
atstrādāt lekcijas sakarā ar pasniedzējas aizbraukšanu;
 Manuprāt, ir nepieciešams, lai kursā būtu vairāk prakses nekā teorētiskā materiāla. Nepatika, ka
bija jāatsrādā lekcijas citās dienās (bet lekcijas bija tikai ceturtdien), katru semestri bija
jāatstrādā otras svešvalodas lekcijas;
 vairāk prakses rakstiskajā tulkošanā;
 palielināt lekciju skaitu, tādējādi uzlabojot izvelētās studiju programmas kvalitāti;
 Domāju, ka būtu ļoti veiksmīgi radīt vairāk iespēju praktizēt tieši mutisko tulkošanu – varbūt
rīkojot seminārus programmas ietvaros. Dažādu cilvēku no šīs sfēras pieaicināšana arī varētu
sniegt pieredzi studentiem. Tas arī varētu likt akcentu uz nākotnes profesijas pielietošanu. Varbūt
viens no 1 KP priekšmetiem varētu būt saistīts ar uzņēmējdarbības pamatiem, lai sniegtu
studentiem ieskatu tajā kā tulkošanu var iesaistīt biznesā.
 Ir jābūt vairāk angļu val. kursu, 2 gadu tulku, tulkotāju studiju programmu var iziet pa 1 gadu;

7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

8
1
0
0
7. Cik daudz nodarbību esat
apmeklējis / -usi?

11%
75-100 %
50-74 %

89%

8.

Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri:
 Prakse;
 pamatā viss apmierina;
 prakses laiks bija ļoti veiksmīgs un noderīgs;
 tika apgūtas lekcijas, kuras būs noderīgas turpmakajā dzīvē;
 veiksmīgas bija prakses; tas ka, jāmācās viena vesela diena, nevis divas – tas palīdzēja apveinot
studijas ar darbu. Veiksmīgs bija darbs un paveiktais ācību priekšmetos. Sadarbība ar
pasniedzejiem arī bija veiksmīga.
 Praktiskās nodarbības konsek./ sinhr. tulkošanā. Psiholoģijas kurss; iespēja padalīties
konferencēs, semināros un arī patulkot ārzemju viesu lekcijas.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze
Lai varētu uzlabot studiju programmas saturu, tik veikta absolventu aptauja. Tika apjautāti 2.
līmeņa profesionālās studiju programmas „Tulkotājs” absolventi, kas pabeiguši studijas laika
periodā no 2009. līdz 2012. gadam.
Vērtējot studiju programmu kopumā, visi aptaujātie absolventi atzīst to kā labu. Vērtējot savas
zināšanas, pabeidzot studijas, 17% savas zināšanas vērtē kā ļoti labas, 67 % - kā labas un 17 % kā apmierinošas. 67 % no aptaujāto absolventu uzskata, ka pēc studiju programmas apguves ir

laba sagatavotība darba tirgum, 33 % to vērtē kā apmierinošu. Visi aptaujātie absolventi ir darba
attiecībās, no kuriem 33 % strādā atbilstoši iegūtajai izglītībai, 50 % - darbs ir saistīts ar
tulkošanu, 17 % aptaujāto absolventu nestrādā atbilstoši iegūtajai izglītībai. 83 % aptaujāto
absolventu arī pēc studiju programmas pabeigšanas turpina sadarbību ar DU, no tiem 40 %
piedāvā prakses vietas DU studējošajiem. 50 % aptaujāto studentu ir vēlēšanās iegūt maģistra
grādu tulkošanā DU.
Izanalizējot absolventu aptaujas anketas, var secināt, ka studiju programmas „Tulkotājs”
absolventi ir konkurētspējīgi darba tirgū, viņiem ir vēlēšanās turpināt studijas, pilnveidoties,
padziļināt savas zināšanas un attīstīt prasmes tulkošanas jomā.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Studējošie tiek iesaistīti studiju programmas īstenošanas kvalitātes izvērtējuma procesā.
Studējošie sadarbojas ar studiju programmas direktoru. Organizatoriskajās pilnsapulcēs
studējošie aktīvi iesaistās diskusijās, kopīgi tiek risinātas studiju laikā radušās problēmas, kas
skar studiju kvalitātes nodrošināšanu u.c. Studējošajiem ir iespēja iesniegt izskatīšanai
Humanitārās fakultātes Domē, Svešvalodu centrā viņus intereses saistošu jautājumu, kā arī
savus priekšlikumus vai iebildumus.
Sākot ar 2013./2014. studiju gadu studiju virziena „Tulkošana” padomes sastāvs tika paplašināts
un tajā tika iekļauts arī viens programmas studējošais. Studējošo līdzdalība studiju virziena
„Tulkošana” īstenošanā ir nepieciešama, lai visas iespējamās izmaiņas virzienā, kā arī
jauninājumi būtu objektīvāk izstrādāti un lai studējošie par tiem būtu savlaicīgi informēti.

3. KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS
PLĀNIEM
3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze
Ņemot vērā 2. līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas „Tulkotājs” uzkrāto pieredzi,
DU Humanitārās fakultātes materiāli tehnisko bāzi (sinhronās tulkošanas kabīnes, lingafonais
kabinets, datorklase), akadēmiskā personāla profesionālo pieredzi un zināšanas, Latgales reģiona
attīstības īpatnības, darba devēju prasības attiecībā uz tulkiem, tika izveidota profesionālā
maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”. Attīstoties starptautiskajai sadarbībai, iesaistoties
dažāda veida starptautiskajos projektos, pieaug nepieciešamība pēc tulkiem un tulkotājiem, kas
spēj gan tulkot mutiski dažādos semināros un konferencēs, gan tulkot rakstiski nepieciešamo
dokumentāciju, tāpēc profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” ir vērsta uz to,
lai nodrošinātu absolventu konkurētspēju darba tirgū. Ņemot vērā studiju kursu dažādību un
profesionālo praksi, studējošie jau studiju laikā spēj apzināties un pilnveidot sevi noteiktā
tulkošanas jomā, tai pašā laikā iegūstot plašas zināšanas, prasmes un iemaņas mutiskajā un
rakstiskajā tulkošanā.
Ir nepieciešams pētīt un sekot darba tirgum Latgalē, Latvijā un Eiropā, tulku un tulkotāju
pieprasījumam, lai varētu pastāvīgi atjaunot un pilnveidot studiju virzienu.
Studiju virziena stiprās puses:

 Tas nodrošina kvalificēta tulka un tulkotāja sagatavošanu;
 Virzienam ir plaša bāze – bakalaura studiju programmas „Angļu filoloģija ar vācu,
franču, zviedru, spāņu, poļu kā otro svešvalodu”, „Vācu filoloģija ar angļu, franču,
zviedru, spāņu, poļu kā otro svešvalodu”, „Poļu filoloģija ar angļu, vācu, zviedru,
spāņu, franču kā otro svešvalodu”. Bakalaura studiju programmu absolventi var turpināt
studijas profesionālā maģistra studiju programmā „Tulks, tulkotājs”;
 Programma piedāvā studējošajiem apgūt divas svešvalodas, starp otrajām svešvalodām
ir mazāk izplatītas svešvalodas kā franču, spāņu, zviedru valodas;
 Programmai ir labs materiāli tehniskais nodrošinājums: studentiem ir plašas iespējas
izmantot jaunās tehnoloģijas, sinhronās tulkošanas kabīnes, tulkošanas programmu SDL
TRADOS;
 Jau studiju laikā studējošajiem tiek piedāvātas iespējaspraktizēties konsekutīvajā un
sinhronajā tulkošanā, tulkojot Daugavpils Universitātes rīkotās konferences un
pasākumus;
 Studējošajiem ir iespēja praktizēties mutiskajā un rakstiskajā tulkošanā pastāvīgi, ne
tikai profesionālās kvalifikācijas prakses laikā;
 Programmā ir iesaistīts pieredzējis un zinošs akadēmiskais personāls, kurš nepārtraukti
paaugstina savu zinātnisko un profesionālo kvalifikāciju;
 Programmas priekšrocība ir arī laba sadarbība starp docētājiem un studējošajiem,
pastāvīga programmas kvalitātes novērtēšana;
 Programmas priekšrocība ir laba sadarbība ar prakses devējiem un ar potenciālajiem
darba devējiem;
 Iespēja studējošajiem iesaistīties lēmumu, kas attiecas uz studiju virzienu un
programmu, pieņemšanā un ietekmēt studiju procesu ar atgriezeniskās saiknes
palīdzību.
Studiju virziena vājās puses:
 Nepietiekama ārzemju vieslektoru iesaiste programmas īstenošanā;
 Slikto materiālo apstākļu dēļ studējošie strādā, kas dažos gadījumos ietekmē viņu
piedalīšanos dažādās zinātniskajās aktivitātēs, kas ir saistītas ar tulka / tulkotāja
profesiju.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns
Studiju programmai ir plašas attīstības iespējas:
 Līdz ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā ir izveidojušies jauni mazi un vidēji
kopuzņēmumi arī Austrumlatvijā, vietējie uzņēmumi un dažādas institūcijas aizvien
vairāk piedalās ES finansēto projektu konkursos, pieaug lietišķā korespondence starp
uzņēmumiem un institūcijām utt. Nepieciešamība pēc profesionāliem tulkiem un
tulkotājiem saglabāsies ilgāku laiku.
 Tiek rīkotas starptautiskas konferences un semināri, kur nepieciešami tulku, tai skaitā
sinhrono tulku, pakalpojumi,
 Ir iespēja palielināt sadarbības līgumu skaitu ar dažādām pašvaldību un privātajām
institūcijām, uzņēmumiem un iestādēm, jo nepieciešamība pēc tulku un tulkotāju
pakalpojumiem pieaug.
 Pieaug nepieciešamība pēc sinhronajiem tulkiem, līdz ar to studējošajiem ir iespēja
praktizēties un attīstīt savas prasmes mutiskajā tulkošanā jau studiju laikā

 Pastāvīgi ir nepieciešams pilnveidot esošo studiju kursu saturu. Tā kā programma ir
veidota kā atvērta sistēma, pēc nepieciešamības tiek piedāvāti jauni studiju kursi, kas ir
aktuāli konkrētā situācijā, ir paredzēta arī iespēja līdz ar tirgus prasību izmaiņām
pievienot programmai citas C svešvalodas.
 Ir iespēja pilnveidot materiāli tehniskā bāze ar mūsdienīgu tehniku, zinātnisko literatūru
un periodiskajiem izdevumiem.
 Studiju programmas beidzējiem ir iespēja turpināt studijas doktora studiju programmā
„Valodniecība” un veikt turpmākos pētījumus tulkošanas jomā.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais novērtējums,
ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju
īstenošanā.
Eiropas Savienības kopējais mērķis ir spēja sniegt kvalitatīvus tulkošanas pakalpojumus, kas
ietver sevī valodu zināšanas, kultūru zināšanas, informācijas meklēšanu, tehnisku kompetenci un
tematisku kompetenci. (http:/ec.europa.eu/)
PMSP „Tulks, tulkotājs” ietver sevī studiju kursus, kas paplašina studējošo zināšanas gan
svešvalodās, gan valsts valodā (valodu zināšanas); kursus, kas iemāca patstāvīgi izmantot
elektroniskos informācijas līdzekļus un modernās tehnoloģijas (informācijas meklēšana un
tehniska kompetence); kursus, kas attīsta zināšanas specializētā profesionālās tulkošanas nozarē
(tematiska kompetence – ekonomikas un darījumu, juridisko, zinātnisko, tehnisko, publicistisko
tekstu tulkošanā). Tatad programmas studiju kursi sniedz darba tirgus prasībām atbilstošas
teorētiskās un praktiskās zināšanas un iemaņas.
2013./2014. studiju gads – izmaiņu nav

Pielikumi

1. pielikums
Studiju programmas pilna un
nepilna laika studiju plāni

APSTIPRINĀTS
HF Domes sēdē
2009. gada 12. maijā
Protokols Nr. 5
Grozījumi apstiprināti
HF Domes sēdē
2010.gada 18. jūnijā
Protokols Nr. 7
Profesionālās maģistra studiju programmas
„Tulks, tulkotājs“ (programmas kods 47222)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 2,5 gadi
pilna laika studijas
imatrikulētajiem 2011. / 2012. st. g.

1. studiju gads

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa kods

Kursa nosaukums

3.
studiju
gads
4.sem. 5.sem.
16 ned. 18.ned.

2. studiju gads

Pārbau
1.sem.
2.sem.
3.sem.
Kursa
18 ned.
18 ned. 18ned.
dījuma KrP
lab.
forma
Ko Lek d. Sem
lab.
lab
lab. lek lab.
d. lek d. lek .d.
d.
pē- ci- pr. i- lekc. sem.
sem
sem
se
jas dar
c.
c.
c. m.
.
.
jais
nāri
bi

1.sem A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17 ]
Valo7022
Tulkošanas teorija I
dif.
iesk.
Terminoloģija
eks.
Valo6083
Terminoloģija (angļu valoda) eks.
Valo6085
Terminoloģija (poļu valoda) eks.
Valo6084
Terminoloģija (vācu valoda) eks.
dif.
Publicistisko tekstu tulkošana
iesk.
Valo6080
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6081
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6079
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(vācu valoda)
iesk.
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana
Valo6075
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (angļu valoda)
Valo6076
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (poļu valoda)
Valo6078
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (vācu valoda)
Valo6068
Latviešu valodas ortogrāfija dif. iesk
un interpunkcija
Otrā svešvaloda
dif.
iesk.
Valo7038
Otrā svešvaloda I (franču dif.
valoda)
iesk.
Valo6154
Otrā svešvaloda I (spāņu dif.
valoda)
iesk.
Valo6139
Otrā svešvaloda I (vācu dif.
valoda)
iesk.
Valo6156
Otrā svešvaloda I (zviedru dif.
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6
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valoda)
Otrā svešvaloda I (poļu
valoda)
Valo7044
Otrā svešvaloda I (angļu
valoda)
Valo6158
Otrā svešvaloda I (krievu
valoda)
Speciālais praktikums angļu /
vācu / poļu valodā
Valo5064
Speciālais praktikums angļu
valodā I
Valo5066
Speciālais praktikums poļu
valodā I
Valo5068
Speciālais praktikums vācu
valodā I
Valo7017
1. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7026
Maģistra darbs I
B daļa Pētnieciskā darba , jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 3 ]
InfT6002
Modernās
tehnoloģijas
tulkotāja darbā
Valo1170
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (izvēles kurss)
JurZ6009
Tiesību pamati (izvēles kurss)
Valo5070

iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif. iesk
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6

3

iesk.

1

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
Ekon6022 Ekonomikas zinātņu pamati dif.
(izvēles kurss)
iesk.
2.sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7023
Tulkošanas teorija II
eks.
* Valo6053
(DP)
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
Valo6073
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(angļu valoda)
Valo6074
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(poļu valoda)
Valo6072
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(vācu valoda)
Valo6067
Latviešu
valodas eks.
leksikoloģija
Speciālais praktikums angļu / dif.
vācu / poļu valodā
iesk.
Valo5065
Speciālais praktikums angļu dif.
*Valo6055( valodā II
iesk.
DP)
Valo5067
Speciālais praktikums poļu dif.
*Valo6057 valodā II
iesk.
(DP)
Valo5069
Speciālais praktikums vācu dif.
*Valo6056 valodā II
iesk.
(DP)
Otrā svešvaloda
eks.
Valo7039
Otrā svešvaloda II (franču eks.
*Valo6089 valoda)
(DP)
Valo6155
Otrā svešvaloda II (spāņu eks.
* Valo6090 valoda)
(DP)
Valo6140
Otrā svešvaloda II (vācu eks.
* Valo6087 valoda)
(DP)
Valo6157
Otrā svešvaloda II (zviedru eks.
* Valo6088 valoda)
(DP)
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Valo6162
*Valo5071
(DP)
Valo7045
*Valo6086
(DP)
Valo6159
*Valo6092
(DP)

Otrā svešvaloda
valoda)

II

(poļu eks.

2

36

36

Otrā svešvaloda II (angļu eks.
valoda)
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Otrā svešvaloda II (krievu eks.
valoda)
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1
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8

1

18
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Mutiskās tulkošanas metodika dif.
iesk.
Valo6122
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6123
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6121
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(vācu valoda)
iesk.
Leksikogrāfija
dif.
iesk.
Valo6060
Leksikogrāfija (angļu valoda) dif.
iesk.
Valo6058
Leksikogrāfija (poļu valoda) dif.
iesk.
Valo6059
Leksikogrāfija (vācu valoda) dif.
iesk.
Valo6054
Tulka un tulkotāja darba dif.
ētikas pamati
iesk.
Valo7018
2. Profesionālās kvalifikācijas dif. iesk
prakse
Valo7027
Maģistra darbs II
iesk.
3.sem A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 19 ]
Konsekutīvā un sinhronā eks.
tulkošana
Valo7034
Konsekutīvā un sinhronā eks.
tulkošana I (angļu valoda)
Valo6137
Konsekutīvā un sinhronā eks.
tulkošanā I (poļu valoda)
Valo7042
Konsekutīvā un sinhronā eks.
tulkošanā I (vācu valoda)
Valo6061
Retorika
dif.
iesk.
Valo6066
Latviešu valodas sintakse
dif.
iesk.
Valo6065
Latviešu valodas stilistika
eks.
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā
iesk.
Valo6094
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (franču valoda)
iesk.
Valo6095
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (spāņu valoda)
iesk.
Valo6097
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (vācu valoda)
iesk.
Valo6093
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (zviedru valoda) iesk.
Valo6160
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (krievu valoda)
iesk.
Valo6096
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (poļu valoda)
iesk.
Valo6098
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (angļu valoda)
iesk.
Juridisko tekstu tulkošana
dif.
iesk.
Valo6107
Juridisko tekstu tulkošana dif.
(franču valoda)
iesk.
Valo6110
Juridisko tekstu tulkošana dif.

36

2

30

2

10

1
1

3
4

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

18

2

2

36

36

2

2

36

36

2

36

36

2

2
2

36
36

36

2
1

1

2

36

1

1

2

36

36

1

1

2

36

18

1

1

2

36

36

1

1

2

36

18

18

1

1

2

36

18

18

1

1

2

36

36

1

1

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

18

1

36

18

36

1

2

iesk.
dif.
iesk.
Valo6108
dif.
iesk.
Valo6106
dif.
iesk.
Valo6111
dif.
iesk.
Valo6109
dif.
iesk.
dif.
iesk.
Valo6114
dif.
iesk.
Valo6117
dif.
iesk.
Valo6119
dif.
iesk.
Valo6115
dif.
iesk.
Valo6113
dif.
iesk.
Valo6118
dif.
iesk.
Valo6116
dif.
iesk.
Valo6120
dif.
iesk.
Valo7019
3. Profesionālās kvalifikācijas dif. iesk
prakse
Valo7028
Maģistra darbs III
iesk.
B daļa Pētnieciskā darba , jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Valo6124
Teksta teorija (izvēles kurss) dif.
iesk.
Teksta analīze sastatāmajā dif.
aspektā (izvēles kurss)
iesk.
Valo6126
Teksta analīze sastatāmā dif.
aspektā (angļu valoda)
iesk.
Valo6161
Teksta analīze sastatāmā dif.
aspektā (poļu valoda)
iesk.
Valo6125
Teksta analīze sastatāmajā dif.
aspektā (vācu valoda)
iesk.
4. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17 ]
Tehnisko, zinātnisko tekstu dif.
tulkošana
iesk.
Valo6069
Tehnisko, zinātnisko tekstu dif.
tulkošana (angļu valoda)
iesk.
Valo6071
Tehnisko, zinātnisko tekstu dif.
tulkošana (vācu valoda)
iesk.
Valo6070
Tehnisko, zinātnisko tekstu dif.
tulkošana (poļu valoda)
iesk.
Konsekutīvā un sinhronā eks.
tulkošana
Valo7035
Konsekutīvā un sinhronā eks.
*Valo6062 tulkošana II (angļu valoda)
(DP)
Valo6138
Konsekutīvā un sinhronā eks.
*Valo6064( tulkošana II (poļu valoda)
DP)
Valo7043
Konsekutīvā un sinhronā eks.
*Valo6063( tulkošana II (vācu valoda)
DP)
Valo6112

(spāņu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(zviedru valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(krievu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (franču valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Rediģēšanas pamati

6

30

2

36

2

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

2

36
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2
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2

36

2
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2
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2

2
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2

1

18

8

1

18

18

1

18

1

18

1

18

1

18
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2
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2
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2
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2
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1

3
2

1
1
12

6

18

1
1

2
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4

1

2
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2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Valo6099
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Valo6103
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Valo6102
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6100
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Valo6105
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6104
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6101
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo7020
4. profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7030
Maģistra darbs IV
B daļa Pētnieciskā darba , jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Psih6031
Starpkultūru kompetence
(izvēles kurss)
Valo6127
Psiholingvistikas
pamati
(izvēles kurss)
Valo6128
Valodas lietošanas politika
ES (izvēles kurss)
PolZ6002
ES institūcijas un politika
(izvēles kurss)
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi [KrP:
2]
Psih6030
Saskarsmes psiholoģija

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
iesk.
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2
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dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.

1

18
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1

1

18

18

1

1

18

10

8

1

1

18

18

1

dif.
iesk.

2

36

36

2

5. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7021
5. profesionālās kvalifikācijas dif.
prakse
iesk.
Valo7031
Maģistra darbs V
iesk.
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Valo6175
Valo7032

36

2

18

2

3
7

14
6

Valsts eksāmens
Maģistra darba aizstāvēšana

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu
KOPĀ KrP : 100
Studiju programmas direktors ________D. Ozola
Dekāns

M. Burima

2013.gada ____. ____________
2013.gada ____. ____________

APSTIPRINĀTS
HF Domes sēdē
2009. gada 12. maijā
Protokols Nr. 5
Grozījumi apstiprināti
HF Domes sēdē
2010.gada 18. jūnijā
Protokols Nr. 7
Profesionālās maģistra studiju programmas
„Tulks, tulkotājs“ (programmas kods 47222)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 2,5 gadi
pilna laika studijas
imatrikulētajiem 2012. / 2013. st. g.

1. studiju gads

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa kods

Kursa nosaukums

3.
studiju
gads
4.sem. 5.sem.
18 ned. 18.ned.

2. studiju gads

Pārbau
1.sem.
2.sem.
3.sem.
Kursa
18 ned.
18 ned. 18ned.
dījuma KrP
lab.
forma
Ko Lek d. Sem
lab.
lab
lab. lek lab.
d. lek d. lek .d.
d.
pē- ci- pr. i- lekc. sem.
sem
sem
se
jas dar
c.
c.
c. m.
.
.
jais
nāri
bi

1. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17]
Valo7022
Tulkošanas teorija I
dif.
iesk.
Terminoloģija
eks.
Valo6083
Terminoloģija (angļu valoda) eks.
Valo6085
Terminoloģija (poļu valoda) eks.
Valo6084
Terminoloģija (vācu valoda) eks.
dif.
Publicistisko tekstu tulkošana
iesk.
Valo6080
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6081
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6079
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(vācu valoda)
iesk.
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana
Valo6075
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (angļu valoda)
Valo6076
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (poļu valoda)
Valo6078
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (vācu valoda)
Valo6068
Latviešu valodas ortogrāfija dif. iesk
un interpunkcija
Otrā svešvaloda
dif.
iesk.
Valo7038
Otrā svešvaloda I (franču dif.
valoda)
iesk.
Valo6154
Otrā svešvaloda I (spāņu dif.
valoda)
iesk.
Valo6139
Otrā svešvaloda I (vācu dif.
valoda)
iesk.
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6
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6
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6

1

1

2
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6
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1

1

2
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6
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1

1

2
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2
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2

36

2

36

2

36

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

2

36

2

10

4

28

36

2

26

2

36

2

4

36
36

2

2
2

Valo6156

Otrā svešvaloda I (zviedru
valoda)
Valo5070
Otrā svešvaloda I (poļu
valoda)
Valo7044
Otrā svešvaloda I (angļu
valoda)
Valo6158
Otrā svešvaloda I (krievu
valoda)
Speciālais praktikums angļu /
vācu / poļu valodā
Valo5064
Speciālais praktikums angļu
valodā I
Valo5066
Speciālais praktikums poļu
valodā I
Valo5068
Speciālais praktikums vācu
valodā I
Valo7017
1. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7026
Maģistra darbs I
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 3]
InfT6002
Modernās
tehnoloģijas
tulkotāja darbā
Valo1170
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (izvēles kurss)
JurZ6009
Tiesību pamati (izvēles kurss)

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif. iesk

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

36

2

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

iesk.

1

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
Ekon6022 Ekonomikas zinātņu pamati dif.
(izvēles kurss)
iesk.
2. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7023
Tulkošanas teorija II
eks.
* Valo6053
(DP)
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
Valo6073
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(angļu valoda)
Valo6074
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(poļu valoda)
Valo6072
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(vācu valoda)
Valo6067
Latviešu
valodas eks.
leksikoloģija
Speciālais praktikums angļu / dif.
vācu / poļu valodā
iesk.
Valo5065
Speciālais praktikums angļu dif.
*Valo6055( valodā II
iesk.
DP)
Valo5067
Speciālais praktikums poļu dif.
*Valo6057 valodā II
iesk.
(DP)
Valo5069
Speciālais praktikums vācu dif.
*Valo6056 valodā II
iesk.
(DP)
Otrā svešvaloda
eks.
Valo7039
Otrā svešvaloda II (franču eks.
*Valo6089 valoda)
(DP)
Valo6155
Otrā svešvaloda II (spāņu eks.
* Valo6090 valoda)
(DP)
Valo6140
Otrā svešvaloda II (vācu eks.
* Valo6087 valoda)
(DP)
Valo6157
Otrā svešvaloda II (zviedru eks.
* Valo6088 valoda)
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18
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2
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2
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6
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2
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1
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1

1
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1

1
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1

1
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1
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2

2
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2

2
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2

2

36

36

2
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2

18

1
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2

2
2
16

2
2

6

1

1

(DP)
Valo6162
*Valo5071
(DP)
Valo7045
*Valo6086
(DP)
Valo6159
*Valo6092
(DP)

Otrā svešvaloda
valoda)

II

(poļu eks.

2

36

36

2

Otrā svešvaloda II (angļu eks.
valoda)

2

36

36

2

Otrā svešvaloda II (krievu eks.
valoda)

2

36

36

2

2

36

2

36

36

2

2

36

36

2

2

36

6

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

8

1

18

18

Mutiskās tulkošanas metodika dif.
iesk.
Valo6122
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6123
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6121
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(vācu valoda)
iesk.
Leksikogrāfija
dif.
iesk.
Valo6060
Leksikogrāfija (angļu valoda) dif.
iesk.
Valo6058
Leksikogrāfija (poļu valoda) dif.
iesk.
Valo6059
Leksikogrāfija (vācu valoda) dif.
iesk.
Valo6054
Tulka un tulkotāja darba dif.
ētikas pamati
iesk.
Valo7018
2. Profesionālās kvalifikācijas dif. iesk
prakse
Valo7027
Maģistra darbs II
iesk.
3. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 19]
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošana
iesk.
Valo7034
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošana I (angļu valoda)
iesk.
Valo6137
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošanā I (poļu valoda)
iesk.
Valo7042
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošanā I (vācu valoda)
iesk.
Valo6061
Retorika
dif.
iesk.
Valo6066
Latviešu valodas sintakse
dif.
iesk.
Valo6065
Latviešu valodas stilistika
eks.
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā
iesk.
Valo6094
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (franču valoda)
iesk.
Valo6095
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (spāņu valoda)
iesk.
Valo6097
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (vācu valoda)
iesk.
Valo6093
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (zviedru valoda) iesk.
Valo6160
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (krievu valoda)
iesk.
Valo6096
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (poļu valoda)
iesk.
Valo6098
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (angļu valoda)
iesk.
Juridisko tekstu tulkošana
dif.
iesk.
Valo6107
Juridisko tekstu tulkošana dif.
(franču valoda)
iesk.
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2

2

36

36
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36
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1
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Valo6110

Juridisko tekstu tulkošana
(spāņu valoda)
Valo6112
Juridisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Valo6108
Juridisko tekstu tulkošana
(zviedru valoda)
Valo6106
Juridisko tekstu tulkošana
(krievu valoda)
Valo6111
Juridisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Valo6109
Juridisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Valo6114
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (franču valoda)
Valo6117
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Valo6119
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6115
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Valo6113
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6118
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6116
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo7019
3. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7028
Maģistra darbs III
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Psih6031
Starpkultūru kompetence
(izvēles kurss)
Valo6124
Teksta teorija (izvēles kurss)
Teksta analīze sastatāmajā
aspektā (izvēles kurss)
Valo6126
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (angļu valoda)
Valo6161
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (poļu valoda)
Valo6125
Teksta analīze sastatāmajā
aspektā (vācu valoda)
4. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17 ]
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Valo6069
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6071
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6070
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Konsekutīvā un sinhronā
tulkošana
Valo7035
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6062 tulkošana II
(DP)
Valo6138
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6064( tulkošana II
DP)
Valo7043
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6063( tulkošana II
DP)

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif. iesk

2

36

36

2

36

2

36

2

36

2

36

2

36

36

2

2

36

36
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2
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iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
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16
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2
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2
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2

36
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2

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

1

18

1

18

18

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
eks.

2
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2

3
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6

18
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2

32

2

36

36

2

2

36

36

2
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2
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36

2

eks.

2

36

36

2

eks.

2

36

36

2

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Rediģēšanas pamati

dif.
iesk.
Valo6099
dif.
iesk.
Valo6103
dif.
iesk.
Valo6102
dif.
iesk.
Valo6100
dif.
iesk.
Valo6105
dif.
iesk.
Valo6104
dif.
iesk.
Valo6101
dif.
iesk.
Valo6120
dif.
iesk.
Valo7020
4. profesionālās kvalifikācijas dif.
prakse
iesk.
Valo7030
Maģistra darbs IV
iesk.
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Valo6127
Psiholingvistikas
pamati dif.
(izvēles kurss)
iesk.
Valo6128
Valodas lietošanas politika dif.
ES (izvēles kurss)
iesk.
PolZ6002
ES institūcijas un politika dif.
(izvēles kurss)
iesk.
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi [KrP:
2)
Psih6030
Saskarsmes psiholoģija
dif.
iesk.
5. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7021
5. profesionālās kvalifikācijas dif.
prakse
iesk.
Valo7031
Maģistra darbs V
iesk.
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Valo6175
Valo7032

36

2

2

36

2

36

18

18

2

2

36

18

18

2

2

36

36

2

2

36

18

2

36

18

18

2

2

36

18

18

2

2

36

36

2

1

18

8

18
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1
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Valsts eksāmens
Maģistra darba aizstāvēšana

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu
KOPĀ KrP : 100
Studiju programmas ___________D. Ozola 2013.gada ____. ___________
direktors
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāns

M. Burima 2013.gada ____. ___________
(paraksts, atšifrējums, datums)

1

2

APSTIPRINĀTS
HF Domes sēdē
2009. gada 12. maijā
Protokols Nr. 5
Grozījumi apstiprināti
HF Domes sēdē
2010.gada 18. jūnijā
Protokols Nr. 7
Profesionālās maģistra studiju programmas
„Tulks, tulkotājs“ (programmas kods 47222)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 2,5 gadi
pilna laika studijas
imatrikulētajiem 2013. / 2014. st. g.
1. studiju gads

Kursa
kontaktstundu
skaits

Kursa kods

Kursa nosaukums

3.
studiju
gads
4.sem. 5.sem.
16 ned. 18.ned.

2. studiju gads

1.sem.
2.sem.
3.sem.
Pārbau
Kursa
18 ned.
18 ned. 18ned.
dījuma KrP
lab.
lab.
lab.
lab
forma
Ko Lek d. Sem
lab.
lek d. lek d. lek .d.
pē- ci- pr. i- lekc. d.
c. sem c. sem c. se
jais jas dar nāri
sem.
.
.
m.
bi

1. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17]
Valo7022
Tulkošanas teorija I
dif.
iesk.
Terminoloģija
eks.
Valo6083
Terminoloģija (angļu valoda) eks.
Valo6085
Terminoloģija (poļu valoda) eks.
Valo6084
Terminoloģija (vācu valoda) eks.
dif.
Publicistisko tekstu tulkošana
iesk.
Valo6080
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6081
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6079
Publicistisko tekstu tulkošana dif.
(vācu valoda)
iesk.
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana
Valo6075
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (angļu valoda)
Valo6076
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (poļu valoda)
Valo6078
Ekonomisko, darījumu tekstu eks.
tulkošana (vācu valoda)
Valo6068
Latviešu valodas ortogrāfija dif. Iesk
un interpunkcija
Otrā svešvaloda
dif.
iesk.
Valo7038
Otrā svešvaloda I (franču dif.
valoda)
iesk.
Valo6154
Otrā svešvaloda I (spāņu dif.
valoda)
iesk.
Valo6139
Otrā svešvaloda I (vācu dif.
valoda)
iesk.
Valo6156
Otrā svešvaloda I (zviedru dif.
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36
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36
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2

2

36

36

2

16
6

2
2
2
1
1

1
1

24

6

1

1

6

24

6

1

1

6

24

6

1

1
2

36
10

4

26

28

2
1

1

36

2

4

2

36

2

valoda)
Otrā svešvaloda I (poļu
valoda)
Valo7044
Otrā svešvaloda I (angļu
valoda)
Valo6158
Otrā svešvaloda I (krievu
valoda)
Speciālais praktikums angļu /
vācu / poļu valodā
Valo5064
Speciālais praktikums angļu
valodā I
Valo5066
Speciālais praktikums poļu
valodā I
Valo5068
Speciālais praktikums vācu
valodā I
Valo7017
1. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7026
Maģistra darbs I
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 3]
InfT6002
Modernās
tehnoloģijas
tulkotāja darbā
Valo1170
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (izvēles kurss)
JurZ6009
Tiesību pamati (izvēles kurss)
Valo5070

iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif. Iesk
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1

18
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1

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

6

3

iesk.

1

dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
Ekon6022 Ekonomikas zinātņu pamati dif.
(izvēles kurss)
iesk.
2. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7023
Tulkošanas teorija II
eks.
* Valo6053
(DP)
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
Valo6073
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(angļu valoda)
Valo6074
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(poļu valoda)
Valo6072
Juridisko tekstu tulkošana
eks.
(vācu valoda)
Valo6067
Latviešu
valodas eks.
leksikoloģija
Speciālais praktikums angļu / dif.
vācu / poļu valodā
iesk.
Valo5065
Speciālais praktikums angļu dif.
*Valo6055( valodā II
iesk.
DP)
Valo5067
Speciālais praktikums poļu dif.
*Valo6057 valodā II
iesk.
(DP)
Valo5069
Speciālais praktikums vācu dif.
*Valo6056 valodā II
iesk.
(DP)
Otrā svešvaloda
eks.
Valo7039
Otrā svešvaloda II (franču eks.
*Valo6089 valoda)
(DP)
Valo6155
Otrā svešvaloda II (spāņu eks.
* Valo6090 valoda)
(DP)
Valo6140
Otrā svešvaloda II (vācu eks.
* Valo6087 valoda)
(DP)
Valo6157
Otrā svešvaloda II (zviedru eks.
* Valo6088 valoda)
(DP)
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1

1

1

1

1

1

Valo6162
*Valo5071
(DP)
Valo7045
*Valo6086
(DP)
Valo6159
*Valo6092
(DP)

Otrā svešvaloda
valoda)

II

(poļu eks.

2

36

36

2

Otrā svešvaloda II (angļu eks.
valoda)

2

36

36

2

Otrā svešvaloda II (krievu eks.
valoda)

2

36

36

2

2

36

2

36

36

2

2
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2

2
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6

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

18

1

1

18

8

1

18

18

Mutiskās tulkošanas metodika dif.
iesk.
Valo6122
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(angļu valoda)
iesk.
Valo6123
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(poļu valoda)
iesk.
Valo6121
Mutiskās tulkošanas metodika dif.
(vācu valoda)
iesk.
Leksikogrāfija
dif.
iesk.
Valo6060
Leksikogrāfija (angļu valoda) dif.
iesk.
Valo6058
Leksikogrāfija (poļu valoda) dif.
iesk.
Valo6059
Leksikogrāfija (vācu valoda) dif.
iesk.
Valo6054
Tulka un tulkotāja darba dif.
ētikas pamati
iesk.
Valo7018
2. Profesionālās kvalifikācijas dif. Iesk
prakse
Valo7027
Maģistra darbs II
iesk.
3. sem. A daļa Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 19]
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošana
iesk.
Valo7034
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošana I (angļu valoda)
iesk.
Valo6137
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošanā I (poļu valoda)
iesk.
Valo7042
Konsekutīvā un sinhronā dif.
tulkošanā I (vācu valoda)
iesk.
Valo6061
Retorika
dif.
iesk.
Valo6066
Latviešu valodas sintakse
dif.
iesk.
Valo6065
Latviešu valodas stilistika
eks.
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā
iesk.
Valo6094
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (franču valoda)
iesk.
Valo6095
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (spāņu valoda)
iesk.
Valo6097
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (vācu valoda)
iesk.
Valo6093
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (zviedru valoda) iesk.
Valo6160
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (krievu valoda)
iesk.
Valo6096
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (poļu valoda)
iesk.
Valo6098
Mutiskā tulkošana otrajā dif.
svešvalodā (angļu valoda)
iesk.
Juridisko tekstu tulkošana
dif.
iesk.
Valo6107
Juridisko tekstu tulkošana dif.
(franču valoda)
iesk.
Valo6110
Juridisko tekstu tulkošana dif.
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(spāņu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Valo6108
Juridisko tekstu tulkošana
(zviedru valoda)
Valo6106
Juridisko tekstu tulkošana
(krievu valoda)
Valo6111
Juridisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Valo6109
Juridisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Valo6114
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (franču valoda)
Valo6117
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Valo6119
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6115
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Valo6113
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6118
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6116
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo7019
3. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7028
Maģistra darbs III
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Psih6031
Starpkultūru kompetence
(izvēles kurss)
Valo6124
Teksta teorija (izvēles kurss)
Valo6112

Teksta analīze sastatāmajā
aspektā (izvēles kurss)
Valo6126
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (angļu valoda)
Valo6161
Teksta analīze sastatāmā
aspektā (poļu valoda)
Valo6125
Teksta analīze sastatāmajā
aspektā (vācu valoda)
4. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 17]
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana
Valo6069
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6071
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6070
Tehnisko, zinātnisko tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Konsekutīvā un sinhronā
tulkošana
Valo7035
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6062 tulkošana II
(DP)
Valo6138
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6064( tulkošana II
DP)
Valo7043
Konsekutīvā un sinhronā
*Valo6063( tulkošana II
DP)

iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
iesk.
dif.
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dif.
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dif.
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dif.
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Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Rediģēšanas pamati

dif.
iesk.
Valo6099
dif.
iesk.
Valo6103
dif.
iesk.
Valo6102
dif.
iesk.
Valo6100
dif.
iesk.
Valo6105
dif.
iesk.
Valo6104
dif.
iesk.
Valo6101
dif.
iesk.
Valo6120
dif.
iesk.
Valo7020
4. profesionālās kvalifikācijas dif.
prakse
iesk.
Valo7030
Maģistra darbs IV
iesk.
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades
darba, projektēšanas darba un vadzinību
studiju kursi [KrP: 1]
Valo6127
Psiholingvistikas
pamati dif.
(izvēles kurss)
iesk.
Valo6128
Valodas lietošanas politika dif.
ES (izvēles kurss)
iesk.
PolZ6002
ES institūcijas un politika dif.
(izvēles kurss)
iesk.
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi [KrP:
2)
Psih6030
Saskarsmes psiholoģija
dif.
iesk.
5. sem. A daļa. Studiju kursi, kas
nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 20]
Valo7021
5. profesionālās kvalifikācijas dif.
prakse
iesk.
Valo7031
Maģistra darbs V
iesk.
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Valo6175
Valo7032
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36
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36
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18
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36
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18
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18
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36

18
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18
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36
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18

1
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36
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Valsts eksāmens
Maģistra darba aizstāvēšana

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu
KOPĀ KrP : 100
Studiju programmas
direktors

___________D. Ozola
(paraksts, atšifrējums, datums)

2013.gada ____. _____

Dekāns

M. Burima
2013.gada ____. _________
(paraksts, atšifrējums, datums)

APSTIPRINĀTS
HF Domes sēdē
2009. gada 12. maijā
Protokols Nr. 5
Grozījumi apstiprināti
HF Domes sēdē
2010.gada 18. jūnijā
Protokols Nr. 7
Profesionālās maģistra studiju programmas
„Tulks, tulkotājs“ (programmas kods 47222)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums – 3 gadi, nepilna laika studijas

Kursa kods

Kursa nosaukums

Pārbaudījuma
forma

Kurs
a
KrP

Kursa

1. studiju gads

kontaktstundu
skaits

1.sem.
Konta
ktstunda
s sem.
lekc.
kop lekc lab. sem lek
ēi- dar i- c.
jais jas bi nāri
pr.
dar
bi

1. sem. A daļa Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā
un praksē [KrP: 13]
Valo7022
Tulkošanas teorija (B)
Terminoloģija (B)
eks.

1
2

6 6
12 12

Valo6083

Terminoloģija (angļu valoda)

eks.

2

12

12

Valo6085

Terminoloģija (poļu valoda)

eks.

2

12

12

Valo6084

Terminoloģija (vācu valoda)

eks.

2

12

12

1

6

6

6 st
12
st
12
st
12
st
12
st
6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

6
6
6
6

6 st
6 st
6 st
6 st

1

6

Valo6080
Valo6081
Valo6079

Valo6075
Valo6076

Valo6060
Valo6058
Valo6059

Valo7038

Publicistisko tekstu tulkošana (A
– B, B – A)
Publicistisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Publicistisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Publicistisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Leksikogrāfija
Leksikogrāfija (angļu valoda)
Leksikogrāfija (poļu valoda)
Leksikogrāfija (vācu valoda)
Otrā svešvaloda
Otrā svešvaloda I (franču valoda)

dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.
dif. iesk.

6
6

6
st
6
st

2. studiju gads

3. studiju gads

2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem. 6.sem.
Konta Kontak Kontak Konta Konta
ktttktktstunda stundas stundas stunda stunda
s sem. sem.
sem. s sem. s sem.
la
b.
d.
se
m.

la lek lab. lek lab
b. c. d. c. .d.
d.
se
se
se
m.
m.
m.

Valo6154

Otrā svešvaloda I (spāņu valoda)

1

6

6

Valo6139

Otrā svešvaloda I (vācu valoda)

1

6

6

Valo6156

1

6

6

Valo5070

Otrā svešvaloda I (zviedru
valoda)
Otrā svešvaloda I (poļu valoda)

1

6

6

Valo7044

Otrā svešvaloda I (angļu valoda)

1

6

6

Valo6158

Otrā svešvaloda I (krievu valoda)

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

Speciālais praktikums angļu /
vācu / poļu valodā
Valo5064
Speciālais praktikums
angļu
valodā I
Valo5066
Speciālais praktikums
poļu
valodā I
Valo5068
Speciālais
praktikums
vācu
valodā I
Valo1170
Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (izvēles kurss)
Valo7017
1. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7026
Maģistra darbs I
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadzinību studiju
kursi [KrP: 1]
JurZ6009
Tiesību pamati (izvēles kurss)
Ekon6022 Ekonomikas
zinātņu pamati
(izvēles kurss)
2. sem. A daļa Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā
un praksē [KrP: 16]
Valo7023
Tulkošanas teorija
* Valo6053
(DP)

Valo6081
Valo6079

Valo6075
Valo6076
Valo6078
Valo6068

Valo6073
Valo6074
Valo6072

Valo7038

6

6 st
3

3
iesk.

1

1
1

dif. iesk.
dif. iesk.

1
1

6
6

dif. iesk.

1

6

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

eks.

1

6

6

eks.

1

6

6

eks.

1

6

6

eks.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

1

6

6

Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Otrā svešvaloda
dif. iesk.

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

Otrā svešvaloda I (franču valoda) dif. iesk.

1

6

6

Publicistisko tekstu tulkošana
Valo6080

dif. Iesk.

Publicistisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Publicistisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Publicistisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (A – B, B – A)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Latviešu valodas ortogrāfija un
interpunkcija
Juridisko tekstu tulkošana

6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st

6
6

6 st
6 st

6

6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st

Valo6154

Otrā svešvaloda I (spāņu valoda) dif. iesk.

1

6

6

Valo6139

Otrā svešvaloda I (vācu valoda)

dif. iesk.

1

6

6

Valo6156

1

6

6

Valo5070

Otrā svešvaloda I (zviedru dif. iesk.
valoda)
Otrā svešvaloda I (poļu valoda)
dif. iesk.

1

6

6

Valo7044

Otrā svešvaloda I (angļu valoda)

dif. iesk.

1

6

6

Valo6158

Otrā svešvaloda I (krievu valoda) dif. iesk.

1

6

6

Speciālais praktikums angļu /
vācu / poļu valodā
Speciālais praktikums
angļu
valodā I
Speciālais praktikums
poļu
valodā I
Speciālais
praktikums
vācu
valodā I
Mutiskās tulkošanas metodika

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

1

6

6

Valo5064
Valo5066
Valo5068

Valo6122

Mutiskās tulkošanas metodika
(angļu valoda)
Valo6123
Mutiskās tulkošanas metodika
(poļu valoda)
Valo6121
Mutiskās tulkošanas metodika
(vācu valoda)
Valo6054
Tulka un tulkotāja darba ētikas
pamati
Valo7018
2. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7027
Maģistra darbs II
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadzinību studiju
kursi [KrP: 1]
InfT6002
Modernās tehnoloģijas tulkotāja
darbā
3. sem. A daļa Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā
un praksē [KrP: 15]
Valo7023
Tulkošanas teorija
* Valo6053
(DP)
Juridisko tekstu tulkošana
Valo6073
Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Valo6074
Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Valo6072
Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Valo6067
Latviešu valodas leksikoloģija
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošana
Valo7034
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošana I
Valo6137
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošanā I
Valo7042
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošanā I
Valo6061
Retorika
Valo6066
Latviešu valodas sintakse

Valo7038
Valo6154
Valo6139

Otrā svešvaloda
Otrā svešvaloda I (franču valoda)
Otrā svešvaloda I (spāņu valoda)
Otrā svešvaloda I (vācu valoda)

dif. iesk

iesk.

3

6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
6
st
3

4

4

1

6

6

1

6

6

6 st

eks.
eks.

1
1

6
6

6
6

6 st
6 st

eks.

1

6

6

6 st

eks.

1

6

6

6 st

1
1

6
6

6

1

dif. iesk.

6
st

6 st
6

6 st

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1
2

6
12

1
1
1
1

6
6
6
6

6
12

6 st
12
st

6
6
6
6

6 st
6 st
6 st
6 st

Valo6156

Otrā svešvaloda I (zviedru
valoda)
Valo5070
Otrā svešvaloda I (poļu valoda)
Valo7044
Otrā svešvaloda I (angļu valoda)
Valo6158
Otrā svešvaloda I (krievu valoda)
Mutiskās tulkošanas metodika
Valo6122
Mutiskās tulkošanas metodika
(angļu valoda)
Valo6123
Mutiskās tulkošanas metodika
(poļu valoda)
Valo6121
Mutiskās tulkošanas metodika
(vācu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā
Valo6094
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (franču valoda)
Valo6095
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (spāņu valoda)
Valo6097
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (vācu valoda)
Valo6093
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (zviedru valoda)
Valo6160
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (krievu valoda)
Valo6096
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (poļu valoda)
Valo6098
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (angļu valoda)
Valo7019
3. Profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7028
Maģistra darbs III
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadzinību studiju
kursi [KrP: 2]
InfT6002
Modernās tehnoloģijas tulkotāja
darbā
Psih6031
Starpkultūru kompetence (izvēles
kurss)
Valo6124
Teksta teorija (izvēles kurss)
Teksta
analīze
sastatāmajā
aspektā (izvēles kurss)
Valo6126
Teksta analīze sastatāmā aspektā
(angļu valoda)
Valo6161
Teksta analīze sastatāmā aspektā
(poļu valoda)
Valo6125
Teksta
analīze
sastatāmajā
aspektā (vācu valoda)
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi [KrP: 1]
Psih6030
Saskarsmes psiholoģija
4. sem. A daļa Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā
un praksē [KrP: 17]
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošana
Valo7034
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošana I
Valo6137
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošanā I
Valo7042
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošanā I
Valo6061
Retorika
Valo7023
Tulkošanas teorija II
* Valo6053
(DP)
Valo6067
Latviešu valodas leksikoloģija
Valo6065
Latviešu valodas stilistika
Otrā svešvaloda

1

6

6

6 st

dif. iesk.
dif. iesk.

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
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6 st

dif. iesk.

1

6

6
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dif. iesk.

1

6

6
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1

6

6
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1

6

6
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1

6

6
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1

6

6
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1

6

6
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1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

3

3

Iesk.

2

2

dif. iesk

1

6

6

dif. iesk.

1

6

6

6 st

dif. iesk.
dif. iesk.

1
1

6
6

6
6

6 st
6 st

dif. iesk.

1

6

6

6 st

dif. iesk.

1

6

6

6 st

dif. iesk.

1

6

6

6 st

1

6

6

6 st

dif. iesk

1

6

6

6 st

dif. iesk

1

6

6

6 st

dif. iesk

1

6

6

6 st

dif. iesk

1

6

6

6 st

dif. iesk
eks.

1
1

6
6

6

6 st
6 st

eks.

1
1
1

6
6
6

6
6

6 st
6 st

eks.

6 st

6

6

6 st

Valo7038
Valo6154
Valo6139
Valo6156
Valo5070
Valo7044
Valo6158

Valo6094
Valo6095
Valo6097
Valo6093
Valo6160
Valo6096
Valo6098

Valo6107
Valo6110
Valo6112
Valo6108
Valo6106
Valo6111
Valo6109

Valo6114
Valo6117
Valo6119
Valo6115
Valo6113
Valo6118
Valo6116

Valo6099
Valo6103
Valo6102
Valo6100
Valo6105

Otrā svešvaloda I (franču valoda)
Otrā svešvaloda I (spāņu valoda)
Otrā svešvaloda I (vācu valoda)
Otrā svešvaloda I (zviedru
valoda)
Otrā svešvaloda I (poļu valoda)
Otrā svešvaloda I (angļu valoda)
Otrā svešvaloda I (krievu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (franču valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (spāņu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (vācu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (zviedru valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (krievu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (poļu valoda)
Mutiskā
tulkošana
otrajā
svešvalodā (angļu valoda)
Juridisko tekstu tulkošana
Juridisko tekstu tulkošana (franču
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (spāņu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Juridisko
tekstu
tulkošana
(zviedru valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (krievu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (franču valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu valoda)

eks.
eks.
eks.
eks.

1
1
1
1

6
6
6
6

6
6
6
6

6 st
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6 st

eks.
eks.
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eks.
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1
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1
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1

6
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1

6
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1

6
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1

6
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1

6
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1
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1
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1
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1

6
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6 st

1

6

6
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Valo6104

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6101
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6120
Rediģēšanas pamati
Valo7019
4. profesionālās kvalifikācijas
prakse
Valo7028
Maģistra darbs IV
B daļa Pētnieciskā darba, jaunrades darba,
projektēšanas darba un vadzinību studiju
kursi [KrP: 1]
Valo6127
Psiholingvistikas pamati (izvēles
kurss)
Valo6128
Valodas lietošanas politika ES
(izvēles kurss)
PolZ6002 ES institūcijas un politika (izvēles
kurss)
5. sem. A daļa Studiju kursi, kas nodrošina
jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā
un praksē [KrP: 15]
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana
Valo6069
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6071
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6070
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Konsekutīvā
un
sinhronā
tulkošana
Valo7035
Konsekutīvā
un
sinhronā
*Valo6062 tulkošana II
(DP)
Valo6138
Konsekutīvā
un
sinhronā
*Valo6064( tulkošana II
DP)
Valo7043
Konsekutīvā
un
sinhronā
*Valo6063( tulkošana II
DP)
Valo6065
Latviešu valodas stilistika

Valo6107
Valo6110
Valo6112
Valo6108
Valo6106
Valo6111
Valo6109
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Valo6117
Valo6119
Valo6115
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Juridisko tekstu tulkošana

dif. iesk

1

6

6

Juridisko tekstu tulkošana (franču
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (spāņu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Juridisko
tekstu
tulkošana
(zviedru valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (krievu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana
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tekstu
tulkošana (franču valoda)
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Valo6113

Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6118
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6116
Tehnisko,
zinātnisko
tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana
Valo6099
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Valo6103
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Valo6102
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6100
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Valo6105
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6104
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6101
Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo7019
5. Profesionālā kvalifikācijas
prakse
Valo7028
Maģistra darbs V
Pedagoģijas un psiholoģijas kursi [KrP: 1]
Psih6030
Saskarsmes psiholoģija
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6. sem. A daļa [KrP: 17]
Valo7021
5. Profesionālā kvalifikācijas
prakse
Valo7031
Maģistra darbs
.
Gala pārbaudījumi
Valo6175
Valsts eksāmens
Valo7032
Maģistra darba aizstāvēšana
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6
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11

6

6

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu

KOPĀ KP : 100

Studiju programmas
direktors

_________D.Ozola
(paraksts, atšifrējums, datums)

2013.gada ____. ___________

Dekāns

______ M.Burima
(paraksts, atšifrējums, datums)

2013.gada____. ___________

2. pielikums
Studiju kursu apraksti

Kursa nosaukums

Tulkošanas teorija

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Valo6053
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filoloģijas doktors, pētn.Ilze Kačāne
Mg. Pedagoģijas maģistrs, lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar tulkošanas procesa (rakstiskā un
mutvārdu) teorētiskajiem pamatiem, noteikt galvenās tulkošanas problēmas un to
iespējamo risinājumu. Kursa uzdevumi ir: apskatīt tulkošanas teorijas svarīgākos
jautājumus, tematizēt rakstiskās un mutvārdu tulkošanas problēmas un iespējamās
stratēģijas šo problēmu risināšanai.
Rezultāti:
1. Studējošie demonstrē teorētiskās zināšanas par translatoloģijas zinātnes
terminoloģiju, tulkošanas procesu un tā īpatnībām, rakstiskās un mutvārdu
tulkošanas problēmām;
2. Studējošie tulkošanas prakses laikā izmanto iegūtās zināšanas par tulkošanas
stratēģijām, darbu ar dažādiem informācijas avotiem, ievēro tulkotāja ētiskās
normas, māk novērtēt savas fiziskās un psihiskās iespējas, māk noteikt
tulkošanas problēmas un izstrādāt to risinājuma stratēģijas;
3. Mutvārdu tulkošanas prakses laikā studējošie spēj pielietot dažādus piezīmju
veikšanas paņēmienus un situācijai atbilstošu problēmu risinājuma stratēģiju.
Kursa saturs:
Jēdzieni „rakstiskā tulkošana“, „mutvārdu tulkošana“, „tulkotājs“, „tulks“ to
definīcijas, tulkošanas veidu apskatīšana. Pārskats par tekstu: avotteksta un
mērķteksta attieksmes; ekvivalences jēdziens, teksta veidi, tulkošanas metodes un tipi.
Pārskats par tulkošanas procesu: tulkošanas fāzes (receptīvā un produktīvā),
tulkošanas stratēģijas, tulkošanas kontrole, tulkošanas pasūtījums, orientācija uz
mērķa auditoriju, darbs ar paralēlajiem un fona tekstiem, mērķteksta rediģēšana.
Tulkotāja fiziskās, psihiskās un ētiskās īpašības: tulkotāja lojalitāte, tulkotājam
atbilstoša teksta analīze. Iespējamās tulkošanas problēmas un to risināšanas ceļi:
pasūtījuma informācijas nepilnība, teksta analīzes problēmas, tulkojuma
noformēšanas jautājumi utt. Tulka kompetences. Mutvārdu tulkošanas process:
pamatstratēģijas, piezīmju veikšanas paņēmieni (simboli, saīsinājumi).Sinhronā

tulkošana: runas novērtējums, stratēģijas. Citi mutvārdu tulkošanas paveidi.
Kursa plāns:
52 st. – lekcijas 20 st. – semināri
Lekciju tēmas:
Tulkošanas teorijas:
1) tulkošanas teorijas un valodas sistēma (Humbolts, Veisgerbers, Čomskis. Ketfords
u.c.);
2) tulkošanas teorijas un teksts (Kollers, Ostins, Serls, Kusmauls u. c.);
3) Tulkošanas teorijas un tulkotājs (Štolce, Kringss, Hansens u. c.)
Tulkošanas pamatjēdzieni:
1) „rakstiskā tulkošana“, „mutvārdu tulkošana“, „tulkotājs“;
2) „tulks“ to definīcijas, tulkošanas veidu apskatīšana;
Pārskats par tekstu:
1) avotteksta un mērķteksta attieksmes;
2) ekvivalences jēdziens;
3) teksta veidi, tulkošanas metodes un tipi.
Pārskats par tulkošanas procesu:
1)tulkošanas fāzes (receptīvā un produktīvā;
2)tulkošanas stratēģijas;
3)tulkošanas kontrole, tulkošanas pasūtījums;
4) orientācija uz mērķa auditoriju;
5)darbs ar paralēlajiem un fona tekstiem;
6)mērķteksta rediģēšana.
7)Tulkotāja fiziskās un psihiskās īpašības:
8)Tulkotāja ētika;
9)Tulkotāja profesionālās īpašības;
10)Tulkotājam atbilstoša teksta analīze.
Studējošo patstāvīgais darbs: iepazīšanās ar mācību literatūru visa semestra garumā.
Rakstiskās tulkošanas problēmas un to risināšanas ceļi:
1)pasūtījuma informācijas nepilnība;
2) teksta analīzes problēmas;
3) teksta analīzes problēmas;
4) tulkojuma noformēšanas jautājumi.
Tulka kompetences:
1) Kvalitāte, patiesums un lojalitāte;
2) klientu vēlmes un attieksmes;
3) kultūratšķirības;
4) kultūratšķirības.
Semināru tēmas:
Sinhronā tulkošana:
1) tulkošanas process;
2) runas novērtējums, ļoti ātras runas;
3) stratēģijas;
4) uzvedība kabīnē, komandas darbs.
Secīgā tulkošana:
1) receptīvā fāze, produktīvā fāze;
2) pamatstratēģijas;
3) piezīmju veikšanas paņēmieni (simboli, saīsinājumi.
Citi mutvārdu tulkošanas paveidi:
1) kontakttulkošana;
2) tiesu tulkošana;

3) čuksttulkošana.
Studējošo patstāvīgais darbs: iepazīšanās ar mācību literatūru visa semestra garumā
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens
Mācību pamatliteratūra:
1. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Bd. 24 / 1998. Thematischer Teil:
Übersetzen und Dolmetschen (mit Auswahlbibliographie zum Thema
Übersetzen). München: iudicium, 1998
2. KAUTZ, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2.Aufl.
München:iudicium, 2002
3. KOLLER, W.: Einführung in die Übersetzungswissenschaft. 5. Aufl.
Heidelberg: Qeulle&Meyer, 1997
4. KÖNIGS, F.G. (Hg): Übersetzungswissenschaft und Fremdsprachenunterricht.
München: Goethe-Institut, 1989.
5. MACHENEINER, J.: Übersetzen. Ein Vademecum. Frankfurt am Main:
Eichborn, 1995.
6. REISS, K./ VERMEER, H.J.: Grundlegung einer allgemeinen
Translationstheorie. 2. Aufl. Tübingen: Niemeyer, 1991
7. Veisbergs, A. (2007): Konferenču tulkošana. Zinātne, Rīga.
Papildliteratūra:
1. SNELL-HORNBY, M./HÖNIG. H.G./KUSSMAUL, P.A. (Hgg.): Handbuch
Translation. Tübingen: Stauffenburg, 1998
2. STOLZE, R.: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. 2., vollst. überarb. und
erw. Aufl. Tübingen: Gunter Narr, 1997
3. STOLZE, R.: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Tübingen: Gunter Narr,
1994.
4. STÖRIG, H.J.: Das Problem des Übersetzens. Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1963.
5. VERMEER, H.J.: Skizzen zu einer Geschichte der Translation. Frankfurt am
Main: Verlag für Interkulturelle Komunikation, 1992
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Theory of Translation
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to acquaint students with the essential theoretical principles
of translation processes, to determine main translation problems and their possible

solution. The objectives of the course are to consider all the main questions of
translation theory, written translation problems and possible strategies for the solution
of such problems.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Terminoloģija (angļu valoda)
Valo6083
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Pedagoģijas maģistrs, lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss izstrādāts Humanitārās fakultātes profesionālās maģistra studiju
programmas „Tulks, tulkotājs” studējošajiem ar mērķi palīdzēt apgūt zināšanas un
prasmes, kas nepieciešamas tulka un tulkotāja specialitātē, lai orientētos
terminoloģijas veidošanas un lietošanas jautājumos.
Rezultāti:
Studējošie demonstrē izpratni par terminoloģiju kā zinātni, tās galveniem jēdzieniem
un principiem.
Studējošie prot kritiski izmantot terminu izstrādes un lietošanas principus zinātniski
pētnieciskajā darbā.
Studējošie pielieto profesionālo kompetenci darbā ar angļu valodas terminoloģiju, tās
veidošanu, lietošanu un tulkošanu latviešu valodā.
Kursa saturs:
Terminoloģijas vēsturiskais apskats. Mūsdienu terminoloģija kā zinātne un tās
interdisciplinārie sakari. Terminoloģijas virzieni, principi un darba metodes. Termina
pamatizpratne. Starptautiskie un nacionālie (latviešu) terminoloģijas izstrādes
principi. Terminoloģija un standartizācija. Terminoloģija un neoloģismu veidošana.
Terminoloģija un profesionālās valodas lietošanas prakse. Terminoloģija un
datorzinātne.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 36st.
Lekciju tēmas:
1. Terminoloģijas izcelšanās
2. Nozares attīstība pasaulē
3. Ieskats latviešu terminoloģijas un tās izstrādes principu vēsturē
4. Mūsdienu terminoloģijas evolūcija

5. Terminoloģija un lingvistika
6. Terminoloģija un leksikoloģija
7. Terminoloģija un leksikogrāfija
8. Terminoloģija un tulkošanas teorija
9. Terminoloģijas virzieni, principi un darba metodes
10.Termina pamatizpratne un galvenās zinātniskam terminam izvirzāmās prasības
11.Termina lingvistiskā funkcija
12.Intralingvālie terminoloģijas izstrādes principi
13.Interlingvālie terminoloģijas izstrādes principi
14.Ekstralingvālie terminoloģijas izstrādes principi
15.Terminoloģija un standartizācija
16.Terminoloģija un neoloģismu veidošana
17 Terminoloģija un profesionālās valodas lietošanas prakse
18.Terminoloģija un datorzinātne
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto teorētisko materiālu kvalitatīva apguve, daļēji patstāvīga
lekciju izstrāde un prezentēšana, kvalitatīvi un laicīgi izpildīti rakstiskie testi.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – mutiskais eksāmens.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs lekciju apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde – 40%.
Kursu apgūst angļu valodā, lietojot arī rekomendēto literatūru latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Cabre, M. Teresa. Terminology. Theory, Methods and Applications. – John
Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia, 1999.
2. Skujiņa, Valentīna.Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. –
Rīga”Zinātne”,1993
Papildliteratūra:
1. Zauberga, I.Theoretical Tools for Professional Translators. – Rīga: Latvijas
Universitāte, 2004
Periodika un citi informācijas avoti
1. Terminology. International Journal of Theoretical and Applied Issues in
Specialized Communication. – John Benjamins Publishing Company,
Amsterdam/Philadelphia
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Terminology (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the master students of the Faculty of the Humanities

within the frame of the programme „Interpreter, Translator” and is aimed to extend
the students’ knowledge and develop their skills related to the principles of
terminology formation and usage.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Terminoloģija (poļu valoda)
Valo6085
Filoloģija
Valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc. Dr.philol., K.Barkovska, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Ievads sociolingvistikā
Kursa anotācija:
Terminoloģijas pārvaldības studiju kurss paredzēts topošajiem tulkotājiem. Tajās
aplūkotas terminoloģijas pamatproblēmas, terminogrāfija, datu bāzes, terminoloģisko
vārdnīcu veidošana u.c. tēmas. Kurss sniedz ieskatu praktiskajā terminoloģijas
izmantošana tulkošanas jomā.
Rezultāti:
Studiju rezultāti:
 Studenti demonstrē zināšanas par terminoloģiskām sfērām(politiski sociālie,
ekonomiskie, juridiskie jautājumi).
 Spēj pielietot terminu vārdnīcas, izmantot datoru informācijas uzkrāšanai un
tulkošanai.
 Prot strādāt ar informāciju: meklēt, analizēt, klasificēt, saglabāt.
 Labi orientējas terminoloģijas pārvaldības jautājumos
Kursa saturs:
Terminoloģija, termina jēdziens. Definīcijas. Terminoloģiskās sfēras (politiski
sociālie jautājumi). (I.daļa). Terminoloģiskās sfēras (politiski sociālie jautājumi). (II
daļa). Terminoloģiskās sfēras (ekonomiskie jautājumi). (I.daļa). Terminoloģiskās
sfēras (ekonomiskie jautājumi). (II daļa). Terminoloģiskās sfēras (juridiskie
jautājumi). (I.daļa). Terminoloģiskās sfēras (juridiskie jautājumi). (II.daļa). Terminu
vārdnīcas. Terminu vārdnīcas poļu valodā. Terminogrāfija. Datora izmantošana
informācijas uzkrāšanai. Datora izmantošana tulkošanā. Terminoloģijas pārvaldības
jautājumi. Normativizācija terminoloģijas jomā. Terminogrāfija un standartizācija.
Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 36 st.,
Lekciju tēmas:
 Terminoloģija, termina jēdziens. Definīcijas.
 Terminoloģiskās sfēras (politiski sociālie jautājumi). (I.daļa)
 Terminoloģiskās sfēras (politiski sociālie jautājumi). (II daļa)
 Terminoloģiskās sfēras (ekonomiskie jautājumi). (I.daļa)
 Terminoloģiskās sfēras (ekonomiskie jautājumi). (II daļa)
 Terminoloģiskās sfēras (juridiskie jautājumi). (I.daļa)
 Terminoloģiskās sfēras (juridiskie jautājumi). (II.daļa)
 Terminu vārdnīcas.
 Terminu vārdnīcas poļu valodā.
 Terminogrāfija.
 Datora izmantošana informācijas uzkrāšanai
 Datora izmantošana tulkošanā.
 Terminoloģijas pārvaldības jautājumi.
 Normativizācija terminoloģijas jomā.
 Terminogrāfija un standartizācija.
 Tulkojumos radušos problēmu apspriešana
Studējošo patstāvīgais darbs:
Terminu kartotēkas izveidošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Terminu kartotēkas izveidošana, kontroldarbs un eksāmens
Mācību pamatliteratūra:
1. Tezaurus informacji naukowej. Pod red. E. Chmielewskiej-Gorczycy.
Warszawa: OIN PAN 1992;
2. Tomasik-Beck, Terminy techniczne. Budowa. Semantyka. Warszawa: IINTE.
1996;
3. Teoretyczne podstawy terminologii. Pod red. F. Gruczy. Wrocław:
Ossolineum 1991;
4. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Red. M. Dembowska.
Wrocław: Ossolineum 1979.
5. http://biot.ar.szczecin.pl/slownik.php
6. http://www.dbc.wroc.pl/dlibra
7. http://www.agroenergetyka.pl/?a=article&id=60
8. http://slownik.rolnicy.com
9. http://drzewa.net/slowniklacpol.php
Papildliteratūra:
Terminoloģijas jaunumi. LZA Terminoloģijas komisija. – Rīga: LZA, no 2002.gada
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:
Kursu apgūst poļu valodā.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Terminology (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for future interpreters and translators. This course acquaints
students with the essential terminology problems, terminography, databases, the
creation of terminological dictionaries and other topics. The course gives the insight
into the practical use of terminology in the sphere of translation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Terminoloģija (vācu valoda)
Valo6084
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filol., doc. Nataļja Jundina
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Valo1049 Ievads valodniecībā
Valo1050, Ievads ģermānistikā
Valo3012 Ievads sociolingvistikā
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
studējošajiem. Studiju kurss dod priekšstatu par terminu pielietošanas sfērām,
raksturīgām pazīmēm, terminu klasifikācijas veidiem, sniedz ieskatu par terminu
definīcijām, attīsta iemaņas un prasmes pareizi tulkot terminus lietišķajos tekstos,
iepazīstina studējošos ar terminoloģijas zinātnes galvenajiem jēdzieniem un
problēmām, padziļina studējošo zināšanas par zinātniskās terminoloģijas sistēmām.
Kursa ietvaros tiek izskatīti terminu rašanās avoti, tiek analizēta speciālās valodas un
sarunvalodas mijiedarbība
Rezultāti:
Studējošie demonstrē izpratni par terminoloģiju kā zinātni, tās galveniem jēdzieniem
un principiem.
Studējošie prot kritiski izmantot terminu izstrādes un lietošanas principus zinātniski
pētnieciskajā darbā.
Studējošie pielieto profesionālo kompetenci darbā ar vācu valodas terminoloģiju, tās
veidošanu, lietošanu un tulkošanu latviešu valodā.
Kursa saturs:
Termini ir speciālās leksikas kodols. Studējošiem jāapgūst sekojošie jautājumi:
terminu pazīmes un definīcijas (Nominaldefinition, Realdefinition); terminu speciālās
leksikas leksiskās, sintaktiskās, tekstuālās un vizuālās īpatnības; terminu
klasifikācijas, ko izstrādājuši dažādi valodnieki (Schippan, Schmidt, Römer/Matzke u.
c.); terminu vārddarināšanas aspekti; terminu rašanas avoti (latīņu un grieķu valoda,
citas svešvalodas, sarunvaloda utt.); speciālās valodas ietekme uz sarunvalodu un
sarunvalodas ietekme uz speciālo valodu. Tulkotājam ir jāpārzina dažādu nozaru
terminoloģijas sistēmas. Termini ir speciālo nozaru un profesionālās leksikas svarīga
sastāvdaļa. Tulkotāja uzdevums ir prast tulkot šo leksiku. Svarīgs terminoloģijas
studiju mērķis ir terminu polisēmijas novēršana lietišķos tekstos, nosakot precīzu

ekvivalentu starp saturu un formu. Kursa gaitā uzmanību jāpievērš aizgūtajiem
terminiem un internacionālismiem, to vietai terminoloģijas sistēmās.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 20 stundas, semināri - 16 stundas
Lekciju tēmas:
Termini kā speciālās leksikas kodols:
1) terminu pazīmes un definīcijas (Nominaldefinition, Realdefinition);
2) terminu pazīmes un definīcijas (Nominaldefinition, Realdefinition);
3) terminu speciālās leksikas leksiskās, sintaktiskās, tekstuālās un vizuālās īpatnības;
4) terminu speciālās leksikas leksiskās, sintaktiskās, tekstuālās un vizuālās īpatnības;
5) terminu klasifikācijas, ko izstrādājuši dažādi valodnieki (Schippan, Schmidt,
Römer/Matzke u. c.);
6) terminu vārddarināšanas aspekti;
7) terminu vārddarināšanas aspekti;
8) terminu rašanas avoti (latīņu un grieķu valoda, citas svešvalodas, sarunvaloda utt.);
9) speciālās valodas ietekme uz sarunvalodu;
10) sarunvalodas ietekme uz speciālo valodu.
Semināru tēmas:
1) dažādu nozaru terminoloģijas sistēmas;
2) termini kā speciālo nozaru un profesionālās leksikas svarīga sastāvdaļa;
3) termini kā speciālo nozaru un profesionālās leksikas svarīga sastāvdaļa;
4) terminu polisēmijas novēršana lietišķos tekstos;
5) terminu polisēmijas novēršana lietišķos tekstos;
6) aizgūtie termini un internacionālismi;
7) aizgūtie termini un internacionālismi;
8) aizgūto terminu un internacionālismu vieta terminoloģijas sistēmās.
Studentu patstāvīgais darbs - mācību literatūras apgūšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens
Mācību pamatliteratūra:
1. Albrecht, J. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung.
Tübingen: Narr Verlag, 2005.
2. Arntz R. Terminologievergleich und internationale Terminologieangleichung//
Hornby M.S. Übersetzungswissenschaft. Eine Neuorientierung. Francke Verlag:
Tübingen, Basel, 1986.
3. Best, J., Kalina, S. (Hrsg.) (2002): Übersetzen und Dolmetschen. Tübingen und
Basel: A. Francke Verlag.
4. Dittmann J., Kästner H., Schwitalla J. Erscheinungsformen der deutschen Sprache.
Berlin: Erich Schmidt Verlag, 1991.
5. Grote, A. Entlehnung, Übersetzung, Vernetzung. Frankfurt/M: Lang Verlag, 2002.
6. Kußmaul, P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Tübingen: Narr
Verlag, 2007.
7. Roelcke Th. Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag: Berlin, 1999.
8. Römer Ch., Matzke, B. Lexikologie des Deutschen. Tübingen: Günter Narr Verlag,
2003. Schade G. Einführung in die deutsche Sprache der Wissenschaft. Berlin: Erich
Schmidt Verlag, 2002.
9. Schippel, L. Translationskultur – ein innovatives und produktives Konzept. Frank
& Timme Verlag, 2007.

10. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache. Max Niemeyer
Verlag: Tübingen, 1992.
11. Schreiber, M. Übersetzung und Bearbeitung. Tübingen: Narr Verlag, 1993.
12. Stepanova M., Černyševa I. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache.
Vysšaja škola: Moskau, 1986.
13. Гречко В.К. Синтаксис немецкой научной речи. Издательство
Ленинградского университета, 1985.
Papildliteratūra:
1. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Quelle & Meyer Verlag:
Wiesbaden, 1997.
2. Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini. Herausgegeben von R.Conrad. VEB
Bibliographisches Institut: Leipzig, 1988.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Terminology (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course gives an idea about terminological systems in different fields of science,
develops skills and abilities to interpret correctly terminological notions in various
texts, acquaints the students with the main conceptions and methods of terminological
science, deepens students’ knowledge about scientific terminological systems, gives
an insight into definitions and features of terms. The sources of special terminological
lexis, the influence of special terminology on spoken language are analyzed within the
framework of the course.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Publicistisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Valo6079
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

6
30
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Valentīna Taļerko, Vācu filoloģijas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kursa gaitā tiek noteiktas publicistisko tekstu un to tulkošanas īpatnības.
Studējošie tiek iepazīstināti ar dažādiem publicistisko tekstu veidiem.
Kursa mērķis ir attīstīt studentu iemaņas saprast un pareizi tulkot publicistiskos
tekstus, atkarībā no tulkošanas mērķa.
Rezultāti:
- studējošie demonstrē zināšanas par dažādu veidu publicistiskiem avotiem;
- studējošie analizē un kritiski izvērtē publicistisko tekstu satura un struktūras
īpatnības;
- studējošie kvalitatīvi tulko dažādu veidu publicistiskus tekstus: ziņojumus,
komentārus utl.;
- studējošie tulkošanas praksē lieto dažādas tulkošanas metodes.
Kursa saturs:
Dažādu veidu publicistiskiem avotiem: politiskie, ekonomiskie, zinātniskie,
izklaidējošie laikraksti vācu un latviešu valodā. Dažādu publicistisko tekstu tuvāks
apskats un to īpatnību analīze: ziņojums, komentārs, intervija, vēstule u.c. Atsevišķu
publicistisko un informatīvo tekstu tulkošana, izmantojot dažādas tulkošanas metodes.
Kursa plāns:
6 st. – lekcijas, 30 st. – praktiskās nodarbības.
Lekciju tēmas:
Iepazīšanās ar dažādu veidu publicistiskiem avotiem:
1. politiskie, ekonomiskie, zinātniskie avoti;
2. izklaidējošie laikraksti vācu un latviešu valodā.
3. Dažādu publicistisko tekstu tuvāks apskats un to īpatnību analīze: ziņojums,
komentārs, intervija, vēstule u.c.
Praktiskās nodarbības: atsevišķu publicistisko un informatīvo tekstu tulkošana,
izmantojot dažādas tulkošanas metodes. Studentu patstāvīgais darbs: publicistikas
tekstu tulkošana, mācību literatūras lasīšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. izpildīti patstāvīgie darbi – 40% no kopējā vērtējumā
2. sekmīgi starppārbaudījumi – 30% no kopējā vērtējumā
3. eksāmens – 30 % no kopējā vērtējumā
Mācību pamatliteratūra:
1. Kautz, Ulrich. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München:
Iudicium 2002.
2. Aktuālākie laikraksti vācu valodā: Deutschland, Baltisches Rundschau, Spiegel,
Das Parlament, Die Zeit, Globus u.c.
3. Aktuālākie laikraksti latviešu valodā: Diena, Izglītība un Kultūra, Neatkarīgā Rīta
Avīze u.c.
4. Grote, A. Entlehnung, Übersetzung, Vernetzung. Frankfurt/M.: Lang, 2008
5. Krings, H. P. / Mayer, F. Sprachenvielfalt im Kontext von Fachkommunikation,
Übersetzung und Fremdsprachenunterricht. Frank & Timme: 2008
6. Letnes, O. / Vater, H. Modalität und Übersetzung. Trier: Wissenschaftlicher
Verlag, 2004
7. Schreiber, M. Übersetzung und Bearbeitung. Tübingen: Narr Verlag, 1993
8. Schippel, L. Translationskultur – ein innovatives und produktives Konzept. Frank
& Timme, 2007
Papildliteratūra:
1. Bussmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. - Stuttgart, 1990
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. - Mannheim, 1989
3. Duden. 12 Bände. - Mannheim, 1996
4. Granta K. Vācu - latviešu vārdnīca. Deutsch - Lettisches Wörterbuch. Rīga, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of the Publicistic Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
During the course the students get acquainted with the peculiarities of publicistic
texts, their different types and their translation. The students develop their skills in
translating publicistic texts according to the translation aim.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Publicistisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Valo6080
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

6
30
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādiem publicistisko tekstu veidiem un to
tulkošanas īpatnībām. Studentus māca pareizi tulkot publicistiskus tekstus atkarībā no
tulkošanas mērķa.
Rezultāti:
1. Studējošie demonstrē zināšanas par publicistikas stilu un tā īpatnībām,
publicistikas žanriem un avotiem, kā arī publicistisko tekstu tulkojuma specifiku.
2. studējošie kvalitatīvi tulko dažādu veidu publicistiskus tekstus
Kursa saturs:
Publicistiskā stila raksturojums; Dažāda veida publicistiskie avoti: politiskie, sociālie,
ekonomiskie, izklaidējošie u. c.; Avīžu stila īpatnības; Avīžu rakstu nosaukumu
īpatnības; Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: reportāža, ziņojums,
komentārs, intervija, recenzija u. c.; Publicistisko tekstu praktiskā tulkošana,
izmantojot dažādas tulkošanas metodes.
Kursa plāns:
1. Publicistiskā stila raksturojums;
2. Dažāda veida publicistiskie avoti: politiskie.
3. Dažāda veida publicistiskie avoti: sociālie.
4. Dažāda veida publicistiskie avoti: ekonomiskie.
5. Dažāda veida publicistiskie avoti: izklaidējošie.
6. Avīžu stila īpatnības;
7. Avīžu rakstu nosaukumu īpatnības;
8. Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: reportāža.
9. Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: ziņojums.
10. Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: komentārs.
11. Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: intervija.
12. Dažādu publicistisko tekstu īpatnību analīze: recenzija.

13. Publicistisko tekstu praktiskā tulkošana, izmantojot dažādas tulkošanas metodes.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās, mājas darbu izpilde, testu nokārtošana un
dif. ieskaites nokārtošana.
Mācību pamatliteratūra:
1. Galperin I. R. „Stylistics, Moscow, Vyssh. Shk. 1982.
2. Laikraksti un žurnāli angļu valodā: The Baltic Times, Newsweek, Time, National
Geografic u.c.
3. Laikraksti un žurnāli latviešu valodā: Diena, Latvijas avīze, Neatkarīgā Rīta Avīze,
Latgales Laiks u.c.
Papildliteratūra:

Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Publicistic Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to develop translation skills and abilities. The course
acquaints the students with various kinds of publicistic texts and peculiarities of their
translation. Students are taught to translate correctly publicistic texts depending on the
aim of the translation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu
skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Publicistisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Valo 6081
Filoloģija
Valodniecība, lietišķa valodniecība
2
3
36
6
24
6
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
|Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz priekšstatu par publicistisko tekstu veidiem un specifiku, attīsta
studentu iemaņas publicistisko tekstu tulkošanā
Rezultāti:
1. Studējošie demonstrē zināšanas par publicistikas stilu un tā īpatnībām,
publicistikas žanriem un avotiem, kā arī publicistisko tekstu tulkojuma specifiku.
2. Studējošie spēj veiksmīgi tulkot publicistiskus tekstus.
3. Studējošie spēj strādāt ar vārdnīcām, izmantot informatīvo sistēmu iespējas.
4. Studējošie pārzina publicistisko tekstu tulkošanas stratēģijas un spēj pilnveidot
tulkošanas prasmes.
Kursa saturs:
Publicistiskais stils, tā īpatnības. Poļu publicistikas vēstures svarīgākie posmi.
Publicistisko avotu klasifikācija. Publicistisko tekstu žanri. Publicistisko tekstu
tulkojuma specifika. Publicistisko tekstu tulkošanas problēmas un to atrisinājuma
veidi. Publicistiska stila iezīmes: metaforas, epiteti, salīdzinājumi, to atveide
tulkojumā. Tulkošanas stratēģiju un metožu izvēle publicistiska teksta tulkošanai.
Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: teksti par politiskām un sabiedriskām
tēmām. Teksti par politiskām un sabiedriskām tēmām: tulkošanas grūtību
identificēšana un iespējamo risinājumu analīze. Praktiska dažādu publicistisko tekstu
tulkošana: reklāmas teksti. Reklāmas teksti: tulkošanas grūtību identificēšana un
iespējamo risinājumu analīze. Reklāmas teksta saistība ar attēlu un izkārtojumu.
Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: populārzinātniskie teksti, teksti par
zinātni un izglītību. Populārzinātniskie teksti, teksti par zinātni un izglītību:
tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu analīze. Aizguvumi, to
lietojuma lietderība tulkojumos atkarība no teksta tipa un lasītāju mērķauditorijas.
Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: teksti par kultūru. Teksti par kultūru:
tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu analīze. Praktiska dažādu

publicistisko tekstu tulkošana: elektronisko plašsaziņas līdzekļu valodas īpatnības.
Ziņas ka teksts: tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu analīze.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 6 st., semināri - 6 st., praktiskie darbi – 24st.,
Lekciju tēmas:
Lekciju tēmas
1. Publicistiskais stils, tā īpatnības
2. Poļu publicistikas vēstures svarīgākie posmi
3. Publicistisko avotu klasifikācija
Semināru tēmas:
1. Publicistisko tekstu žanri
2. Publicistisko tekstu tulkojuma specifika
3. Publicistisko tekstu tulkošanas problēmas un to atrisinājuma veidi
Praktisko darbu tēmas
1. 1.Publicistiska stila iezīmes: metaforas, epiteti, salīdzinājumi, to atveide
tulkojumā
2. 2.Tulkošanas stratēģiju un metožu izvēle publicistiska teksta tulkošanai
3. Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: teksti par politiskām un
sabiedriskām tēmām
4. Teksti par politiskām un sabiedriskām tēmām: tulkošanas grūtību
identificēšana un iespējamo risinājumu analīze
5. Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: reklāmas teksti
6. Reklāmas teksti: tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu
analīze. Reklāmas teksta saistība ar attēlu un izkārtojumu.
7. Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: populārzinātniskie teksti,
teksti par zinātni un izglītību.
8. Populārzinātniskie teksti, teksti par zinātni un izglītību: tulkošanas grūtību
identificēšana un iespējamo risinājumu analīze. Aizguvumi, to lietojuma
lietderība tulkojumos atkarība no teksta tipa un lasītāju mērķauditorijas.
9. Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: teksti par kultūru.
10. Teksti par kultūru: tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu
analīze.
11. Praktiska dažādu publicistisko tekstu tulkošana: elektronisko plašsaziņas
līdzekļu valodas īpatnības.
12. Ziņas ka teksts: tulkošanas grūtību identificēšana un iespējamo risinājumu
analīze.
Studējošo patstāvīgais darbs:
1. Patstāvīgie mājas tulkojumi
2. Glosāriju veidošana
3. Tulkojumu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvīgie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Eksāmens – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Dąbska- Prokop U., Mala encyklopedia przekladoznawstwa, Częstochowa,

2002
2. Dzierżanowska H., Tłumaczenie taekstów nieliterackich.Żalożenia teoretyczne
i wskazówki metodyczne, Warszawa, 1977
3. Lipiński K.,Vademecum tłumacza, Kraków , 2002
4. Pieńkos J.Podstawy przekładoznawstwa.Od teorii do praktiki, Kraków, 2003
5. Wojtasiewicz O. Wstęp do teorii tłumaczenia,Warszawa, 1992
6. Legeżyńska A., Tłumacz I jego kompetencje autorskie,Warszawa, 1999
Papildliteratūra:
1. Pisarska A.,Tomaszkiewicz I., Współczesne tendencje przekładoznawcze,
Poznań , 1998
2. Pieńkos J. Przekład i tłumacz we wsapółczesnym świecie, Warszawa, 1993
3. Tabakowska E., Językoznawstwo kognitywne a oetyka przekładu, Kraków ,
2001
4. Marchwiński A., 1985, Pragmatyczne aspekty tłumaczenia, w: F. Grucza
(red.), 1985, 263-271.
5. Latiševs L.K. Tulkošanas tehnoloģija. М., ACADEMIA, 2005. (krievu val).
Periodika un citi informācijas avoti
Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Newsweek Polska, Wprost, Polityka
www.onet.pl.,www.wp.pl.,www.interia.pl
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of the Publicistic Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
During the course the students get acquainted with the peculiarities of publicistic
texts, their different types and their translation. The students develop their skills in
translating publicistic texts according to the translation aim.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6102
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Paed. Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir noteikt ekonomisko tekstu tulkošanas īpatnības, iemācīt
saprast, tulkot un rakstīt darījumu vēstules vācu valodā, apgūstot darījumu
korespondences speciālo leksiku un standartfrāzes, attīstīt ekonomisko tekstu un
lietišķās sarakstes tulkošanas iemaņas.
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē zināšanas darījumu korespondences tulkošanas
problēmu risināšanā
- Studējošie spēj uzrakstīt darījumu vēstuli
- Studējošie spēj tulkot pārrunas un līgumus
- Studējošie spēj tulkot lietišķas telefona sarunas
Kursa saturs:
Klasiskā darījumu korespondence. Informācija par savu firmu. Pieprasījums.
Piedāvājums. Pasūtījums. Preču nosūtīšana un saņemšana. Piegādes noteikumi.
Piegādes kavēšanās. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju. Maksājumu
kārtošana. Ielūgumi un atbilde uz ielūgumu. Pārrunas un līgums. Lietišķās
telefona sarunas.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri – 32 st.
1. Klasiskā darījumu korespondence
2. Informācija par savu firmu
3. Pieprasījums
4. Piedāvājums
5. Pasūtījums
6. Preču nosūtīšana un saņemšana
7. Piegādes noteikumi
8. Piegādes kavēšanās

9. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju
10. Maksājumu kārtošana
11. Ielūgumi un atbilde uz ielūgumu
12. Pārrunas un līgums
13. Lietišķās telefona sarunas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%
Patstāvīgo darbu izpilde 40%
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusija, argumentācija
Kursu apgūst vācu – latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Bäumchen, F. Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer. Max Hueber
Verlag, Ismaning 1996
2. Duden. Wörterbuch der new economy. Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/
Wien/ Zürich
3. Die 100 wichtigsten Geschäftsbriefe in Deutsch mit Kommentaren und
Praxistipps.2. Aufl. Planegg: STS – Verlag, München 2000
4. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Jumava 1997
5. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Handelskontakte. Jumava 1997
6. Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und
Import.Max Hueber Verlag, 1998
Papildliteratūra:
1. Buscha, A./ Hering, A./Matussek M. Geschäftskommunikation. Schreiben
und Telefonieren. Kassette mit Hörtexten. Max Hueber Verlag 1996
2. Marktplatz.Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Labonte, Büro für
Verlagsmarketing, Köln, 1998
3. Pischel, S. Geschäftskorrespondenz. Zvaigzne ABC, 1997
Literatūra (03-ieteicamā literatūra):
1. Namuth, K., Lüthi, T. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. Max Hueber
Verlag, Ismaning 2000
2. Dürsch, B. u. a. Mitreden. Ein Deutschkurs zur Einführung in das Alltags –
und Berufsleben. Max Hueber Verlag, Ismaning, 1998
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:

Translation of Economic and Business texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the peculiarities of translating business texts, it
teaches to understand, translate and write business letters in the German language.
The students acquire special lexis of business correspondence and standard phrases.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6075
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36
36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Pedagoģijas maģistrs, lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija )” A daļas obligātie kursi
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” teorētiskie kursi
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks,
tulkotājs” 1. studiju gada studējošajiem.
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studējošo prasmes un iemaņas ekonomisko, darījumu
tekstu un lietišķo vēstuļu tulkošanā.
Kursa uzdevumi:
1) Iepazīstināt studējošos ar lietišķo tekstu veidiem un to struktūru;
2) Iemācīt studējošos pareizi strukturēt tulkotos tekstus;
3) Iemācīt studējošos orientēties lietišķo tekstu terminoloģijā un izmantot dažādas
specializētas vārdnīcas.
Rezultāti:
Studiju rezultātā studenti spēj:
1. Parādīt zināšanas ekonomisko tekstu terminoloģijā;
2. Parādīt zināšanas ekonomikas zinātnes jomā;
3. Parādīt prasmi analizēt ekonomisko un darījumu tekstu veidus un to struktūru,
tulkošanas pieejas un metodes, lai veiktu pētniecisku darbību;
4. Pielietot attīstītās un apgūtas studiju procesā prasmes ekonomikas un
darījumu tekstu tulkošanā;
5. Parādīt prasmi profesionāli noformēt un rediģēt rakstisko ekonomisko un
darījumu tekstu tulkojumu.
Kursa saturs:
Lietišķo vēstuļu struktūra angļu un latviešu valodās; reklāmas teksti, to struktūra un
tulkošanas specifika; pieprasījumi; pasūtījumi; lietišķā sarakste par cenām;
maksājumu metodes un noteikumi; līgumi; transportēšana un piegāde (kravas zīme un
pavadzīme-rēķins); sūdzības.

Kursa plāns:

Kursa struktūra: semināri - 36 st.
Semināru/praktisko nodarbību tēmas:
1. Lietišķo vēstuļu struktūra angļu un latviešu valodās – 4 stundas.
2. Reklāmas teksti, to struktūra un tulkošanas specifika – 4 stundas.
3. Pieprasījumi. Atbildes uz pieprasījumiem – 3 stundas.
4. Pasūtījumi un to izpildīšana – 3 stundas.
5. Lietišķā sarakste par cenām – 3 stundas.
6. Maksājumu metodes un noteikumi – 3 stundas.
7. Līgumi – 4 stundas.
8. Transportēšana un piegāde. Kravas zīme un pavadzīme-rēķins – 4 stundas.
9. Sūdzības un to nokārtošana – 4 stundas.
10. Avīzes raksti, kas attiecas uz biznesu – 4 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās – 20%; izpildīti
uzdevumi un 2 nokārtotie testi (lietišķā terminoloģijā) – 30%; kvalitatīvi un laicīgi
izpildīti tekstu tulkojumi (kopā semestrī 4 patstāvīgi izpildīti tulkojumi – lietišķā
vēstule, 5 reklāmas teksti, līgums, kravas zīme) – 50%.
Pārbaudījumi: eksāmens semestra beigās.
Mācību pamatliteratūra:
1. Taylor, S. Model Business Letters , E-mails and Other Business Documents.
Zvaigzne ABC, 2004
2. Oguroka, A. Practical Course of Business English. “Grāmatvedības prakse”
N6(27) SIA “Mamuts”, Rīga, 2005
3. Graustiņa, M. Kā pareizi rakstīt vēstules angliski. A. Mellupes SIA bezpelņas
organizācijas “Likteņstāsti”izdevums, 2002
4. Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca (Angļu-latviešu). Avots, 2003
Papildliteratūra:
1. Ashley, A. Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University
Press, 2003
2. Agamdžanova, V. Clues to Communicating in Business. Rīga, Zvaigzne, 1992
3. Duckworth, M. Oxford Business English. Grammar and Practice. Oxford
University Press, 1999
4. Lougheed, L. Business Correspondence. Longman, 2003
5. Tullis G., Power S. Insights into Business, 2000
6. Mitina, I. Y., Petrova, L.S. Business English. ST.-Petersburg, 1999
7. Английский язык для студентов экономических факультетов. Москва,
1999
8. Слепович, В.С. Курс перевода. Минск, 2003
Periodika un citi informācijas avoti
1. Oxford Learner’s Pocket Dictionary of Business English. Oxford University
Press, 2006
2. http://termini.lza.lv
3. http://www.eurotermbank.com/

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the students of the professional master study programme
“Interpreter, Translator”. The aim of the course is to improve students’ skills in
translation of economic and business texts. The objectives of the course are to
acquaint the students with the types of business letters and economic texts, to teach
the students to arrange the translated texts correctly and to make the students able to
orientate in business terminology and use different specialized dictionaries.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Ekonomisko , darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6076
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36
10
26

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedras lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz priekšstatu par ekonomisko un darījumu tekstu veidiem un
specifiku, attīsta studējošo iemaņas ekonomisko tekstu tulkošanā
Rezultāti:
1. Studējošie spēj demonstrēt zināšanas par ekonomisko terminoloģiju.
2. Studējošie spēj izvērtēt ekonomiska rakstura tekstus un izvēlēties atbilstošu
tulkošanas stratēģiju.
3. Studējošie demonstrē praktiskas iemaņas ekonomisko tekstu tulkošanā.
4. Studējošie spēj izmantot vārdnīcas un informācijas sistēmas.
Kursa saturs:
Ekonomisko un darījumu tekstu veidi. Ekonomiskā un darījumu terminoloģija.
Ekonomisko tekstu tulkošanas specifika. Vārdnīcu izmantošana ekonomisko tekstu
tulkošanā. Ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas problēmas un iespējas.
Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana ( pieprasījums, piedāvājums,
pasūtījums). Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana (piegāde,
maksājumu dokumentācija, līgumi utt.). Lietišķā sarakste( korespondence ,
paraugvēstules). Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: CV,
motivācijas vēstule, darba intervija. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu
tulkošanā: marketings, tirgus pētniecība, tirgus ekonomika, tirgus attīstība. Praktisko
iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nauda. Naudas funkcijas. Bankas.
Banku darbība. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nodokļu
politika. Budžets. Kredītpolitika. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu
tulkošanā: Iekšzemes kopprodukts.Investīcijas.Imports.Eksports. Praktisko iemaņu
attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Transports. Satiksme. Praktisko iemaņu
attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Tūrisms. Praktisko iemaņu attīstība
ekonomisko tekstu tulkošanā: Starptautiskas organizācijas. Integrācijas procesi Eiropā
un pasaulē. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā:
makroekonomikas teksti ar informatīvo funkciju. Kļūdaina tulkojuma rediģēšana

Kursa plāns:
Lekciju tēmas 10 st.:
1. Ekonomisko un darījumu tekstu veidi
2. Ekonomiskā un darījumu terminoloģija.
3. Ekonomisko tekstu tulkošanas specifika.
4. Vārdnīcu izmantošana ekonomisko tekstu tulkošanā
5. Ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas problēmas un iespējas
Semināru tēmas 26st.:
1. Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana ( pieprasījums,
piedāvājums, pasūtījums)
2. Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana (piegāde, maksājumu
dokumentācija, līgumi utt.)
3. Lietišķā sarakste( korespondence , paraugvēstules)
4. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: CV, motivācijas
vēstule, darba intervija.
5. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: marketings, tirgus
pētniecība, tirgus ekonomika, tirgus attīstība
6. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nauda. Naudas
funkcijas. Bankas. Banku darbība.
7. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nodokļu politika.
Budžets. Kredītpolitika.
8. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Iekšzemes
kopprodukts.Investīcijas.Imports.Eksports.
9. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Transports. Satiksme
10. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Tūrisms.
11. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Starptautiskas
organizācijas. Integrācijas procesi Eiropā un pasaulē.
12. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: makroekonomikas
teksti ar informatīvo funkciju
13. Kļūdaina tulkojuma rediģēšana
Studējošo patstāvīgais darbs:
Patstāvīgie mājas tulkojumi
Glosāriju veidošana
Tulkojumu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvīgie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Rakstisks pārbaudījums – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Lebedzieński Henryk, Elementy przekładoznawstwa ogólnego. - Warszawa:
PWN, 1981
2. Micewicz T., Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane. (Skrypt do użytku
studentów Wyższego Studiium Języków Obcych UW). Warszawa: Wyd.
Uniw. Warszawskiego, 1971
3. Olszewska I., Różnice strukturalne pomiędzy językami z punktu widzenia
przekładu, Literatura na świecie, rocz. 1971
4. Rosnerowa H., Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym
przekładzie i jego funkcji poznawczej. - Warszawa: „Pax”, 1975

5. Savory T.: Zasady przekładu. Przegląd Literacki 1981
6. Walińska H., Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza. Slavica Slovaca VIII, 1973
7. Trępska-Kerntopf A., Dunin-Dudkowska A., Ekonomia - to nie boli.Polski
język ekonomiczny dla cudzoziemców, UMCS, Lublin, 2006
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999
Periodika un citi informācijas avoti
Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. It deals with the types of economic documents; the term
system of economics and transaction; the description and translation of the texts on
economics and transaction.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Valo6072
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Valentīna Taļerko, Vācu filoloģijas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss mērķis ir iepazīstināt studentus ar juridisko tekstu specifiku, ar
jurisprudences jomu saistīto terminoloģiju latviešu un vācu valodas, attīsta studentu
praktiskās iemaņas juridisko tekstu tulkošanā. Kurss sniedz nelielu teorētisku ieskatu
juridisko tekstu tulkošanas jomā; tulkojot juridiskus tekstus, tiek apgūta latviešu un
vācu valodu juridisko tekstu terminoloģija.
Rezultāti:
- studenti demonstrē zināšanas par juridisko tekstu specifiku;
- studenti demonstrē zināšanas par līdzībam, atšķirībām und analoģijām juridiskajā
terminoloģijā Vācijas un Latvijas dokumentos;
- studenti brīvi lieto un tulko juridisko terminoloģiju savā tulkošanas praksē.
Kursa saturs:
Juridisko tekstu specifika. Dažādi juridisko dokumentu tipi (tipveida līgumi,
likumdošanas akti, krimināltiesību dokumenti).Terminoloģija, kas sastopama
juridiskajos tekstos.Līdzības, analoģijas un atšķirības juridiskajā terminoloģijā
Vācijas un Latvijas dokumentos. Saturiski un stilistiski atbilstoša izteiksmes veida
pielāgošana mērķa valodai.Juridisko tekstu tulkošana.
Kursa plāns:
6 st. – lekcijas
30. – praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1. Juridisko tekstu specifika. Dažādi juridisko dokumentu tipi (tipveida līgumi,
likumdošanas akti, krimināltiesību dokumenti).
2. Terminoloģija, kas sastopama juridiskajos tekstos.
3. Līdzības, analoģijas un atšķirības juridiskajā terminoloģijā Vācijas un Latvijas
dokumentos. Saturiski un stilistiski atbilstoša izteiksmes veida pielāgošana mērķa
valodai.
Praktiskās nodarbības: darbs ar juridiskajām vārdnīcām, juridisko tekstu tulkošanā.

Studentu patstāvīgais darbs: juridisko tekstu tulkošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. izpildīti patstāvīgie darbi – 40% no kopējā vērtējumā
2. sekmīgi starppārbaudījumi – 30% no kopējā vērtējumā
3. eksāmens – 30 % no kopējā vērtējumā
Mācību pamatliteratūra:
1. Albrecht J. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung.
– Tübingen: Narr, 2005
2. Best J., Kalmin S. Übersetzen und Dolmetschen.-Tübingen: Franke Verlag, 2002
3. 3. Kautz U. Handbuch: Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens.- München:
Iudicum, 2002
4. Knopp K. Übersetzer und Dolmetscher.- Frankfurt am Main: 1996
5. Kußmaul P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen:
Narr, 2007
6. Letnes O. / Vater H. Modalität und Übersetzung. – Trier: Wissenschaftlicher
Verlag, 2004
7. Schippel L. Translationskultur - ein innovatives und produktives Konzept. - Frank
& Timme, 2007
8. Veisbergs A. Latviešu juridiskās valodas veidošana. – Rīga, 2001
9. Dažāda veida juridiskie teksti latviešu un vācu valodās.
10. Juridiskās terminoloģijas vārdnīcas.
11. Juridiska satura teksti vācu un latviešu valodās.
Papildliteratūra:
1. Christmann U. Modelle der Textverarbeitung: Textbeschreibung als
Textverstehen.- Münster:Aschendorff, 1989.
2. Hansen G. Einführung in das Übersetzen.- 1995.
3. Kollner W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft.- Heidelberg: Quelle und
Meier, 1992.
4. Paaepcke F. Im Übersetzen Leben. Übersertzung und Textvergleich.- Tübingen:
Narr, 1986.
5. Reiner A., Thome G. Übersetzungswissenschaft: Ergebnisse und Perspektiven.Tübingen: Narr, 1990.
6. Reiner A., Picht H. Einführung in die Terminologiearbeit.- Hildesheim: Olms,
1991.
7. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung: Zur Differenzierung und Abgernzung
des Übersetzungsbegriffs.- Tübingen: Narr, 1994.
8. Schwanke M. Maschinelle Übersetzung: Ein Überblick über Theorie und Praxis.Berlin: Springer, 1991.
9. Veinerte B. Einführung in die Übersetzungswissenschaft.- 4. Heft.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dedecius C.Vom Übersetzen.- Frankfurt:Suhrkamp, 1986.
2. Diller H., Joachim K. Lingistische Probleme des Übersetzens.- Tübingen:
Niemeyer, 1978.
3. Hönig H. Strategie der Übersetzung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch.- Tübingen: Narr,
1991.
4. Kalverkämper H. Fachliche Textsorten:Komponenten:Relaationen: Straategien.-

Tübingen: Narr, 1994.
5. Stolze R. Übersetzungstheorien.- Heidelberg: Groos, 1982.
6. Tatsachen über Deutschland
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Legal Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the peculiarities of the legal texts, with the
terminology in Latvian and German concerning the legal area, develops students’
practical habits in the translating the legal texts. The course gives the theoretical idea
in the area of the translation of the legal texts. The Latvian and German terminology
of the legal texts is mastered during the translating process.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Valo6073
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.philol. Ilze Oļehnoviča, Angļu filoloģijas katedra, docente
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts studiju programmas “Tulks, tulkotājs” studējošiem.
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studējošo prasmes un iemaņas juridisko tekstu
tulkošanā. Lai to sasniegtu, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar
juridisko tekstu veidiem; iemācīt studējošiem pareizi strukturēt juridisku tekstu;
iemācīt studējošiem orientēties juridisko tekstu terminoloģijā un izmantot
specializētās vārdnīcas.
Rezultāti:
Studējošie spēj tulkot dažādu veidu juridiskos tekstus no latviešu valodas angļu
valodā un no angļu valodas latviešu valodā.
Prot lietderīgi izmantot juridisko tekstu tulkošanai nepieciešamos leksikogrāfiskos
avotus.
Izprot un spēj izskaidrot dažādu juridisko tekstu struktūru.
Demonstrē izpratni par juridisko tekstu un to valodas (arī terminoloģijas) īpatnībām.
Kursa saturs:
Starptautisko tiesību aktu raksturojums. Svarīgākie Eiropas Savienības juridisko
dokumentu jēdzieni. Latvijas likumos biežāk izmantotie jēdzieni un termini.
Eiropas Savienības tiesību akti, to uzbūve. Citi tiesību akti un oficiāli dokumenti.
Svarīgākie Eiropas kopienu līgumi. Starptautisku līgumu uzbūve. Juridisko tekstu un
tiesību aktu tulkošanas specifika. Tiesību aktu tulkošanas process. Juridisko tekstu
tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība. Juridisko tekstu tulkošanas principi:
atbilstība valodas normām, valodas tīrība. Juridisko tekstu tulkošanas gramatiskie
aspekti. Citvalodu vārdi un frāzes juridiskajos tekstos. Saīsinājumi juridiskajos
tekstos. Terminoloģijas atveides veidi. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas:
attiecības ar oriģinālu. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: nepareizs
pārvaldījums, disciplīna. Tulkojuma pārbaude, pašredakcija.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 36 st.
Lekciju tēmas:
Starptautisko tiesību aktu raksturojums.
Svarīgākie Eiropas Savienības juridisko dokumentu jēdzieni.
Latvijas likumos biežāk izmantotie jēdzieni un termini.
Eiropas Savienības tiesību akti, to uzbūve.
Citi tiesību akti un oficiāli dokumenti.
Svarīgākie Eiropas kopienu līgumi.
Starptautisku līgumu uzbūve.
Juridisko tekstu un tiesību aktu tulkošanas specifika.
Tiesību aktu tulkošanas process.
Juridisko tekstu tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība.
Juridisko tekstu tulkošanas principi: atbilstība valodas normām, valodas tīrība.
Juridisko tekstu tulkošanas gramatiskie aspekti.
Citvalodu vārdi un frāzes juridiskajos tekstos.
Saīsinājumi juridiskajos tekstos.
Terminoloģijas atveides veidi.
Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: attiecības ar oriģinālu.
Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: nepareizs pārvaldījums, disciplīna.
Tulkojuma pārbaude, pašredakcija.
Studējošo patstāvīgais darbs: Patstāvīga dažādu juridisko tekstu un dokumentu
tulkošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva dalība lekcijās – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%.
Eksāmens – 40%.
Mācību pamatliteratūra:
1. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. London: Routledge, 1993.
2. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Tulkošanas un terminoloģijas centrs,
2004.
3. Translation Handbook for Latvian Legislation. Riga: Jāņa sēta, 2004.
Papildliteratūra:
1. English – Latvian Glossary of EU Primary Legislation Terms. Riga, 2000.
2. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon, 1981.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Hatim B., Mason I. Discourse and the Translator. London: Longman, 1999.
2. Venuti L. The Translator's Invisibility. London: Routledge, 1995.
3. Venuti L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference.
London: Routledge, 1998.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The present study course is envisaged for the students of the professional master
study programme “Interpreter, Translator”.
The aim of the study course is to develop the students’ skills in translating legal
texts. To achieve the aim of the course, the following tasks have been set: to
acquaint students with the types of legal texts, teach them to correctly structure a
legal text, orientate themselves in legal terminology and use specialized dictionaries.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Valo6074
Filoloģija
Valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

10
26
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc. Dr.philol., K.Barkovska, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kurss iepazīstina studējošos ar juridisko tekstu specifiku, ar jurisprudences
jomu saistīto terminoloģiju poļu valodā, attīsta studentu praktiskās iemaņas juridisko
tekstu tulkošanā. Studiju kurss sniedz nelielu teorētisku ieskatu juridisko tekstu
tulkošanas jomā; tulkojot juridiskus tekstus, tiek apgūta poļu valodas juridisko tekstu
terminoloģija.
Rezultāti:
 Studējošie demonstrē zināšanas par terminoloģiskām sfērām (politiski
sociālie, ekonomiskie, juridiskie jautājumi).
 Spēj patstāvīgi izmantot terminu vārdnīcas, izmantot datoru informācijas
uzkrāšanai un tulkošanai.
 Spēj izmantot iegūto informāciju: meklēt, analizēt, klasificēt, saglabāt.
 Labi orientējas terminoloģijas pārvaldības jautājumos
Kursa saturs:
Juridiskās valodas vēsture.Juridiskās valodas veidošana.Juridisko terminu specifika,
būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un atšķirības.Polijas likumdošanas sistēma. Soda
veidi Polijā. Soda veidi Latvijā. Jurisprudences dokumentu tipi.Līgumu
tulkošana.Aktu tulkošana. Cita veida tieslietu dokumentu tulkošana.Tieslietu
dokumentu salīdzināšana.Darbs ar juridiskajām vārdnīcām.
Praktisko iemaņu attīstīšana juridisko tekstu tulkošanā
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 10 st., semināri - 14 st., kolokviji - 2, praktiskie darbi - 10,
Lekciju tēmas:
 Juridiskās valodas vēsture.
 Juridiskās valodas veidošana.
 Juridisko terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un












atšķirības.
Polijas likumdošanas sistēma.
Soda veidi Polijā.
Soda veidi Latvijā.
Jurisprudences dokumentu tipi.
Līgumu tulkošana.
Aktu tulkošana.
Cita veida tieslietu dokumentu tulkošana.
Tieslietu dokumentu salīdzināšana.
Darbs ar juridiskajām vārdnīcām.
Praktisko iemaņu attīstība juridisko tekstu tulkošanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva
pētnieciska darba izstrāde un prezentēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas,
patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusija, argumentācija.
Kursu apgūst poļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Arkadiusz Belczyk, Poradnik tłumacza, wydanie II, 2009
2. Dąmbska-Prokop, Urszula, Mała encyklopedia przekładoznawstwa,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii EDUCATOR,
Częstochowa 2000.
3. Hejwowski, Krzysztof, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
4. Jopek-Bosiacka, Anna, Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
5. Malinowski, Andrzej, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis,
Warszawa 2006.
6. Pieńkos, Jerzy, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku,
Muza, Warszawa 1999.
7. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000;
8. Między oryginałem a przekładem. Czy istnieje teoria przekładu?, red.
J.Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec, Kraków 1995;
9. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999;
10. Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993;
11. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładowe, Poznań
1996;
12. A.Veisbergs Latviešu juridiskās valodas veidošana Rīga 2000;
13. J. Parszuta latviešu-poļu vārdnīca Rīga 1999;
14. J. Parszuta Poļu- latviešu vārdnīca Rīga 1999;
15. Szyszkowska M., Kozłowski T., Kryniecka-Piotrak A., Mitera, Filozofia prawa,
Warszawa 2002
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;

2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961;
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999;
5. Kielar B. Z., Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i
ekwiwalentnym tekstem przekładu, w: F. Grucza (red.), 1993;
6. Gilewski W., Pewien model procesu tłumaczenia na przykładzie tłumaczenia
symultanicznego, w: F. Grucza (red.), 1985;
7. Duszak A., Gramatyka a dyskurs - problemy przekładu, w: J. Lukszyn (red.),
1996;
Periodika un citi informācijas avoti
„Lingua Legis” – (http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/index.html)
International Information Centre for Terminology (http://www.infoterm.info/)
http://www.infoterm.info/pdf/activities/guidelines/Wytycznepolitykiterminologicznej_
pl.pdf
Pracownia Legilingwistyki (http://www.lingualegis.amu.edu.pl/)
Forensic Linguistics Institute (http://www.thetext.co.uk/)
IATE (http://iate.europa.eu/)
Baza danych terminologicznych Urzędu Komitetu integracji Europejskiej
(http://www.ukie.gov.pl/dtt.nsf)
Piezīmes:
Kursu apgūst poļu valodā.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the peculiarities of the legal texts, with the
terminology in Polish concerning the legal area, develops students’ practical habits in
translating the legal texts. The course gives the theoretical idea in the area of the
translation of the legal texts. The Polish terminology of the legal texts is mastered
during the translating process.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Valo6071
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36
36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Natālija Dainoviča
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss māca studentus saprast tehniskus un zinātniskus tekstus, nostiprina
attiecīgās nozares vārdu krājumu, iemāca pareizi lietot speciālo vārdu krājumu,
tulkojot tehniskos un zinātniskos tekstus, veikt dažādu tekstu tulkojumus no vācu
valodas latviešu valodā un no latviešu valodas vācu valodā.
Rezultāti:
- studenti demonstrē zināšanas par tehnisko un zinātnisko tekstu leksiskajām un
gramatiskajam īpatnībām;
- studenti patstāvīgi attīsta tehniskās un zinātniskās vācu valodas zināšanas un
prasmes;
-studentiem ir ļoti labas iemaņas patstāvīgi tulkot, izmantojot apgūto leksiku un
sintaktiskās konstrukcijas.
Kursa saturs:
Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums no vācu valodas latviešu
valodā.Norādījumu tulkošana sīkāku bojājumu novēršanai.Referāti par periodikā
publicētajiem jaunumiem tehnikas attīstībā (rakstiski un mutiski).Dažādu ierīču
garantiju
atreferējums.
Tematiska
vārdu
krājuma
sastādīšana.
Kursa temati: Besonderheiten der deutschen Fachlexik. Unsere Welt im 21.
Jahrhundert. Das Ozon. Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch. Heizt sich die
Atmosphäre auf? Energietechnik: Strom am Sonnenlicht. Atomkraftwerk: Energie
durch Kernspaltung. Energie durch Kernverschmelzung. Wärme aus kaltem Wasser.
Umweltkatastrophen. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie. Der Laser
– ein Messer aus Licht. Ein Mikroskop, mit dem man Atome sehen kann. Aus der
Automations – und Elektrotechnik. Strom ohne Widerstand. Der Transrapid – ein
schwebender Zug. Energiespeicher unter der Erde. Aus der Informationstechnik und
Elektronik. Informationsübertragung im Internet. Datenübertragung durch Glasfasern.
Das Kopiergerät.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: 4 st. – lekcijas, 32 st. – praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1. Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums no vācu valodas latviešu valodā.
2. Norādījumu tulkošana sīkāku bojājumu novēršanai.
Praktisko nodarbību tēmas:
1. Der Laser – ein Messer aus Licht.
2. Der Laser – ein Messer aus Licht.
3. Ein Mikroskop, mit dem man Atome sehen kann.
4. Aus der Automations – und Elektrotechnik.
5. Aus der Automations – und Elektrotechnik.
6. Strom ohne Widerstand.
7. Strom ohne Widerstand.
8. Der Transrapid – ein schwebender Zug.
9. Energiespeicher unter der Erde.
10. Energiespeicher unter der Erde.
11. Aus der Informationstechnik und Elektronik.
12. Energiespeicher unter der Erde.
13. Informationsübertragung im Internet.
14. Informationsübertragung im Internet.
15. Datenübertragung durch Glasfasern.
16. Das Kopiergerät.
Studentu patstāvīgais darbs: referāti par periodikā publicētajiem jaunumiem tehnikas
attīstībā (rakstiski un mutiski), dažādu ierīču garantiju atreferējums, tematiska vārdu
krājuma sastādīšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. Abenteuer Technik. Ravensburger Buchverlag.-2003.
2. Abkürzungen und Kurzwörter aus Naturwissenschaft und Technik. Brandstetter.2001.
3. Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte.
Vandenhoeck&Ruprecht.
4. Cramer, I. / Schulte im Walde S. Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Heidelberg: Groos, 2006
5. Fluck, Hans-Rüdiger. Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. Heidelberg:
Julius Groos Verlag: 2001
6. Gutzer, Hannes. Kreativ mit dem Computer. Leipzig- Jena- Berlin.-2003.
7. Hübener, Joachim. Technik. Berlin.-1999.
8. Klein, Arthur. Die faszinierende Welt der Informatik. Niedernhausen/
Bassermann.-1990.
9. Quasthoff U. Deutsches Neologismenwörterbuch. – Berlin: de Gruyter, 2007
10. Zettl, Erich. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Max Hueber Verlag
Ismaning 2003.
11. Periodika vācu valodā un latviešu valodā, dažādas instrukcijas, lietošanas
pamācības.
Papildliteratūra:

1. Albrecht J. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung. –
Tübingen: Narr, 2005
2. Duden: „Die Deutsche Rechtschreibung“. Dudenverlag, 2006.
3. Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Dudenverlag, Mannheim, 1989.
4. Kußmaul P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen:
Narr, 2007
5. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt KG,
München, 1993.
6. Schippel L. Translationskultur - ein innovatives und produktives Konzept. - Frank
& Timme, 2007
7. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung. – Tübingen: Narr, 1993
8. Dažādas vārdnīcas: latviešu- vācu, vācu- latviešu.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Fix U. Zur Kulturspezifik von Textsorten. – Tübingen: Stauffenburg, 2007
2. Krings, H. P. / Mayer F. Sprachenvielfalt im Kontext von Fachkommunikation,
Übersetzung und Fremdsprachenunterricht. - Frank & Timme, 2008
3. Letnes O. / Vater H. Modalität und Übersetzung. - Trier: Wissenschaftlicher
Verlag,
2004
4. Reimann, S. Wissenschaften im Kontakt: Kooperationsfelder der deutschen
Sprachwissenschaft.
–
Tübingen:
Narr,
2007
5. Schulze, Hans. Computer – Englisch. Ein englisch-deutsches und deutschenglisches Fachwörterbuch. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg,
2002.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Scientific and Technical Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course teaches the students to understand technical and scientific texts,
enlarges students’ vocabulary in the definite branches, teaches students correctly use
specific vocabulary by the translation of the technical and scientific texts from
German to Latvian and vice versa.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Valo6069
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Pedagoģijas maģistrs, lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija )” A daļas obligātie kursi
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” teorētiskie kursi
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks,
tulkotājs” 2. studiju gada studējošajiem.
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu nepieciešamās spējas tehnisko u zinātnisko
tekstu tulkošanā.
Studiju kursa uzdevumi:
- iemācīt kā izmantot vairākas specifiskās vārdnīcas;
- parādīt kā izkārtot tulkotu tekstu;
- iepazīstināt kā strādāt ar tehnisko dokumentāciju un orientēties dažādā veida
terminoloģijā;
- iepazīstināt studentus ar dažādiem tulkošanas veidiem un tehnisko tekstu
veidiem.
Rezultāti:
 Studējošie spēs analizēt un strādāt ar dažādiem tehnisko un zinātnisko teksta
veidiem (instrukcijām, tehniskajiem un zinātniskajiem rakstiem, patentiem,
utt.);
 Studējošie spēs iztulkot tehniskos un zinātniskos tekstus no angļu valodas uz
latviešu valodu, pielietojot attiecīgas tulkošanas metodes, pieejas un
stratēģijas, kā arī ņemot vērā šo tekstu specifiku, leksiskās un gramatiskās
īpatnības;
 Studējošie demonstrēs zināšanas tehnisko un zinātnisko tekstu terminoloģijā
rakstiskās tulkošanas procesā;
 Studējošie atšķirs un salīdzinās 5 tehnisko tulkojumu veidus un demonstrēs
prasmi iztulkot tos no angļu valodas uz latviešu valodu;
 Studējošie parādīs prasmi profesionāli noformēt un rediģēt rakstisko tehnisko
un zinātnisko tekstu tulkojumu.
Kursa saturs:

Tehniskā un zinātniskā tulkojuma būtība, sfēras, specifika un uzdevumi; tehnisko un
zinātnisko tekstu leksiskās un gramatiskās īpatnības; tehniskā tulkojuma veidi
(rakstiskais tulkojums, referāta veida / referatīvais tulkojums, anotācijas veida
tulkojums, patentu tulkošana, virsrakstu tulkošana); tehnisko un zinātnisko tekstu
veidi (tehniskā dokumentācija, zinātniski tehniskā literatūra, tehniskie teksti,
programmatūru lokalizācija un saskarne, instrukcijas, iekārtu katalogi, patenti)
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri - 36 st.
Semināru/praktisko nodarbību tēmas:
1. Tehniskā un zinātniskā tulkojuma būtība, sfēras, specifika un uzdevumi.
2. Tehnisko un zinātnisko tekstu leksiskās īpatnības. Darbs ar vārdnīcu.
2.1. Tehnisko tekstu terminoloģija;
2.2. Internacionālie vārdi;
2.3. Konversija;
2.4. Vārdu uzbūve;
2.5. Saīsinājumi.
3. Tehnisko un zinātnisko tekstu gramatiskās īpatnības.
4. Tehniskā tulkojuma veidi:
4.1. rakstiskais tulkojums;
4.2. referāta veida / referatīvais tulkojums;
4.3. anotācijas veida tulkojums;
4.4. patentu tulkošana;
4.5. virsrakstu tulkošana.
5. Tehnisko un zinātnisko tekstu veidi:
5.1. Tehniskā dokumentācija;
5.2. Zinātniski tehniskā literatūra;
5.3. Tehniskie teksti;
5.4 Programmatūru lokalizācija un saskarne;
5.5. Instrukcijas;
5.6. Iekārtu katalogi;
5.7 Patenti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās – 20 %; izpildīti
uzdevumi un 2 nokārtotie testi (tehniskajā un zinātniskajā terminoloģijā) – 30%;
kvalitatīvi un laicīgi izpildīti tekstu tulkojumi (kopā semestrī 5 patstāvīgi izpildīti
tulkojumi – instrukcija, 2 zinātniskie raksti, tehniskā dokumentācija, patents) – 50 %.
Pārbaudījumi: diferencētā ieskaite semestra beigās.
Mācību pamatliteratūra:
1. Newmark, P. A Textbook of Translation. Phoenix ELT, 1995
2. Zauberga, I. Translation Theory in Practice. Rīga, 1996
3. Миньяр-Белоручев, Р. Теория и методы перевода. Москва, 1996
4. Politehniskā vārdnīca (angļu-latviešu-krievu-vācu). Jelgava, izdevniecība
„Stenders R”, 1999
Papildliteratūra:
1. Виноградов, В. Введение в переводоведение, М, 2001
2. Комиссаров, В. Современное переводоведение, М, 2001
3. Пумпянский, А. Чтение и перевод английской технической литературы:

лексика, грамматика, фонетика, упражнения.
4. Парахина, А. Пособие по переводу технических текстов с английского
языка на русский, Москва, 1982, 191 стр.
5. Комиссаров, В., Кораллова, Л. Практикум по переводу с английского
языка на русский, М, 1990
6. Пумпянский, А. Чтение и перевод английской технической литературы:
лексика, грамматика, фонетика, упражнения.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.epa.gov/OUST/cat/TUMGLOSS.HTM Glossary of Technical
Terms
2. http://users.erols.com/amato1/AC/Tech.acr.html Technical Acronyms
3. http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm BMW Technical
Acronyms
4. “English for Specific Purposes”
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Technical and Scientific Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for Professional Master study programme “Interpreter,
Translator”. Technical translation is a compulsory subject to obtain the qualification
of a translator and an interpreter. The course is divided into theoretical part
comprising lexical and grammatical peculiarities of technical texts, problems of
terminology and kinds of translation, and into practical part comprising practical
translation of different technical and scientific texts.
The aims and objectives of the course: to develop the necessary skills in technical
translation, to teach how to use different specialized dictionaries and to orientate in
terminology, how to arrange the translated text and how to work with technical
documentation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Valo6070
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra, lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis: attīstīt studentu nepieciešamās spējas tehnisko un zinātnisko
tekstu tulkošanā.
Studiju kursa uzdevumi:
- iemācīt kā izmantot vairākas specifiskās vārdnīcas;
- parādīt kā izkārtot tulkotu tekstu;
- iepazīstināt kā strādāt ar tehnisko dokumentāciju un orientēties dažāda veida
terminoloģijā;
- iepazīstināt studentus ar dažādiem tulkošanas veidiem un tehnisko tekstu
veidiem.
Rezultāti:
1.Studējošie demonstrē zināšanas par tehnisko un zinātnisko terminoloģiju.
2. Studējošie demonstrē prasmes izvertēt tehniska un zinātniska rakstura tekstus un
izvelēties atbilstošu tulkošanas stratēģiju.
3. Studējošie demonstrē praktiskas iemaņas tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanā.
4. Studējošie prot strādāt ar vārdnīcām un informācijas sistēmām.
Kursa saturs:
Tehniskā un zinātniskā tulkojuma saturs, mērķi un uzdevumi. Zinātniskās un
tehniskās valodas terminu specifika. Tehnisko tekstu gramatiskās īpatnības. Tehnisko
tekstu leksiskās īpatnības. Tehnisko un zinātnisko tulkojumu veidi. Lingvistikas un
literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana. Medicīna Polijā, slimības,
medicīnisko tekstu tulkošana. Datorzinātnes teksti, terminoloģija. Tehnisko tekstu
tulkošana: būvniecība, arhitektūra un dizains. Tehnisko tekstu tulkošana:
telekomunikācijas, datu pārraide, tiklu un kabeļu sistēmas. Tehnisko tekstu tulkošana:
metālapstrāde un metināšana. Tehnisko tekstu tulkošana: militāra terminoloģija.
Zinātnisko tekstu tulkošana: eksaktas zinātnes. Zinātnisko tekstu tulkošana:
dabaszinātnes. Zinātnisko tekstu tulkošana: sociālās zinātnes un humanitāro zinātņu
cikls. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas

Kursa plāns:
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas:36st.
1. Tehniskā un zinātniskā tulkojuma saturs, mērķi un uzdevumi
2. Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika
3. Tehnisko tekstu gramatiskās īpatnības
4. Tehnisko tekstu leksiskās īpatnības
5. Tehnisko un zinātnisko tulkojumu veidi
6. Lingvistikas un literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana
7. Medicīna Polijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana
8. Datorzinātnes teksti, terminoloģija
9. Tehnisko tekstu tulkošana: būvniecība, arhitektūra un dizains
10.Tehnisko tekstu tulkošana: telekomunikācijas, datu pārraide, tiklu un kabeļu
sistēmas
11. Tehnisko tekstu tulkošana: metālapstrāde un metināšana
12. Tehnisko tekstu tulkošana: militāra terminoloģija
13. Zinātnisko tekstu tulkošana: eksaktas zinātnes
14. Zinātnisko tekstu tulkošana: dabaszinātnes
15. Zinātnisko tekstu tulkošana: sociālās zinātnes un humanitāro zinātņu cikls
16. Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums
17. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas
18. Tematiska glosārija sastādīšana
Studējošo patstāvīgais darbs:
4. Patstavīgie mājas tulkojumi
5. Glosāriju veidošana
6. Tulkojūmu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Rakstisks parbaudījums – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków: Idea, 2000.
2. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa, PWN, 1993.
3. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne teorie przekładoznawcze, Poznań,
Wyd. Naukowe UAM, 1998.
4. T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia, Poznań, Wyd. Naukowe UAM,
2004.
5. A. Voellnagel, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1980
6. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961;
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa,1999;
5. J. Parszuta Latviešu-poļu vārdnīca Rīga 1999

6. J. Parszuta Poļu- latviešu vārdnīca Rīga 1999
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kielar B. Z., Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i
ekwiwalentnym tekstem przekładu, w: F. Grucza (red.), 1993;
2. Gilewski W., Pewien model procesu tłumaczenia na przykładzie tłumaczenia
symultanicznego, w: F. Grucza (red.), 1985;
3. Duszak A., Gramatyka a dyskurs - problemy przekładu, w: J. Lukszyn (red.), 1996
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Scientific Technical Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aims and objectives of the course: to develop the necessary skills in technical
translation, to teach how to use different specialized dictionaries, how to arrange the
translated text, how to work with technical documentation and to orientate in
terminology.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Latviešu valodas ortogrāfija un
interpunkcija
Valo6068
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

4
32
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. philol. Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālo maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs” 1. kursa
studentiem. Kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas
jautājumiem. Kursā aplūkota visu vārdšķiru vārdu pareizrakstība, lielo sākuma burtu lietošana, kā
arī pieturzīmju lietošana vienkāršā un saliktā teikumā.
Rezultāti:
 studējošie demonstrē padziļinātas zināšanas latviešu valodas ortogrāfijā un
interpunkcijā,
 studējošie demonstrē praktisko kompetenci latviešu valodas ortogrāfijas un
interpunkcijas likumu ievērošanā un izskaidrošanā,
 studējošie prot lietpratīgi izmantot dažādus informācijas avotus neskaidru vai
sarežģītu ortogrāfijas un interpunkcijas jautājumu risināšanai.
Kursa saturs:
Visu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (patstāvīgie vārdi, palīgvārdi un izsauksmes
vārdi). Svešvārdu pareizrakstība latviešu valodā. Lielo sākuma burtu lietošanas
nosacījumi. Saīsinājumi. Pieturzīmes vienkāršā teikumā. Vienlīdzīgi un atkārtoti
teikuma locekļi. Vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu.
Savrupinājumi (obligātie un fakultatīvie savrupinājumi). Iespraudumi. Iestarpinājumi.
Paskaidrojošās vārdu grupas. Uzruna. Pieturzīmes saliktā teikumā. Pieturzīmes saliktā
sakārtotā, saliktā pakārtotā, jauktā saliktā teikumā. Personas runas vai domu
attēlojums valodā. Tiešā runa. Netiešā runa. Noģiedamā runa. Citāti, to iesaistīšana
teikumā. Interpunkcijas normas problēma.

Kursa plāns:

Kursa struktūra:
lekcijas - 4st., praktiskie darbi -32 st.
Lekciju tēmas:
Latviešu ortogrāfijas principi.
Latviešu interpunkcijas sarežģītākie jautājumi. Interpunkcijas normas problēma.
Praktisko darbu tēmas:
1.Lietvārdu, īpašības vārdu, skaitļa vārdu pareizrakstība.
2.Vietniekvārdu, apstākļa vārdu, palīgvārdu pareizrakstība.
3.Darbības vārdu pareizrakstība.
4.Vārdu koprakste un savruprakste.
5.Svešvārdu pareizrakstība latviešu valodā.
6.Lielo sākuma burtu lietošanas nosacījumi.
7.Saīsinājumi.
8.Pieturzīmes vienkāršā teikumā. Vienlīdzīgi un atkārtoti teikuma locekļi.
9.Vienlīdzīgi teikuma locekļi saistījumā ar vispārinošo vārdu.
10.Savrupinājumi. Divdabja teiciens.
11.Savrupināts apzīmētājs, pielikums, apstāklis un šo teikuma locekļu grupu savrupinājumi.
12.Iespraudumi. Iestarpinājumi. Paskaidrojošās vārdu grupas. Uzruna.
13.Pieturzīmes saliktā teikumā. Pieturzīmes saliktā sakārtotā teikumā.
14.Pieturzīmes saliktā pakārtotā un jauktā saliktā teikumā.
15.Personas runas vai domu attēlojums valodā. Tiešā runa. Netiešā runa. Noģiedamā runa.
16.Citāti, to iesaistīšana teikumā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās praktiskajos darbos- 20 %, kontroldarbi- 30%, diktāti- 30 %, ieskaite- 20 %
Mācību pamatliteratūra:
1. Apinis M., Koluža R. Latviešu valodas pareizrakstība. Rīga: Zvaigzne, 1995.
2. Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga: Avots, 2003. (arī citi izdevumi).
3. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009.
4. Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas
noteikumi. Rīga: Avots, 2002.
5. Īpašvārdu rakstība. Rīga, 1998.
Papildliteratūra:
Bankavs A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga: Avots, 2003. (arī citi izdevumi).
Beitiņa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. Liepāja: LiePa,
2009.
Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga: Zvaigzne, 1991. (1997.)
Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Latviešu valoda. Pareizrakstības un pareizrunas
noteikumi. Rīga: Avots, 2002.
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1. –8. sēj. Rīga: Zinātne, 1972. –1996.
Mūsdienu latviešu valodas pareizrakstības vārdnīca. Rīga: Jumava, 1996. (arī citi izdevumi)
Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. (2003.)
Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti:
1. www. valoda.lv
2. www.liis.lv

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālo maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”. A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Orthography and Punctuation of the Latvian Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the students of the professional master study programme „Interpreter,
Translator”. The Orthography of all words of all parts of speech. The use of capital letters.
Punctuation marks in simple and complex sentences.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Latviešu valodas leksikoloģija
Valo6067
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

4
32
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Svetlana Polkovņikova, Latviešu valodas katedra, docente
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālo maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs” 1. studiju gada
studējošajiem. Studiju kursa mērķis ir padziļināt studējošo zināšanas par leksikas funkcionēšanas,
attīstības un pārmaiņu likumsakarībām. Studiju kursā tiek apskatīti jautājumi par vārdu kā valodas
pamatvienību, vārdu krājuma diferenciāciju un leksisko sinonīmiju.
Rezultāti:
 studējošie demonstrē zināšanas par polisēmijas, homonīmijas, vārda nozīmes nacionālās
specifikas, nozīmes vēsturiskā mainīguma, leksiskās sinonīmijas jautājumiem;
 studējošie spēj noteikt dažādu leksikas slāņu vārdus, vērtēt to iederību noteiktā tekstā;
 studējošie spēj uzkrāt atbilstošu praktisko materiālu un to analizē;
 studējošie demonstrē praktisko kompetenci dažādu leksikogrāfisko avotu izmantošanā un
prot kritiski vērtēt to kvalitāti.
Kursa saturs:
Leksikoloģija kā valodniecības nozare. Vispārīgs latviešu leksikoloģijas un tās
attīstības raksturojums. Vārds kā valodas pamatvienība. Polisēmija un homonīmija.
Vārda nozīmes vēsturiskais mainīgums. Nozīmes paplašināšanās, sašaurināšanās,
nozīmes maiņa. Vārda nozīmes nacionālā specifika. Bezekvivalenta leksika. Vārdu
krājuma diferenciācija (pēc stilistiskā un emocionālā marķējuma, cilmes, teritoriālās
izplatības, sabiedrības diferenciācijas, leksikas vēsturiskā mainīguma). Latviešu
valodas slenga leksika. Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas. Leksiskā
sinonīmija. Pārskats par latviešu leksikogrāfiju. Vārdnīcu tipi.

Kursa plāns:

Kursa struktūra:
lekcijas- 20st., praktiskie darbi- 10st., kolokviji- 2 st., semināri- 4st.
Lekciju tēmas:
Leksikoloģija kā valodniecības nozare. Vispārīgs latviešu leksikoloģijas un tās
attīstības
raksturojums. Vārds kā valodas pamatvienība.
Polisēmija un homonīmija.
Vārda nozīmes vēsturiskais mainīgums. Nozīmes paplašināšanās, sašaurināšanās, nozīmes
maiņa.
Vārda nozīmes nacionālā specifika. Bezekvivalenta leksika. Terminoloģijas jautājumi
(bezekvivalenta leksika, lakūna, reģionālģeogrāfiskā leksika, etnogrāfisms, eksotiskā
leksika).
Pārskats par vārdu krājuma iedalījuma principiem. Vārdu krājuma diferenciācija pēc stilistiskā
un emocionālā marķējuma.
Vārdu krājuma diferenciācija pēc cilmes. Mantotā un aizgūtā leksika. Kalki, barbarismi un
valodas kultūras jautājumi.
Vārdu krājuma iedalījums pēc sabiedrības diferenciācijas. Termini un profesionālismi.
Žargonismi un argotismi.
Slenga izpratne latviešu valodniecībā. Latviešu valodas slenga leksika. Vārdu krājuma
iedalījums pēc teritoriālās izplatības. Dialektismi.
Leksikas vēsturiskais mainīgums. Vecvārdi un jaunvārdi. Jaunvārdu izpratne latviešu
valodniecībā. Okazionālismi.
Vārdu krājuma semantiskās mikrosistēmas. Leksiskā sinonīmija.
Praktisko darbu tēmas:
Vārda semantiskās struktūras analīze.
Vārda nozīmes nacionālās specifikas analīze.
Svešvārdu lietojums tekstā. Svešvārdu nozīme.
Dažādu leksikas slāņu vārdu noteikšana tekstā un to iederības vērtēšana.
Leksiskā sinonīmija.
Semināru tēmas:
Svešvārdi latviešu valodā: par un pret.
Slenga izpratne valodniecībā: sastatāmais aspekts.
Pārskats par latviešu leksikogrāfiju. Vārdnīcu tipi.
Kolokviju tēmas:
Latviešu valodas bezekvivalenta leksika.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Sagatavot pārskatu par latviešu leksikogrāfiju un vārdnīcu tipiem.
Vākt praktisko materiālu un veidot kartotēku.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās lekcijās - 20%, aktīva piedalīšanās semināros, kolokvijos, praktiskajos darbos – 30 %,
kartotēkas izveide – 10%, kontroldarbs - 10%, eksāmens- 30%

Mācību pamatliteratūra:

Nītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.
Petre B. Latviešu leksikoloģija. Rīga: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte, 1989.
Papildliteratūra:
Laua A. Latviešu leksikoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1981.
Linguistica Lettica (raksti par leksikoloģijas jautājumiem). Rīga: LU Latviešu valodas institūts,
1997 un turpmākie izdevumi.
Valoda. DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi (raksti par leksikoloģijas jautājumiem).
Daugavpils, 1992 un turpmākie izdevumi.
Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi (raksti par leksikoloģijas un valodu mijiedarbes
jautājumiem). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005 un turpmākie izdevumi.
Vārds un tā pētīšanas aspekti (raksti par leksikoloģijas un tulkošanas jautājumiem). Liepāja:
LiePa, 1997 un turpmākie izdevumi.
Latviešu literārās valodas vārdnīca. 1.–8. sēj. Rīga: Zinātne, 1972.–1996.
Latviešu valodas sinonīmu vārdnīca. Rīga: Avots, 2002.
Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2006. un turpmākie izdevumi.
Latviešu valodas vārdnīca. Rīga: Avots, 1987 un turpmākie izdevumi.
Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2007.
Svešvārdu vārdnīca. Rīga: Jumava, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti:
www.letonika.lv
www.tezaurs.lv/MLLV
www.tezaurs.lv/lvv
www.tezaurs.lv/llvv
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālo maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Lexicology of the Latvian Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the students of the professional master study programme „Interpreter,
Translator”. Lexicology as a branch of Linguistics. Word – the main unit of the language.
Differentiation of vocabulary. Lexical synonymy.

Kursa nosaukums

Latviešu valodas sintakse

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Valo6066
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol.,Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūts studiju kurss „Latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija”
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
2. studiju gada studējošajiem. Studiju kurss sniedz zināšanas par būtiskākajiem
sintakses, tekstveides, modalitātes un interpunkcijas jautājumiem.
Rezultāti:
Pēc studiju kursa apgūšanas studenti spēs demonstrēt zināšanas par latviešu valodas
sintakses jautājumiem un praktisko kompetenci sintakses zināšanu izmantošanā.
Kursa saturs:
Sintakses pamatjautājumi. Vārda un vārdu savienojumu sintakse. Vienkārša teikuma
sintakse. Teikuma locekļi. Dažādas sintaktiskās konstrukcijas (savrupinājumi,
divdabja teiciens un absolūtā datīva konstrukcija, iespraudumi, paskaidrojošas vārdu
grupas, iestarpinājumi, uzrunas konstrukcijas, vienlīdzīgi un atkārtoti teikuma
locekļi). Vārdu kārta vienkāršā teikumā. Salikta teikuma sintakse. Salikts sakārtots,
salikts pakārtots un jaukts salikts teikums. Tiešā, netiešā, noģiedamā runa. Citāts.
Tekstveides pamatprincipi. Teksta vienības. Aktualizācija. Teksta sintaktiskie procesi
(parcelācija, elipse: elidācija un redukcija, semantiskā implikācija, teikuma
aprāvums). Teksta komunikatīvais jeb aktuālais dalījums. Teksta tipi. Modalitāte.
Interpunkcijas nosacījumi.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 36 st.
Lekciju tēmas:
1. Sintakses pamatjautājumi. Vārda un vārdu savienojumu sintakse.
2. Vienkārša teikuma sintakse. Teikuma virslocekļi (teikuma priekšmets, izteicējs,
galvenais loceklis).
3. Teikuma palīglocekļi (apzīmētājs, papildinātājs, apstākļi, dubultloceklis,
pielikums).
4. Dažādas sintaktiskās konstrukcijas (obligātie un fakultatīvie savrupinājumi,
divdabja teiciens un absolūtā datīva konstrukcija).

5. Iespraudumi, paskaidrojošās vārdu grupas, iestarpinājumi.
6. Uzrunas konstrukcijas, vienlīdzīgi un atkārtoti teikuma locekļi. Vārdu kārta
vienkāršā teikumā.
7. Salikta teikuma sintakse. Salikts sakārtots, salikts pakārtots un jaukts salikts
teikums.
8. Tiešā, netiešā, noģiedamā runa. Citāts.
9.Tekstveides pamatprincipi. Teksta vienības. Aktualizācija. Teksta sintaktiskie
procesi (parcelācija, elipse: elidācija un redukcija, semantiskā implikācija, teikuma
aprāvums). Teksta komunikatīvais jeb aktuālais dalījums. Teksta tipi.
10. Teikuma virslocekļi (teikuma priekšmets, izteicējs, galvenais loceklis).
11. Teikuma palīglocekļi (apzīmētājs, papildinātājs, apstākļi, dubultloceklis,
pielikums).
12. Obligātie un fakultatīvie savrupinājumi, divdabja teiciens un absolūtā datīva
konstrukcija.
13. Iespraudumi, paskaidrojošās vārdu grupas, iestarpinājumi. Uzrunas konstrukcijas,
vienlīdzīgi un atkārtoti teikuma locekļi.
14-15. Salikts sakārtots, salikts pakārtots un jaukts salikts teikums.
16. Teksta sintaktiskie procesi (parcelācija, elipse: elidācija un redukcija, semantiskā
implikācija, teikuma aprāvums).
17-18. Interpunkcijas nosacījumi.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Studējošie patstāvīgi papildina tēmu „Interpunkcijas nosacījumi”.
Studējošie patstāvīgi papildina tēmu „Dažādas sintaktiskās konstrukcijas”.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 30%, ieskaites diktāts – 10%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi.
Kursu apgūst latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Ceplīte B., Ceplītis L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – R., 1991. – 122.
– 182. lpp.
2. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. – R., 1989.
3. Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II. Sintakse. – R., 1962.
4. Moze M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. I, II. – Liepāja, 1977.
5. Beitiņa M. Mūsdienu latviešu literārās valodas sintakse. –Liepāja, 2009.
Papildliteratūra:
1. Klestrova A. Parcelācija – Ojāra Vācieša savdabīga raksturotāja// Vārds un tā
pētīšanas aspekti. 3. – Liepāja – 1999. – 111. – 120. lpp.
2. Rozenbergs J. Teksta veidotāji faktori // Valoda – 2001. – Daugavpils – 2001.
– 58. – 63. lpp.
3. Lauze L. Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. –
Liepāja,2004.
4. Blinkena A. Latviešu interpunkcija. – Rīga,2009.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs” A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Syntax of the Latvian Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The course acquaints the students with the peculiarities of
the principal questions of syntax, the creation of the text, modality and punctuation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Latviešu valodas stilistika
Valo6065
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., Inguna Teilāne, Latviešu valodas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
studentiem.
Kursa mērķis – padziļināt zināšanas par latviešu valodas stiliem, valodas līdzekļu
stilistiskajām iespējām, leksikostilistiskajām kļūdām.
Kursa uzdevumi – attīstīt prasmi lietot stilam atbilstošus izteiksmes līdzekļus precīzai
domas atklāsmei jebkurā situācijā;
- apgūt latviešu valodas funkcionālo stilu analīzi;
- attīstīt prasmes un iemaņas saskatīt tekstā dažādas valodas nepilnības izvairīties no
stila kļūdām gan runā, gan rakstos.
Rezultāti:
-Studējošie demonstrē zināšanas par latviešu valodas funkcionālajiem stiliem, izprot
to kopīgās un atšķirīgās iezīmes, lietojuma nepieciešamību;
-spēj veikt latviešu valodas funkcionālo stilu morfoloģisko, leksisko un sintaktisko
īpatnību analīzi;
-izmantojot apgūtās zināšanas, spēj izveidot dažādu stilu tekstus, prot saskatīt un labot
valodas nepilnības.
Kursa saturs:
Stilistika, tās izveide. Stilistikas pētīšanas objekts un saturs. Stilistikas uzdevumi.
Stilistikas zinātnes nozares. Stilistika un valodas kultūra. Nacionālās valodas jēdziens.
Literārā valoda kā nacionālās valodas funkcionāls paveids . Latviešu valodas stili.
Stila izpratne. Stilu klasifikācija attieksmē pret literārās valodas normām. Stilu
klasifikācija atkarā no sabiedriskajām funkcijām. Latviešu valodas funkcionālie stili:
lietišķo rakstu valodas stils, publicistikas valodas stils, sarunvalodas stils,
daiļliteratūras valodas stils. Stilu klasifikācija atkarā no emocionāli ekspresīvo
izteiksmes līdzekļu lietojuma. Latviešu valodas emocionāli ekspresīvie stili: oficiālais,
svinīgais, sirsnīgais, humoristiskais, ironiskais, satīriskais stils. Leksikas stilistiskā
slodze. Nozīmes vai skaņu kompleksa ziņā saistītie vārdi. Vispārlietojamās un
specifiskās leksikas stilistiskais lietojums. Vārdu krājuma stilistiskā diferenciācija.

Vārdu izvēle. Leksikostilistiskās kļūdas. Nemotivēts vārdu izlaidums, liekvārdība,
neiederīgs vārdu lietojums. Morfoloģisko izteiksmes līdzekļu stilistiskās iespējas.
Morfoloģiskā sinonīmija. Morfoloģijas elementu blīvējumi. Morfoloģisko parādību
biežums tekstā. Sintakses stilistiskās iespējas. Teikuma stilistiskās potences. Teikuma
komponentu stilistiskās potences.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 36 st.
Lekciju tēmas:
1. Stilistika, tās izveide. Stilistikas galvenie uzdevumi. Stilistikas pētīšanas objekts.
Stilistikas saturs: neitrālais un stilistiskais valodā. Stilistikas zinātnes nozares.
2. Stilistika un valodas kultūra.
3. Stilistiskie izteiksmes līdzekļi. Stilistiskās figūras.
4. Nacionālās valodas paveidi.
5. Latviešu valodas stili. Stila izpratne. Stilu klasifikācija. Latviešu valodas
funkcionālie stili: zinātniskās un populārzinātniskās valodas stils.
6. Latviešu valodas funkcionālie stili. Lietišķo rakstu valodas stils. Publicistikas
valodas stils.
7. Latviešu valodas funkcionālie stili. Sarunvalodas stils. Daiļliteratūras valodas stils.
8. Latviešu valodas emocionāli ekspresīvie stili.
9. Leksikas stilistiskā slodze. Vārdu krājuma stilistiskā diferenciācija. Vārdu izvēle.
10. Leksikostilistiskās kļūdas. Kļūdu tipi.
11. Morfoloģisko izteiksmes līdzekļu stilistiskās iespējas. Sintakses stilistiskās
iespējas. Izteiksmes līdzekļu sinonīmija.
12. Stilistiski marķēto un nemarķēto izteiksmes līdzekļu analīze.
13. Valodas praktiskā materiāla analīze.
14. Latviešu valodas funkcionālo stilu tekstu analīze.
15. Latviešu valodas emocionāli ekspresīvo stilu tekstu analīze.
16. Dažādu leksikas slāņu analīze.
17. Leksikostilistisko kļūdu analīze.
18. Morfoloģisko izteiksmes līdzekļu un sintakses stilistisko potenču analīze.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Valodas praktiskā materiāla vākšana: stilu paraugi, valodas nepilnību kartotēka.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās lekcijās – 10%; darbs praktiskajās nodarbībās – 20%; eksāmens – 50%;
patstāvīgā darba prezentācija: stilu paraugi, valodas nepilnību kartotēka, eseja - 20%.
Mācību pamatliteratūra:
1.Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. - R., 1995.
2. Rozenbergs J. Praktikums sintakses stilistikā. - R., 1989.
3. Rozenbergs J. Latviešu valodas praktiskā stilistika. - R., 1976. I., 1983. II.
Papildliteratūra:
1. Ceplītis L., Miķelsone A., Porīte T., Raģe S. Latviešu valodas pareizrakstības un
pareizrunas vārdnīca. – R., 1995.
2. Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. – R., 1993.
3. Guļevska A., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas rokasgrāmata.
– R., 2002.
4. Īpašvārdu rakstība. -R.,1998.
5. Kušķis J. Mūsu valoda. – R., 2006.

6. Latviešu valodas kultūras jautājumi. 1.- 27. laid. Rīga: Avots. 1963.- 1993.
7. Laua A. Latviešu frazeoloģija. – R., 1992.
8. Lietuviešu un latviešu sastatāmās stilistikas jautājumi. – Šauļi, 2006.
8. Paegle Dz., Kušķis J. Kā latvietis runā. -R., 1994.
9. Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. -R.,1998.
10. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. – R., 1999. (2003.).
11. Valodas aktualitātes. – R., 1983. – 1991
12.Valoda: nozīme un forma. Plašsaziņas līdzekļu valoda. –R., 2009.
13. Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi. Nr.1–5. – R., LU Akadēmiskais apgāds,
2005–2010.
14. Veidemane R. Izteikt neizsakāmo. – R., 1977.
15. Розенберг Я. Синтаксическая стилистика латышково язика. – Р., 1990.
Periodika un citi informācijas avoti
www.letonika.lv., www.liis.lv; www.vvk.lv; www.valoda.lv
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Stylictics of the Latvian Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The stylistics of the Latvian language, its formation is
considered in this course. The Latvian system of styles is mastered. The ability to use
the means of the language for the exact expression of opinion in every situation is
mastered. The skills of avoiding stylistic mistakes both in speech and in writing are
developed.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
(vācu valoda)
Valo6064
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore, Mg. paed.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz ieskatu mutiskās tulkošanas teorētiskajos jautājumos, iepazīstina
studentus ar tulka darba specifiku, veicot tulkiem paredzētos vingrinājumus, mutiski
tulkojot un apspriežot iespējamās ar mutisko tulkošanu saistītās problēmas.
Tiek attīstītas mutiskās tulkošanas (konsekutīvās) iemaņas, izkopta tulku piezīmju
tehnika. Kurss sniedz iespējamo problēmu apskatu, kas ir saistītas ar konsekutīvo un
sinhrono tulkošanu.
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē padziļinātas zināšanas mutiskās tulkošanas problēmu
risināšanā
- Studējošie spēj noteikt, analizēt, izvērtēt un risināt tulkošanas problēmas
- Studējošie demonstrē prasmes konsekutīvājā un sinhronā tulkošanā
Kursa saturs:
Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos. Pirmstulkošanas stadija. Piezīmju
tehnikas izkopšana. Runu tulkošana. Mutiskās tulkošanas problēmas un to risināšana.
Sinhronā tulkošana: tulkošanas process. Runas novērtējums. Stratēģijas. Nobīde laikā.
Anticipācija. Pārformulācija. Segmentācija. Vienkāršošana. Kompresija. Ļoti ātras
runas tulkošana. Uzvedība kabīnē. Komandas darbs. Stresa kontrole. Mutiskās
tulkošanas veidi un fāzes. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas,
saprašanas vingrinājumi. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: atmiņas un
runas vingrinājumi. Darbs ar konferenču dokumentiem. Konferenču tulkošana.
Lietišķo runu tulkošana.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri – 72 st.
Semināru tēmas:
1. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: – 2 st.
2. Pirmstulkošanas stadija. – 2 st.

3. Piezīmju tehnikas izkopšana. – 2 st.
4. Runu tulkošana. –6 st.
5. Mutiskās tulkošanas problēmas un to risināšana. – 4 st.
6. Sinhronā tulkošana: tulkošanas process. – 6 st.
7. Runas novērtējums. – 2 st.
8. Stratēģijas. – 2 st.
9. Nobīde laikā. – 2 st.
10. Anticipācija. Pārformulācija. Segmentācija. Vienkāršošana. Kompresija. – 4 st.
11. Ļoti ātras runas tulkošana. – 4 st.
12. Uzvedība kabīnē. – 2 st.
13. Komandas darbs. – 2 st.
14. Stresa kontrole. – 4 st.
15. Mutiskās tulkošanas veidi un fāzes. – 6 st.
16. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas
vingrinājumi. – 4 st.
17. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: atmiņas un runas vingrinājumi. – 4
st.
18. Darbs ar konferenču dokumentiem. – 4 st.
19. Konferenču tulkošana. – 6 st.
20. Lietišķo runu tulkošana. – 4 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%. Tulkošana kabīnē 40%. Izmantojamās studiju metodes un formas –
lekcijas, semināri, tulkošana kabīnē, konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas,
diskusija, argumentācija. Kursu apgūst vācu – latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. . 2.Aufl.
München:iudicium, 2002
2. Matyssek, H.: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Ein Weg zur
Sprachunabhängigen Notation.Teil I, II. Julius Groos Verlag Tübingen, 2006
3. Pöchhacker, F. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Narr, Tübingen,
1994
4. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Zinātne, Rīga, 2007
Papildliteratūra:
1. Andreas F. Helletat (Hrsg.): Dolmetschen. Beiträge aus Forschung, Lehre und
Praxis. Peter Lang GmbH, Frankfurt/ Main, 2001
2. Duden Universalwörterbuch. Dudenverlag, Mannheim, 2007
3. Grote, A. Entlehnung, Übersetzung, Vernetzung. Peter Lang GmbH, Frankfurt
am Main, 2002
4. Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache, Bd. 24 / 1998. Thematischer Teil:
Übersetzen und Dolmetschen (mit Auswahlbibliographie zum Thema
Übersetzen). München: iudicium, 1998
5. Kußmaul, P. Verstehen und Übersetzen. Gunter Narr Verlag Tübingen, 2007
6. Langenscheidts Großwörterbuch. Langenscheidt, Berlin, München, Wien,
Zürich, New York, 2002
7. Neubert, A.: Das unendliche Geschäft des Übersetzens. Hirzel Verlag

Stuttgart/ Leipzig, 2007
8. Latviešu – vācu vārdnīca. Avots, Rīga, 2001
9. Vācu – latviešu vārdnīca. Avots, Rīga, 2004
10. Velker, K. (Hrsg.): Übersetzer und Dolmetscher. Tübingen: A.Francke
Verlag, 1991
Periodika un citi informācijas avoti
1. Intervijas un teksti no laikrakstiem un žurnāliem, kas iznāk latviešu valodā
2. Kasetes audiēšanai ar dažādu teksta sarežģītības pakāpi.
Piezīmes:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Consecutive and Synchronic Interpreting
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the theoretical questions of interpreting, with
the peculiarities of the interpreter’s activity. During the course the tasks concerning
the translators’ work are performed, the possible problems concerning interpreting are
solved. The skills of interpretation (consecutive) are developed as well. The course
gives the overview of the possible problems, that are connected with the consecutive
interpretation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Konsekutīvā un sinhronā tulkošanā
(poļu valoda)
Valo6064
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
4
6
72
32
40

Kursa izstrādātājs (-i)
Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra, lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz priekšstatu par konsekutīvas un sinhronās tulkošanas principiem,
attīsta studentu iemaņas tulkot dažāda veida tekstus sinhroni
Rezultāti:
1.Studējošie demonstrē zināšanas par konsekutīvas un sinhronās tulkošanas
pamatprincipiem
2. Studējošie prot veiksmīgi stradāt ar nezīnamo tekstu
3. Studējošie demonstrē praktiskās iemaņas konsekutīvajā un sinhronajā tulkošanā
Kursa saturs:
Konsekutīvās tulkošanas priekšmets un mērķi. Konsekutīvās tulkošanas
pamatprincipi. Teksta izpratne konsekutīvajā tulkošanā. Intuīcija. Teksta tulkošana
bez sagatavošanās. Klausīšana konsekutīvajā tulkošanā. Atmiņa konsekutīvajā
tulkošanā. Tulkošanas stils (tulkošanas ētika, leksisko problēmu risināšanas veidi,
materiālu sagatavošanas attiecības ar klientiem, tulkošanas emocionālie un
psiholoģiskie aspekti). Sazināšanās un pārpratumi sazināšanās procesā. Pierakstu
sistēmas izmantošana konsekutīvajā tulkošanā. Kultūras atšķirību atveide tulkošanā.
Labi zināmu tekstu konsekutīvā tulkošana. Teksta tulkošana bez sagatavošanās.
Vingrinājumi klausīšanās trenēšanai. "Nepareizie draugi" un to tulkošana.
Vingrinājumi atmiņas trenēšanai, piem., skaitļu, datumu un gada skaitļu tulkošana.
Pieraksta trenēšanas vingrinājumi. Viena un tā paša teksta dažādu pierakstu
salīdzinājums. Īsu vienkāršu runu tulkošana. Specializētu un oficiālu runu tulkošana.
Darbs ar konferenču dokumentiem. Dažada veida prezentāciju tulkošana specialitātē.
Sinhronās tulkošanas priekšmets un mērķi. Sinhronās tulkošanas pamatprincipi.
Teksta izpratne sinhronājā tulkošanā. Teksta tulkošana bez sagatavošanās. Klausīšana
sinhronājā tulkošanā. Atmiņa sinhronājā tulkošanā. Sazināšanās un pārpratumi
sazināšanās procesā. Pierakstu sistēmas izmantošana sinhronās tulkošanā. Labi
zināmu tekstu sinhronā tulkošana. Lēnā tempā runātu tekstu tulkošana. Īsu vienkāršu
runu tulkošana. Specializētu runu tulkošana. Oficiālu runu tulkošana. Stilistiski

sarežģītu runu tulkošana. Prognozēšanas iemaņu attīstīšana. Darbs ar konferenču
dokumentiem. Politisku un ekonomisku tekstu tulkošana. Dažada veida prezentāciju
tulkošana specialitātē. Kultūras atšķirību atveide sinhronā tulkošanā. Piezīmju
tehnikas apguve. Individuāla terminoloģiskā sagatavošanās
Kursa plāns:
Lekciju tēmas 1.sem.18.st.:
1. Konsekutīvās tulkošanas priekšmets un mērķi
2. Konsekutīvās tulkošanas pamatprincipi
3. Teksta izpratne konsekutīvajā tulkošanā. Intuīcija. Teksta tulkošana bez
sagatavošanās
4.Klausīšana konsekutīvajā tulkošanā
5.Atmiņa konsekutīvajā tulkošanā
6. Tulkošanas stils (tulkošanas ētika, leksisko problēmu risināšanas veidi, materiālu
sagatavošanas attiecības ar klientiem, tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie
aspekti)
7. Sazināšanās un pārpratumi sazināšanās procesā
8. Pierakstu sistēmas izmantošana konsekutīvajā tulkošanā
9. Kultūras atšķirību atveide tulkošanā.
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas 1.sem.18.st.:
1. Labi zināmu tekstu konsekutīvā tulkošana.
2. Teksta tulkošana bez sagatavošanās.
3. Vingrinājumi klausīšanās trenēšanai. "Nepareizie draugi" un to tulkošana.
4. Vingrinājumi atmiņas trenēšanai, piem., skaitļu, datumu un gada skaitļu
tulkošana.
5. Pieraksta trenēšanas vingrinājumi. Viena un tā paša teksta dažādu pierakstu
salīdzinājums.
6. Īsu vienkāršu runu tulkošana.
7. Specializētu un oficiālu runu tulkošana
8. Darbs ar konferenču dokumentiem.
9. Dažada veida prezentāciju tulkošana specialitātē.
Lekciju tēmas 2.sem.14.st.:
1. Sinhronās tulkošanas priekšmets un mērķi
2. Sinhronās tulkošanas pamatprincipi
3. Teksta izpratne sinhronājā tulkošanā. Teksta tulkošana bez sagatavošanās
4. Klausīšana sinhronājā tulkošanā
5. Atmiņa sinhronājā tulkošanā
6. Sazināšanās un pārpratumi sazināšanās procesā
7. Pierakstu sistēmas izmantošana sinhronās tulkošanā
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas 2.sem.22.st.:
1.Labi zināmu tekstu sinhronā tulkošana.
2.Lēnā tempā runātu tekstu tulkošana.
3.Īsu vienkāršu runu tulkošana.
4.Specializētu runu tulkošana.
5.Oficiālu runu tulkošana.
6.Stilistiski sarežģītu runu tulkošana.
7.Prognozēšanas iemaņu attīstīšana.
8.Darbs ar konferenču dokumentiem.
9.Politisku un ekonomisku tekstu tulkošana.
10.Dažada veida prezentāciju tulkošana specialitātē.
11.Kultūras atšķirību atveide sinhronā tulkošanā.
Studējošo patstāvīgais darbs:

1. Piezīmju tehnikas apguve
2. Individuāla terminoloģiskā sagatavošanās
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Eksāmens – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Gillies A., Tłumaczenie ustne, Kraków, 2001
2. Rozan J-F, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków, 2002
3. Roderick, J Conference Interpreting Explained, Manchester, 2002
4. Nolan, J., Interpretation. Techniques and Exercises, Clevendon, 2005
5. Pisarska A.,Tomaszkiewicz I., Współczesne tendencje przekładoznawcze,
Poznań , 1998
6. Dąbska- Prokop U., Mala encyklopedia przekladoznawstwa, Częstochowa
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Warszawa
1999
Periodika un citi informācijas avoti
1.Kopczyński A., Dwa rodzaje tłumaczenia ustnego, w: F. Grucza (red.), 1981
2.Marchwiński A., Gramatyka a kompetencja tłumacza, w: F. Grucza (red.),
Gramatyka - konstrukt intelektualny czy rzeczywistość: glottodydaktyczne implikacje
tej alternatywy, Warszawa: WUW, 1992
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Consecutive and Synchronic Interpreting
Kursa anotācija angļu valodā:
The course gives the insight into the principles of consecutive and simultaneous
interpreting. This course also develops skills of synchronic translation of different
kinds of texts.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
(angļu valoda)
Valo6062
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Philol., lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss izstrādāts Humanitārās fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks,
tulkotājs” studējošajiem ar mērķi palīdzēt attīstīt konsekutīvās un sinhronās tulkošanas praktiskās
iemaņas.
Studiju rezultāti:





Studējošie demonstrē labas konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes, tulkojot no angļu
valodas latviešu valodā un otrādi.
Studējošie spēj strādāt ar plašu autentisku tekstu klāstu (politika, medicīna, izglītība, kultūra
un t.t.), labi orientējas dažādos angļu valodas variantos (britu, amerikāņu, austrāliešu,
Jaunzēlandes angļu valoda) un pārvarēt mutiskā tulka darbam raksturīgās stresa situācijas.
Studējošie prot strādāt ar sinhronas tulkošanas speciālo aprīkojumu (sinhronās tulkošanas
kabīnes)

Kursa saturs:
Konsekutīvās tulkošanas būtība, galvenie aspekti. Konsekutīvā tulkošana: tulkošanas
process. Piezīmju tehnikas izkopšana. Sinhronās tulkošanas būtība, galvenie aspekti.
Sinhronā tulkošana: tulkošanas process. Labi zināmu tekstu tulkošana. Lēnā tempā
runātu tekstu tulkošana. Īsas, vienkāršas runas tulkošana. Specializētās runas
tulkošana. Oficiālas runas tulkošana. Stilistiski sarežģītas runas tulkošana.
Prognozēšanas iemaņu attīstīšana. Darbs ar konferenču dokumentiem. Konferenču
tulkošana. Politisku runu tulkošana. Ekonomisku runu tulkošana. Stresa kontrole.
Darbs komandā. Kultūras atšķirību atveide tulkošanā. Lietišķo runu tulkošana.

Kursa apraksts - plāns:

1. Konsekutīvās tulkošanas būtība, galvenie aspekti – 4 st.
2. Konsekutīvā tulkošana: tulkošanas process;. – 2 st.
3. Piezīmju tehnikas izkopšana. – 2 st.
4. Sinhronās tulkošanas būtība, galvenie aspekti. – 4 st.
5. Sinhronā tulkošana: tulkošanas process;. – 2 st.
6. Labi zināmu tekstu tulkošana. – 2 st.
7. Lēnā tempā runātu tekstu tulkošana. – 2 st.
8. Īsas, vienkāršas runas tulkošana. – 2 st.
9. Specializētās runas tulkošana. – 6 st.
10. Oficiālas runas tulkošana. – 6 st.
11. Stilistiski sarežģītas runas tulkošana. – 4 st.
12. Prognozēšanas iemaņu attīstīšana. – 4 st.
13. Darbs ar konferenču dokumentiem. – 6 st.
14. Konferenču tulkošana. – 4 st.
15. Politisku runu tulkošana. – 4 st.
16. Ekonomisku runu tulkošana. – 4 st.
17. Stresa kontrole. – 4 st.
18. Darbs komandā. – 2 st.
19. Kultūras atšķirību atveide tulkošanā. – 4st.
20. Lietišķo runu tulkošana. – 4 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Uzstāšanās par konsekutīvās un sinhronās tulkošanas aktualitāti.
Eksāmena nokārtošana.
Mācību pamatliteratūra:
1. Zauberga, I. (2004) Theoretical Tools for Professional Translators. Rīga: Latvijas
Universitāte.
2. Baker, M. (1992) In Other Words a Cousebook on Translation. London: Rouledge.
3. Baker, M. (Editor) (2001) Routledge Encyclopedia of Translation Studies. London:
Routledge.
4. Bassnett, S. (2002) Translation Studies. London: Routledge.
5. Gile, D. (1995) Basic Concepts and Models for Translator and Interpreter Training. John
Benjamins Publishing Company.
Papildliteratūra:
1. Zauberga, I. (1992) Main Concepts of Translation Studies. Rīga: Latvijas Universitāte.

Periodika un citi informācijas avoti
1. Translation and Interpreting Studies. The Journal of the American Translation and
Interpreting Studies Association. John Benjamins Publishing Company.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Consecutive and Synchronic Interpreting
Kursa anotācija angļu valodā:
This study course is designed for the students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator” to develop their practical skills of consecutive and synchronic interpreting.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Retorika
Valo6061
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., Inguna Teilāne, Latviešu valodas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
studentiem.
Kursa mērķis - padziļināt zināšanas par retorikas izveidošanos un attīstību, publiskās
runas veidiem, runu sagatavošanas un uzstāšanās svarīgākajiem nosacījumiem; attīstīt
prasmes un iemaņas pārliecinoši, argumentēti paust savas domas un viedokli par
konkrētu tēmu.
Kursa uzdevumi - vingrināties publiskās uzstāšanās prasmju un iemaņu, un runas
aparāta izkopšanā;
-attīstīt studējošo prasmi mērķtiecīgi izmantot valodas izteiksmes līdzekļus,
pilnveidojot publiskās runas iemaņas;
-attīstīt prasmi veikt publiskās runas analīzi;
-uzstāties ar izveidoto publisko runu auditorijas priekšā, sniegt uzstāšanās
pašvērtējumu.
Rezultāti:
Studējošie demonstrē zināšanas par retorikas izveidošanos un attīstību;
- studējošie spēj izveidot publisko runu atbilstoši adresātam un runas mērķim;
- demonstrē prasmi uzstāties ar publisko runu, izmantojot situācijai atbilstošus
neverbālos saziņas līdzekļus; demonstrē prasmi prezentēt referātu;
- spēj veikt publiskās runas analīzi mērķa, izmantoto valodas līdzekļu un paņēmienu
aspektā.
Kursa saturs:
Retorikas kā zinātnes attīstība. Oratora māksla Senajā Grieķijā un Romā, viduslaikos,
renesansē, klasicismā, 18.-21.gadsimtā. Oratora māksla mūsdienu pasaulē. Lietišķās
sarunas. Runas kultūra un tehnika. Pareizas artikulācijas un skaidras dikcijas nozīme.
Teksta loģiskā analīze. Optimālu valodas līdzekļu izvēle atbilstoši runas situācijai un
mērķim. Komunikācija – saskarsmes pamatveids. Saskarsmes barjeras. Verbālā
komunikācija. Neverbālā komunikācija. Publiskas runas veidi. Runas sagatavošana un
treniņš. Prasme uzstāties. Prasme risināt dažādas ar uzstāšanos saistītas problēmas.

Pareizas elpošanas un atbrīvošanās vingrinājumi.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: praktiskie darbi – 36 st.
Praktisko darbu tēmas:
1.Retorikas būtība. Retorikas saistība ar citām zinātņu nozarēm.
2.Ieskats retorikas vēsturē. Mūsdienu retorikas specifika.
3.Saskarsmes būtība. Verbālā komunikācija. Neverbālā komunikācija. Saskarsmes
barjeras.
4.Runas kultūra un tehnika. Pareizas elpošanas, artikulācijas un skaidras dikcijas
nozīme.
5. Retorika kā pārliecināšanas un ietekmēšanas māksla. Argumentācija.
6. Oratora un auditorijas saziņas raksturojums. Saziņas riski.
7. Runas stilu raksturojums.
8. Publiskās runas veidi un kompozīcija.
9. Publiskās runas sagatavošanas metodika.
10. Optimālu valodas līdzekļu izvēle atbilstoši runas situācijai un mērķim. Tropi.
Retoriskās figūras.
11. Prezentācijas sagatavošana metodika.
12. Prasme uzstāties. Uzmanības noturēšana. Atbildes uz āķīgiem jautājumiem.
13. Pareizas elpošanas un atbrīvošanās vingrinājumi. Artikulācijas un runas
vingrinājumi.
14.Publisko runu analīze. Publiskās runas izveide.
15. Referāta prezentācija.
16. Valodas praktiskā materiāla analīze.
17. Publiskās runas prezentācija. Pašvērtējums.
18. Teksta retoriskā analīze
Studējošo patstāvīgais darbs:
Referāta izstrāde par mūsdienu retorikas aktuāliem jautājumiem.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās lekcijās un darbs praktiskajās nodarbībās – 30%; runas sagatavošana un
publiska uzstāšanās – 40%; referāta prezentācija – 30%.
Mācību pamatliteratūra:
1. Apele A. Publiskā runa, - R., 1989
2. Apele A. Runas māksla, -R., 1983
3. Keigels T.D. Uzstāšanās māksla. Droši paņēmieni, kā pārliecināt un patikt
klausītājiem. – R., 2008
4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā, -R., 2005
5. Mencels V. Retorika, - R., 2004
Papildliteratūra:
1. Denijs R. Prasme sazināties un uzstāties, - R., 2002
2. Hindls T. Prasme uzstāties, -R., 2000
3. Ezera I, Graudiņa I., Dreiberga S. Lietišķā komunikācija, - R., 2000
4. Geikina S. Retorikas pamati, - R., 2003
5. Katlape N., Ceplītis L.. Izteiksmīgas runas pamati, - R., 1968
6. Keigels T.D. Uzstāšanās māksla. Droši paņēmieni, kā pārliecināt un patikt
klausītājiem. – R., 2008
7. Ķestere I. Lietišķā etiķete, - R., 2007

8. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku, -R., 1994
9. Rubenis A. Senās Grieķijas dzīve un kultūra, - R., 1998
10. Rubenis A. Senās Romas dzīve un kultūra, - R., 1995
11. Львов, М.Р. Риторика. Культура речи. Москва: Издательский центр
Академия, 2003
12. Кузнецов, И.Н. Риторика или ораторское исскуство. Москва:
ЮЮНИТИ ДАНА, 2004
Periodika un citi informācijas avoti
1. www.orator.ru
2. www.search.epnet.com
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Rhetoric
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is developed for the students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The course deals with the issues of development of rhetoric
as a science, kinds of public speech, major requirements for preparing and presenting
speeches. It also includes exercises on the development of skills and abilities
necessary for speaking in public.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Leksikogrāfija (angļu valoda)
Valo6060
Valodniecība
Angļu valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Maģ.filol. Nataļja Minova, DU Angļu filoloģijas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija)” A daļas studiju kurs „Leksikoloģija un
Frazeoloģija”
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studējošo izpratni par vārdnīcas sastādīšanas principiem un praksi,
iepazīstināt viņus ar leksikogrāfijas pamatiem un virzīt studējošos pamatoti izmantot terminoloģiju.
Studiju rezultāti:
Studējošie:
- demonstrē zināšanas par vārdnīcu teorētiskās uzbūves principiem un praktisko datu
apkopošanu;
- spēj lietot iegūto praktisko pieredzi un analītisku pieeju vārdnīcas struktūras analīzei;
- spēj izpētīt vārdnīcas šķirkļu klāstu un lieto specializēto leksiku.
Kursa plāns:
Nedēļa Temats: Darbs auditorijā
1
Introduction to the course.
What are dictionaries for? Who are they for? What do they offer?
2
Task Sheet 1. Types of dictionaries
3
Task Sheet 2. Major driving forces behind the advances of English
lexicography.
4
Task sheet 3. Monolingual learner’s dictionary (MLD).
5
Structure of a dictionary entry.
6
Task sheet 4. General monolingual dictionaries (Native speaker dictionaries
(NSD)).
7
Comparison of entries in MLD and NSD.
8
Task sheet 5. Special-purpose dictionaries and encyclopedic works.
9
Presentations
10
Feedback. Course evaluation.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. Mājās darbu izpildīšana (uzdevumu specializēto tekstu lasīšanai izpildīšana: Task Sheets 1 5).
2. Terminoloģiskās vārdnīcas izveide.
3. Referāta izstrādāšana un prezentēšana.
4. Diferencētās ieskaites nokārtošana.
Mācību pamatliteratūra:
1. Rizo-Rodriguez, A. Current lexicographical tools in EFL: monolungual resources for the
advanced learner. In: Language TeachingVol.37, pp.29-46.
2. Dictionary terms. http://www.macmillandictionaries.com/glossaries/dictionary.htm
3. Glossary of dictionary terms. Oxford University Press, 2009.
Papildliteratūra:
1. Jackson, H. Lexicography. An Introduction. Routledge, 2002.
2. Trusk, R.L. Key Concepts in Language and Linguistics. Routledge, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti:

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Lexicography (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aims of the course are to raise students‘ awareness of principles and practice of compiling
dictionaries, to familiarize them with fundamentals of lexicography, its developments and current
state of the art in this area, to encourage students to use specialist terminology.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Leksikogrāfija (vācu valoda)
Valo6059
Valodniecība
Ģermāņu valodniecība
1
1.5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Valentīna Taļerko, Vācu filoloģijas katedra

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažāda tipa vārdnīcām un to
pielietojumu tulkotāja profesijā; sniedz ieskatu darbā ar elektroniskajām vārdnīcām,
kā arī sniedz vēsturisku pārskatu par leksikogrāfiju. Kursa gaitā tiek aplūkotas
dažādas vārdnīcas; tiek veikti praktiskie uzdevumi darbā ar vārdnīcām, risinātas ar to
saistītās problēmas.
Rezultāti:
- students pārzin leksikogrāfijas attīstības vēsturi, dažādus vārdnīcu tipus;
- students brīvi strādā ar dažāda tipa vardnīcām.
Kursa saturs:
Īss vēsturisks pārskats par leksikogrāfijas attīstību. Modernās vācu valodas zinātniskā
leksikogrāfija šodien. Vārdnīcu tipi – vienvalodas, divvalodu, speciālās terminoloģijas
vārdnīcas. Ar atbilstoša termina, vārda izvēli saistītas problēmas (atkarībā no
konteksta, situācijas, tulkojamā teksta). Datora kā palīglīdzekļa nozīmīgums tulkotāja
darba.
Kursa plāns:
Kursa struktūra - 8 st. - lekcijas, 10 st. - praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1. Īss vēsturisks pārskats par leksikogrāfijas attīstību. Modernās vācu valodas
zinātniskā leksikogrāfija šodien;
2. Vārdnīcu tipi – vienvalodas, divvalodu, speciālās terminoloģijas vārdnīcas;
3. Datora kā palīglīdzekļa nozīmīgums tulkotāja darba.
4. Ar atbilstoša termina, vārda izvēli saistītas problēmas (atkarībā no konteksta,
situācijas, tulkojamā teksta).
Praktiskās nodarbības: darbs ar dažāda tipa vārdnīcām.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Dif. iesk.
Mācību pamatliteratūra:
1. Balode I. Deutsch - lettische Lexikographie. -Tübingen, 2003
2. Bergmann R., Pauly P., Stricker S. Einführung in die deutsche Sprachwissenschaft.
– Heidelberg: Universitätsverlag: C. Winter, 2001
3. Chancen und Perspektiven computergestützter Lexikographie. - Tübingen, 2002
4. Engelberg S. Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. - Stauffenburg, 2001
5. Goetz P. Theoretische und praktische Probleme der Lexikographie. – München:
Max Hueber Verlag, 1984
6. Herbst T. Lexikographie. Schöningh, 2003
7. Hessky R. Lexikographie zwischen Theorie und Praxis. – Tübingen, 1996
8. Perspektiven der pädagogischen Lexikographie des Deutschen. - Tübingen, 2003
9. Schläfer M. Lexikologie und Lexikographie. - Berlin, 2002
Papildliteratūra:
1. Bussmann H. Lexikon der Sprachwissenschaft. - Stuttgart, 1990
2. Duden. Deutsches Universalwörterbuch. - Mannheim, 1989
3. Duden. 12 Bände. - Mannheim, 1996
4. Granta K. Vācu - latviešu vārdnīca. Deutsch - Lettisches Wörterbuch. Rīga, 1996.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Lexicography (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with different types of dictionaries and their
practical use in the translation process; gives an overview of the history of
lexicography. During the course the students use different dictionaries by doing
practical tasks.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Leksikogrāfija (poļu valoda)
Valo6058
Valodniecība
Slāvu valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc. Dr.philol. K.Barkovska, Rusistikas un slāvistikas katedra
Lekt., Mag. philol. Andris Kazjukevičs, Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas “Filoloģija (poļu filoloģija)” A daļas studiju kursi
Leksikoloģija un Frazeoloģija
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studējošo izpratni par vārdnīcas sastādīšanas principiem
un praksi, iepazīstināt viņus ar leksikogrāfijas pamatiem un virzīt studējošos pamatoti
izmantot terminoloģiju.
Rezultāti:
Studējošie:
- demonstrē zināšanas par vārdnīcu teorētiskās uzbūves principiem un praktisko
datu apkopošanu;
- spēj brīvi strādāt ar dažāda tipa vardnīcām.
Kursa saturs:
Poļu leksikogrāfijas vēsture. Vārdnīcas tipi un veidi. Vārdnīcas makro- un
mikrostruktūras. Leksikogrāfiskie uzdevumi. Vārdnīcas sastādīšanas aktuālie
jautājumi. Īss vēsturisks pārskats par leksikogrāfijas attīstību. Modernās poļu valodas
zinātniskā leksikogrāfija šodien. Vārdnīcu tipi – vienvalodas, divvalodu, speciālās
terminoloģijas vārdnīcas; Ar atbilstoša termina, vārda izvēli saistītas problēmas
(atkarībā no konteksta, situācijas, tulkojamā teksta).
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 18 st.
Lekciju tēmas:
Poļu leksikogrāfijas vēsture.
Vārdnīcas tipi un veidi.
Vārdnīcas makro- un mikrostruktūras.
Leksikogrāfiskie uzdevumi.
Vārdnīcas sastādīšanas aktuālie jautājumi.
Īss vēsturisks pārskats par leksikogrāfijas attīstību.
Modernās poļu valodas zinātniskā leksikogrāfija šodien.

Vārdnīcu tipi – vienvalodas, divvalodu, speciālās terminoloģijas vārdnīcas;
Ar atbilstoša termina, vārda izvēli saistītas problēmas (atkarībā no konteksta,
situācijas, tulkojamā teksta).
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva
pētnieciska darba izstrāde un prezentēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%,patstāvīgo darbu izpilde 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas,
patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusija, argumentācija.
Kursu apgūst poļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
Bańko, M. 2001: Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Warszawa:
Wydział Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego.
Bańko, M. 2002. „Słownik języka polskiego Erazma Rykaczewskiego – pierwszy
popularny słownik polszczyzny,
Prace Filologiczne XLVII: 7-26
Bartmiński, J., red. 1993. Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku. Współczesny
język polski. Wrocław: Wiedza Kulturze
Bartmiński, J., red. 2001. Współczesny język polski. Wyd. II. Lublin:
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Bogusławski, A. 1988. Język w słowniku. Wrocław: Zakł. Nar. im. Ossolińskich.
Piotrowski, T. 1987. “Uwspółcześnianie leksykografii. Słowniki i ich
użytkownicy w Polsce”. W: Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Vol.
II (Z. Saloni, red.), ss. 35-56. Białystok
Piotrowski, T. 1993. „Słowniki polskie XX wieku”. W: Bartmiński: 571-588
Piotrowski, T. 1994: Z zagadnień leksykografii. Warszawa: PWN
Piotrowski, T. 2001. Zrozumieć leksykografię. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN
Piotrowski, T. 2001a. Recenzja Inny słownik języka polskiego PWN, Warszawa
2000, Język Polski LXXXI, 4: 290-293
Smółkowa, T. 2001. „Nowe słownictwo polskie”. W: Bartmiński, red. 2001: 397404
Zgółkowa, H. 2000. „Główne nurty w leksykografii polskiej w końcu XX wieku”.
W: Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, (red. J. Mazur),
ss. 19-31. Lublin: Wyd. UMCS
Papildliteratūra:
Wawrzyńczyk, J. 2002. „Michała Arcta słownik ortograficzny z 1936 roku jako
rejestr wyrazów występujących w języku polskim”, Semiosis lexicographica
X: 47-49
Wyderka, B. 2000. „Wstęp”. W: SŁOWNIK GWAR ŚLĄSKICH
Żmigrodzki, P. 2001. „Ciągłość i przemiany w polskiej leksykografii
współczesnej”. Polonica XXI: 305-327
Żmigrodzki, P. 2001a. „Leksykografia jako przedmiot uniwersyteckiej edukacji
polonistycznej”, Poradnik Językowy nr 9: 39-50
Żmigrodzki, P. „Państwo - język - leksykografia. O nowy horyzont prac

leksykograficznych w Polsce”.
Poradnik Językowy (Referat na LX Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa
Językoznawczego, Kraków, 14 IX 2002 r
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Lexicography (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aims of the course are to develop students‘ undertanding of the principles and
practice of compiling dictionaries, to acquainte them with the fundamentals of
lexicography and to encourage students to use specialist terminology.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums angļu valodā
Valo6055
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol. Marina Maslova, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu angļu valodas vārdu
krājumu, pievēršot īpašu uzmanību idiomātiskajiem darbības vārdiem,
idiomātiskajiem izteicieniem, un vārdu savienojumiem, nodrošināt padziļinātu angļu
valodas gramatikas struktūru apgūšanu, secīgi nostiprināt gramatisko un leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz
valodas problēmu risināšanas prasmju attīstību tulkošanas procesā
Rezultāti:
- Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par angļu valodas gramatikas struktūru.
- Spēj demonstrēt paplašinātu angļu valodas leksisko vienību krājumu, tai skaitā
idiomātisko izteicienu, idiomātisko darbības vārdu un vārdu savienojumu
lietojumu.
- Spēj atlasīt atbilstošas leksiskās vienības un izveidot to datu bāzi.
- Spēj diskutēt un argumentēti izskaidrot savu viedokli apgūto tematu ietvaros.
- Spēj atrisināt valodas problēmas saistītas ar idiomātisko izteicienu un vārdu
savienojumu izvēli un tulkošanu.
- Spēj patstāvīgi un argumentēti izskaidrot savu izvēli idiomātisko izteicienu un
vārdu savienojumu lietošanā un tulkošanā, balstoties uz apgūto materiālu.
Kursa saturs:
Darbības vārda nelokamās formas: divdabis, ģerundijs, infinitīvs. Divdabja teicieni un
infinitīva konstrukcijas. Laiku saskaņošana. Vēlējuma izteiksme. Vārdu savienojumi.
Idiomātiskie darbības vārdi. Idiomātiskie izteicieni. Eiropas Savienība. Latvijas
integrācija ES. Eiropas Savienības paplašināšana. Eiropas Savienības Padome.
Eiropas Komisija. Angļu valoda pasaulē.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 36 st.,
Lekciju tēmas:
I Gramatika:

1. Darbības vārda nelokamās formas:
1.1. Divdabis,
1.2. Ģerundijs,
1.3. Infinitīvs.
2. Divdabja teicieni un infinitīva konstrukcijas.
3. Laiku saskaņošana.
4. Vēlējuma izteiksme.
5. Vārdu savienojumi.
6. Idiomātiskie darbības vārdi.
7. Idiomātiskie izteicieni.
II Leksika (balstoties uz šādām tēmām):
1. Eiropas Savienība.
2. Latvijas integrācija ES.
3. Eiropas Savienības paplašināšana.
4. Eiropas Savienības Padome.
5. Eiropas Komisija.
6. Angļu valoda pasaulē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu apguve. Studiju kursa apguves pārbaudes forma –
diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums
un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%, diferencētā ieskaite – 20% .
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas.
Kursu apgūst angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Foley, M. Hall, D. Distinction. English for Advanced Learners – Longman, 1995,
192 p.
2. Hudson, R. English Grammar. Language Workbooks. Series Editor R.Hudson. –
Routledge, 128 p.
3. Päi, G. English for European Integration. – Esko Koolitus, 2001, 116 p.
4. Broadhead, Annie. Advance Your English. A short Course for Advanced
Learners. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.74 p.
5. McKinlay, St., Hastings, B. Success. Advanced Student’s Book. Pearson
Longman. 2009, 160p.
Papildliteratūra:
1. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Collocations in Use. Cambridge:
Cambridge University Press. 2009. 188 p.
2. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Idioms in Use. Cambridge:
Cambridge University Press. 2009. 189 p.
3. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. Upper
Intermediate and Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. 1996. 296
p.
4. Mclay, V. Idioms at Work – Boston: Thomson, 2002, 96 p.
5. Angļu – latviešu vārdnīca, 4th Edition. Updated and edited by J.Baldunčiks –
Preses Nams corp., 1234 p.
Periodika un citi informācijas avoti

1. Kleinšrots, R. Stop Making Mistakes. Runāsim angliski bez kļūdām. – Zvaigzne
ABC, 2006, 239 p.
2. Fitikides, T.J. Common Mistakes in English (with exercises). – Longman, 2000,
200p.
3. Aizstrauta, G. Angļu – latviešu frazeoloģijas vārdnīca. – Avots, 2002, 437 p.
4. Collins Cobuild Phrasal Verbs Dictionary. Founding Editor – in chief J.Sinclair. –
The University of Birmingham, 2005, 438 p.
5. Collins Cobuild Idioms Dictionary. The University of Birmingham. 2006, 410 p.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in English
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpretor, Translator”. The aim of the course is to enlarge the students’ vocabulary
stock, with special attention paid to the study of phrasal verbs, idioms and
collocations to deepen the knowledge and widen the scope of usage of English
grammar structures. Special emphasis is laid upon the development of the students’
communicative and linguistic competence as well as of their active communicative
skills.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums vācu valodā
Valo6056
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore, Mg. paed.
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu vārdu krājumu, nodrošināt
padziļinātu gramatikas struktūru apgūšanu, secīgi nostiprināt gramatisko un leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz
valodas problēmu risināšanas prasmju attīstību tulkošanas procesā
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē izpratni par jaunas leksikas apguvi kā neatņemamu
komunikatīvas kompetences prasmju attīstības sastāvdaļu
- Studējošie spēj uzturēt sarunu par noteikto tematikas loku
- Studējošie spēj sagatavot individuālo mutisko prezentāciju par izvēlēto tēmu,
demonstrējot prasmes vākt atbilstošu materiālu, pārstrādāt to un prezentēt
mutiski, ka arī paradīt publiskas uzstāšanas pamatīpatnības
Kursa saturs:
Darbības vārdu gramatiskās kategorijas. Laiki, laiku funkcijas un pielietojums. Kārta:
darāmā, ciešamā kārta; tās funkcijas; formas ar werden un sein. Bezpersoniskais
pasīvs. Izteiksme un modalitāte. Vēlējuma un atstāstījuma izteiksmes. Konjunktīva
formu lietojums. Würde forma, tās pielietojums. Lietvārds un deklinācijas tips.
Aizguvumu, īpašvārdu, firmu nosaukumu deklinācija. Modalitātes leksiski
pragmatiskie līdzekļi: apstākļa vārdi, modālās partikulas, modālās vārdkopas,
sintaktiskās konstrukcijas haben/ sein + zu + Infinitiv Prievārds. Prievārds un rekcija.
Idiomātiskie izteicieni. Pasaules un Vācijas aktualitātes. Vācieši citu tautu skatījumā.
Jauniešu dzīves atspoguļojums. Pasaules attīstības galvenās tendences. Mūsdienu
globālās problēmas. Eiropas Savienības paplašināšana. Eiropas Savienība un Latvijas
integrācija ES. Eiropas Savienības Padome. Eiropas Komisija. Eiropas Savienības
vides aizsardzības politika.

Kursa plāns:

Kursa struktūra: lekcijas – 36 st.
Gramatika:
1. Darbības vārdu gramatiskās kategorijas. Laiki, laiku funkcijas un pielietojums.
2. Kārta: darāmā, ciešamā kārta; tās funkcijas; formas ar werden un sein.
3. Bezpersoniskais pasīvs.
4. Izteiksme un modalitāte. Vēlējuma un atstāstījuma izteiksmes.
5. Konjunktīva formu lietojums. Würde forma, tās pielietojums.
6. Lietvārds un deklinācijas tips. Aizguvumu, īpašvārdu, firmu nosaukumu
deklinācija.
7. Modalitātes leksiski pragmatiskie līdzekļi: apstākļa vārdi, modālās partikulas,
modālās vārdkopas, sintaktiskās konstrukcijas haben/ sein + zu + Infinitiv
8. Prievārds. Prievārds un rekcija.
9. Idiomātiskie izteicieni.
1. Pasaules un Vācijas aktualitātes.
2. Vācieši citu tautu skatījumā.
3. Jauniešu dzīves atspoguļojums.
4. Pasaules attīstības galvenās tendences.
5. Mūsdienu globālās problēmas.
6. Eiropas Savienības paplašināšana.
7. Eiropas Savienība un Latvijas integrācija ES.
8. Eiropas Savienības Padome.
9. Eiropas Komisija.
10. Eiropas Savienības vides aizsardzības politika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma –diferencēta ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulāra un aktīva piedalīšanās semināros 60%,
praktisko uzdevumu izpildīšana 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusija, argumentācija
Kursu apgūst vācu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. “50 deutsche Kurzgeschichten der Gegenwart“.- Philipp Reclam jun., Stutgart,
1997
2. Deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts.- Manese Verlag, Zürich, 1994.
3. Henting H. (hrsg.) Deutschland in kleinen Geschichten.- deutscher
Taschenbuchverlag, München, 1998.
4. Duden. Die deutsche Rechtschreibung. – Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien,
Zürich, 2000.
Papildliteratūra:
1. Duden. Das Große Buch der Zitate und Redewendungen. Dudenverlag,
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2002
2. Bieler, K.H. Deutsche Verben im Kontext. - Max Hueber Verlag, 1997.
3. Kormann, H. Kritisch betrachtet – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997
Periodika un citi informācijas avoti
1. Žurnāls “Der Spiegel”.

2. Žurnāls “Der Focus”
3. Žurnāls “ GEO”.
Piezīmes:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in German
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to develop students’ pragmatical skills in German language,
to enrich students’ grammar knowledge and to strengthen vocabulary with the help of
various practical tasks. These tasks are aimed to activate students’ ability to solve
problems during translation. Special emphasis is laid upon the development of the
students’ active communicative skills and linguistic competence.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums poļu valodā
Valo6057
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc. Dr. Philol., Kristīne Barkovska, Rusistikas un slāvistikas katedra
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par pasīvās valodas teksta struktūru,
tekstu tipiem un to īpatnībām. Nodarbību laikā tiek nostiprinātas un papildinātas
zināšanas par valodas gramatikas parādībām, pārrunāti atbilstošie ekvivalenti
mērķvalodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta viltus draugiem - gan vārdu krājumā, gan
gramatikas parādībās. Atsevišķa nodarbība veltīta vārdnīcām un to izvēlei.
Rezultāti:
 Studējošie demonstrē padziļinātas zināšanas par poļu valodas gramatikas
parādībām(frazeoloģismi, idiomas, gramatiskās īpatnības, aizguvumi,
internacionālismi u.c.)
 Izprot pasīvās valodas teksta struktūru, tekstu tipus un to īpatnības.
 Labi orientējas tekstu veidos - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas,
daiļliteratūras
 Prot strādāt ar informāciju: meklēt, analizēt, klasificēt, saglabāt.
Kursa saturs:
Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā. Teikuma gramatiskais centrs,
kongruence. Izteicēju veidi. Jautājamie vārdi. Jautājumu veidošana. Papildinātāji obligātie un fakultatīvie. Apzīmētājs - vienkāršais un paplašinātais. Salikti sakārtoti
un pakārtoti teikumi, to veidi. Vārdu kārtība teikumā. Vārdu darināšanas principi.
Priedēkļi un piedēkļi. Aizguvumi, internacionālismi. Viltus draugi. Tekstu veidi juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas, daiļliteratūras. Literāru tekstu (monologu,
dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze: metafora, salīdzinājums, frazeoloģismi,
idiomas, gramatiskās īpatnības. Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.(I)
Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.(II)
Kursa plāns:
Semināru tēmas:
1. Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā.

2. Teikuma gramatiskais centrs, kongruence.
3. Izteicēju veidi.
4. Jautājamie vārdi. Jautājumu veidošana.
5. Papildinātāji - obligātie un fakultatīvie.
6. Apzīmētājs - vienkāršais un paplašinātais.
7. Salikti sakārtoti un pakārtoti teikumi, to veidi.
8. Vārdu kārtība teikumā.
9. Vārdu darināšanas principi. Priedēkļi un piedēkļi.
10. Aizguvumi.
11. Internacionālismi.
12. Viltus draugi.
13. Tekstu veidi - juridiskie, biznesa, reklāmas.
14. Tekstu veidi - informatīvie, daiļliteratūras.
15. Literāru tekstu (monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze:
metafora, salīdzinājums.
16. Literāru tekstu (monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze:
frazeoloģismi, idiomas, gramatiskās īpatnības.
17. Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.(I)
18. Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.(II)
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. J. Bąk, Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach, Łódź 1997
2. J.Bartmiński, Współczesny język polski. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001
3. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996;
4. E.Lipińska., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 1, Gdzie nadwiślański
brzeg. Universitas, Kraków 2003
5. E.Lipińska, Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 2, By szukać swoich dróg i
gwiazd, Kraków 2005
6. Mędak S.: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych,
Kraków 2002
7. J.Pyzik .: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków
2000;
8. Z.Saloni: Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa 2001
9. T.Smółkowa,. „Nowe słownictwo polskie”. W: Bartmiński, red. 2001: 397404
10. P. Wierzbicki, Ćwiczenia stylistyczne,Warszawa 1997
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
3. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999;
4. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN, 1995

Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in Polish
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to develop students’ understanding about the passive
language text structure, text types and their peculiarities. During the lessons
knowledge of language grammatical phenomena is mastered and enriched, the
corresponding equivalents in the target language are discussed. Special attention is
paid to the “false friends” both in vocabulary and grammatical phenomena. A special
lesson is devoted to the dictionaries and their selection.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tulka un tulkotāja darba ētikas
pamati
Valo6054
Valodniecība
Tulkošana
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt ieskatu par profesionālo ētiku, sniegt zināšanas par
tulku un tulkotāju profesionālās ētikas pamatiem (konfidencialitāti, profesionālo
korektumu, neitralitāti, interešu konfliktu risināšanu utt.).
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- spēj demonstrēt zināšanas un izpratni par profesionālās ētikas jēdzienu,
- spēj demonstrēt zināšanas un izpratni par tulka un tulkotāja profesionālās
ētikas pamatnoteikumiem,
- spēj izmantot iegūtās teorētiskās zināšanas, lai korekti rīkotos dažādās
situācijās,
- attīsta prasmi kritiski vērtēt, analizēt savu darbu, uzņemties atbildību par
personīgā veikuma precizitāti,
- spēj demonstrēt izpratni par aktuālākajām tendencēm tulkošanas jomā, seko
jaunākajai zinātniskajai literatūrai,
- spēj parādīt interesi, sapratni un iecietību attiecībā uz citu cilvēku paustajām
idejām.
Kursa saturs:
Profesionālās ētikas jēdziens. Tulka/ tulkotāja darbības vide un profesionālais statuss.
Tulka un tulkotāja profesionālās ētikas pamatnoteikumi: konfidencialitāte, neitralitāte/
objektivitāte, neatkarība, precizitāte, koleģialitāte. Situācijas, kad tulkam/ tulkotājam
ir tiesības atteikties tulkot. Interešu konflikti tulka/ tulkotāja darbā. Tulkošanas biroju
darbība. Informācijas loma saskarsmē. Saziņas ētika. Sadarbība ar pasūtītāju.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 18 st

Lekciju tēmas:
1. Profesionālās ētikas jēdziens.
2. Tulka/ tulkotāja darbības vide un profesionālais statuss.
3. Tulka un tulkotāja profesionālās ētikas pamatnoteikumi:
a. konfidencialitāte,
b. neitralitāte/ objektivitāte
4. Tulka un tulkotāja profesionālās ētikas pamatnoteikumi:
a. neatkarība,
b. precizitāte,
c. koleģialitāte.
5. Situācijas, kad tulkam/ tulkotājam ir tiesības atteikties tulkot.
6. Interešu konflikti tulka/ tulkotāja darbā.
7. Tulkošanas biroju darbība.
8. Informācijas loma saskarsmē. Saziņas ētika.
9. Sadarbība ar pasūtītāju.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts – 40%, diferencētā ieskaite – 60 %
Mācību pamatliteratūra:
1. Veisbergs A. Konferenču tulkošana – Zinātne, 2007
2. Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika – Zvaigzne ABC, 2004
Papildliteratūra:
1. Veics V. Uzvedības un saskarsmes kultūra – Junda, 1997
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://translation-blog.ru/jetika
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Various Aspects of Ethics in Translation.
Kursa anotācija angļu valodā:
To get students acquire the fundamentals of translators and interpreters’ professional
ethics. To provide with the information about the main requirements of translators and
interpreters’ ethics (confidentiality, professional correctness, self-education,
communicability etc.). To teach the students to form relationships with customers and
colleagues, to ensure the quality of their work, to promote their service etc.).

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (angļu valoda)
Valo6086
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol. Marina Maslova, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu angļu valodas vārdu
krājumu, nodrošināt padziļinātu angļu valodas gramatikas struktūru apgūšanu, secīgi
nostiprināt gramatisko un leksisko struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un
vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz valodas problēmu risināšanas prasmju attīstību
tulkošanas procesā. Kursam ir integrēta struktūra: lasīšana, klausīšanās, runāšana, un
rakstīšana ir iekļauti kursā.
Rezultāti:
- Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par angļu valodas gramatikas struktūru;
- Spēj apspriest un salīdzināt dažādu gramatikas struktūru izmantošanu un lietot tās
atbilstoši komunikācijas mērķiem;
- Spēj demonstrēt paplašinātu angļu valodas vārdu krājumu piedāvāto tematu
ietvaros;
- Spēj apspriest iespējamus problēmas jautājumus apgūto tematu ietvaros;
- Spēja atlasīt attiecīgas leksiskas vienības un izveidot jaunas leksikas datu bāzi.
Kursa saturs:
Darbības vārda nelokamās formas: divdabis, ģerundijs, infinitīvs. Divdabja teicieni.
Infinitīva konstrukcijas. Laiku saskaņošana. Vēlējuma izteiksme. Artikuls.
Eiropas Savienība. Latvijas integrācija ES. Pasaules attīstības galvenās tendences.
Mūsdienu globālās problēmas. Lielbritānija un ASV mūsdienās. Angļu valoda
pasaulē. Eiropas Savienības Vides aizsardzības politika.
Kursa plāns:
I Gramatika:
1. Darbības vārda nelokamās formas:
1.1. Divdabis,
1.2. Ģerundijs,
1.3. Infinitīvs.
2. Divdabja teicieni.

3.
4.
5.
6.

Infinitīva konstrukcijas.
Laiku saskaņošana.
Vēlējuma izteiksme.
Artikuls.

II Leksika (balstoties uz šādām tēmām):
1. Eiropas Savienība.
2. Latvijas integrācija ES.
3. Pasaules attīstības galvenās tendences.
4. Mūsdienu globālās problēmas.
5. Lielbritānija un ASV mūsdienās.
6. Angļu valoda pasaulē.
7. Eiropas Savienības Vides aizsardzības politika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite un eksāmens. Prasības studiju kursa apguvei –
regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 50%, patstāvīgo darbu izpilde
10%, diferencētā ieskaite – 20%, eksāmens – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusijas.
Kursu apgūst angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Bell, J., Gower, R. ”Matters” Upper Intermediate – Longman, 1997, 158 p.
2. Murphy, R. English Grammar in Use - IInd Edition. Cambridge University
Press, 1994, 283 p.
3. Päi, Y. English for European Integration. – Esko Kovlitus, 2001, 116 p.
4. Foley, M. Hall, D. Distinction. English for Advanced Learners – Longman,
1995, 192 p.
Papildliteratūra:
1. Gairns, R., Redman, St. True to Life. Upper-Intermediate. Cambridge
University Press, 1998, 175 p.
2. McCarthy, M., O’Dell, F. English Vocabulary in Use. Upper-intermediate and
Advanced. Cambridge University Press, 1997, 296 p.
3. Leech, G. An A-Z of English Grammar and Usage - Longman, 1997, 575 p,
4. Series Editor Prowse, Ph. Accelerate. Macmillan Heinemann ELT, 1998, 95 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kleinšrots, R., Stop Making Mistakes. Zvaigzne ABC, Rīga 2006, 239 p.
2. Fitikides, T.J., Common Mistakes in English. Longman, 2000 200 p.
3. Angļu - latviešu vārdnīca.4th Edition.Updated and edited by T.Baldunčiks –
Preses nams corp., 1234 lpp.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The aim of the course is to enlarge the students’ vocabulary
stock, to deepen the knowledge and widen the scope of usage of English grammar
structures. Special emphasis is laid upon the development of the students’
communicative and linguistic competence as well as of their active communicative
skills.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (vācu valoda)
Valo6087
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

-72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. paed. Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu vārdu krājumu, nodrošināt
padziļinātu gramatikas struktūru apgūšanu, secīgi nostiprināt gramatisko un leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz
valodas problēmu risināšanas prasmju attīstību tulkošanas procesā
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē izpratni par jaunas leksikas apguvi kā neatņemamu
komunikatīvas kompetences prasmju attīstības sastāvdaļu
- Studējošie spēj uzturēt sarunu par noteikto tematikas loku
- Studējošie spēj sagatavot individuālo mutisko prezentāciju par izvēlēto tēmu,
demonstrējot prasmes vākt atbilstošu materiālu, pārstrādāt to un prezentēt
mutiski, ka arī paradīt publiskas uzstāšanas pamatīpatnības
Kursa saturs:
Darbības vārdu gramatiskās kategorijas. Laiki, laiku funkcijas un pielietojums. Kārta:
darāmā, ciešamā kārta; tās funkcijas; formas ar werden un sein. Bezpersoniskais
pasīvs. Izteiksme un modalitāte. Vēlējuma un atstāstījuma izteiksmes. Konjunktīva
formu lietojums. Würde forma, tās pielietojums. Idiomātiskie izteicieni. Pasaules un
Vācijas aktualitātes. Vācieši citu tautu skatījumā. Jauniešu dzīves atspoguļojums.
Pasaules attīstības galvenās tendences. Mūsdienu globālās problēmas.
Mūsdienu vācu autori. Otrā Pasaules kara atspoguļojums literatūrā. Lietvārds un
deklinācijas tips. Aizguvumu, īpašvārdu, firmu nosaukumu deklinācija. Modalitātes
leksiski pragmatiskie līdzekļi: apstākļa vārdi, modālās partikulas, modālās vārdkopas,
sintaktiskās konstrukcijas haben/ sein + zu + Infinitiv. Prievārds. Prievārds un rekcija.
Idiomātiskie izteicieni. Mūsdienu vācu autori. Otrā Pasaules kara atspoguļojums
literatūrā. Pasaules un Vācijas aktualitātes. Mūsdienu globālās problēmas. Eiropas
Savienība un Latvijas integrācija ES. Eiropas Savienības Padome. Eiropas Komisija.
Eiropas Savienības vides aizsardzības politika.
Kursa plāns:

1. Pasaules un Vācijas aktualitātes.
Gramatika: Darbības vārdu gramatiskās kategorijas. Laiki, laiku funkcijas un
pielietojums. – 4 st.
2. Vācieši citu tautu skatījumā.
Gramatika: Kārta: darāmā, ciešamā kārta; tās funkcijas; formas ar werden un
sein. – 6 st.
3. Jauniešu dzīves atspoguļojums.
Gramatika: Bezpersoniskais pasīvs. – 4 st.
4. Pasaules attīstības galvenās tendences.
Gramatika: Izteiksme un modalitāte. Vēlējuma un atstāstījuma izteiksmes. – 6
st.
5. Mūsdienu globālās problēmas.
Gramatika: Konjunktīva formu lietojums. Würde forma, tās pielietojums. -6
st.
6. Mūsdienu vācu autori. Otrā Pasaules kara atspoguļojums literatūrā – 6 st.
7. Mūsdienu vācu autori. Otrā Pasaules kara atspoguļojums literatūrā. – 10 st.
8. Pasaules un Vācijas aktualitātes.
Gramatika: apstākļa vārdi, modālās partikulas, modālās vārdkopas,
sintaktiskās konstrukcijas haben/ sein + zu + Infinitiv - 4 st.
1. Mūsdienu globālās problēmas.
Gramatika: Konjunktīva formu lietojums. – 6 st.
2. Eiropas Savienība un Latvijas integrācija ES.
Gramatika: Aizguvumu, īpašvārdu, firmu nosaukumu deklinācija. - 4 st.
3. Eiropas Savienības Padome.
Gramatika: Apstākļa vārdi, modālās partikulas, modālās vārdkopas,
sintaktiskās konstrukcijas haben/ sein + zu + Infinitiv.-2 st.
4. Eiropas Komisija.-2 st.
5. Eiropas Savienības vides aizsardzības politika.- 4 st.
6. Prievārds. Prievārds un rekcija. .- 4 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma –diferencēta ieskaite, eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – regulāra un aktīva piedalīšanās semināros 60%,
praktisko uzdevumu izpildīšana 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusija, argumentācija
Studiju kursu apgūst vācu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
5. “50 deutsche Kurzgeschichten der Gegenwart“.- Philipp Reclam jun., Stutgart,
1997
6. Deutsche Erzähler des 20. Jahrhunderts.- Manese Verlag, Zürich, 1994.
7. Henting H. (hrsg.) Deutschland in kleinen Geschichten.- deutscher
Taschenbuchverlag, München, 1998.
8. Duden. Die deutsche Rechtschreibung. – Dudenverlag, Mannheim, Leipzig, Wien,
Zürich, 2000.
Papildliteratūra:

4. Duden. Das Große Buch der Zitate und Redewendungen. Dudenverlag,
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2002
5. Bieler, K.H. Deutsche Verben im Kontext. - Max Hueber Verlag, 1997.
6. Kormann, H. Kritisch betrachtet – Max Hueber Verlag, Ismaning, 1997
Periodika un citi informācijas avoti
4. Žurnāls “Der Spiegel”.
5. Žurnāls “Der Focus”
6. Žurnāls “ GEO”.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to develop students’ pragmatical skills in German language,
to enrich students’ grammar knowledge and to strengthen vocabulary with the help of
various practical tasks. These tasks are aimed to activate students’ ability to solve
problems during translation. Special emphasis is laid upon the development of the
students’ active communicative skills and linguistic competence.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (zviedru valoda)
Valo6088
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāds „Filoloģijā” (ar zviedru valodu).
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir nostiprināt iepriekšējos gados iegūtās zviedru valodas
zināšanas, paplašināt un pilnveidot studentu zviedru valodas vārdu krājumu, īpašu
uzmanību pievēršot tekstu valodiskajai un stilistiskajai izpratnei, sniegt padziļinātas
zināšanas gramatikā un iepazīstināt ar valodas konstrukciju likumsakarībām,
iepazīstināt ar būtiskākajām problēmām, tulkojot no zviedru valodas uz latviešu
valodu un otrādi un attīstīt metodes šo problēmu atrisināšanai, sniegt studentiem
zināšanas, lai pareizi un stratēģiski adekvāti lietotu zviedru valodas krājumu
mutvārdos un rakstiski.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
 spēj demonstrēt padziļinātas zināšanas zviedru valodas gramatikā un pilnveidotu
valodas krājumu;
 spēj patstāvīgi noteikt, analizēt, izvērtēt un atrisināt būtiskākās problēmas,
tulkojot no latviešu valodas uz zviedru valodu un otrādi;
 spēj lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku un gramatiskās konstrukcijas mutvārdos
un rakstiski.
Kursa saturs:
Darbības vārds un tā formas, konstrukcijas ar lietvārdiem. Darbības vārds ar
prievārdiem. Lietvārds un tā artikuli, konstrukcijas ar citām vārdu šķirām. Īpašības
vārds, apstākļa vārds. Prievārdi. Teikumu struktūra, vārdu kārtība, vienkāršie un
saliktie teikumi. „Laika harmonija„ teikumos. Lielie un mazie burti rakstos.
Aktuālākās tulkošanas problēmas zviedru valodā.

Kursa plāns:

72 st. – praktiskās nodarbības
1.semestris – 36.st.
1. tēma. Darbības vārds un tā formas.
2. tēma. Darbības vārda konstrukcijas ar lietvārdiem.
3. tēma. Darbības vārds ar prievārdiem. (Partikelverb)
4. tēma.Darbības vārdi ar prievārdiem, kuri norāda virzienu
(Riktningspartikelverb: in , ut, upp, ner).
5. tēma. Lietvārds un tā artikuli.
6. tēma. Lietvārda konstrukcijas ar citām vārdu šķirām.
7. tēma. Īpašības vārds, apstākļa vārds.
8. tēma. Laika un telpas prievārdi.
9. tēma. Prievārdu konstrukcijas.
2.semestris – 36.st.
1. tēma. Teikumu struktūra.
2. tēma. Vārdu kārtība vienkāršos teikumos. Saliktie sakārtotie saikļi.
3. tēma. Vārdu kārtība saliktos teikumos. Saliktie pakārtotie saikļi.
4. tēma. “Ceļojošie” apstākļa vārdi. (Vandrande adverb).
5. tēma. „Laika harmonija„ teikumos. (Tempusharmoni).
6. tēma. Komata, punkta, divpunkta un citu pieturzīmju izmantošana rakstos.
7. tēma. Lielie un mazie burti rakstos.
8. tēma. “Viltus draugi”, izplatītākās kļūdas tulkojumos no/ uz zviedru
valodas.
9. tēma. Aktuālākās tulkošanas problēmas zviedru valodā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās nodarbībās. Diferencētā ieskaite, eksāmens.
Mācību pamatliteratūra:
1. Teleman , Ulf Svenska Akademiens grammtik (4 band i box) - Norstedts, 1999
2. Teleman, Ulf (red) Grammatik på villovägar - Almqvist o Wiksell, 1987
3. Eklöf Birgit, Heijdenberg Helena Ordlagret - Lund: Gleerups Lund, 1997
4. Eklöf Birgit, Heijdenberg Helena Ordförrådet – Kristianstad: Gleerups,
Kristianstads Boktryckeri AB 1995.
Papildliteratūra:
1. Hallström, Anna o Östberg, Urban Svår svenska - Studentlitteratur, 1999:2.
2. Fredholm Kerstin 964 svenska verb - Almqvist Wiksell, 1984.
1. Simon, Dorothee, Yaras Dilek Lagom Svenskt - Bilda förlag, 2000.
2. Källquist Eskil Svåra ord - Natur och kultur, 1998.
3. Tolk- och översättarinstitut Tolkkunskap - CE Fritzes, 2000.
4. Holm, Lars Holger Skrivguiden - Handbok i konsten att formulera sig.
Ordfront, 2000.
Periodika un citi informācijas avoti
-

Piezīmes:
-

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to consolidate the knowledge of the Swedish language
acquired before; to enlarge and improve students’ word stock of the Swedish language
focusing greater attention on lexical and stylistic peculiarities of texts; to provide
deeper knowledge of grammar and to acquaint students with basic grammatical
constructions of the Swedish language; to introduce the essential problems in the
process of translating from Swedish into Latvian and vice versa; to develop the
strategies for these problems solution; to provide the necessary knowledge for
adequate and correct usage of the Swedish vocabulary in oral and written practice.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (franču valoda)
Valo6089
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu līmenis.
Kursa anotācija:
Nostiprināt iepriekšējos gados iegūtās franču valodas zināšanas, paplašināt un pilnveidot studentu
franču valodas leksikas krājumu, īpašu uzmanību pievēršot tekstu leksiskai un stilistiskai izpratnei.
Sniegt padziļinātas zināšanas gramatikā un iepazīstināt ar valodas konstrukciju likumsakarībām.
Iepazīstināt ar būtiskākajām problēmām, tulkojot no franču valodas latviešu valodā un otrādi, un
attīstīt metodes šo problēmu atrisināšanai. Sniegt studentiem zināšanas, lai pareizi un stratēģiski
adekvāti lietotu franču valodas krājumu mutvārdos un rakstiski.
Studiju rezultāti:




Studējošie demonstrē uzlabotas un padziļinātas zināšanas otrās svešvalodas gramatikā,
sintaksē un teksta analīzē (B2-C1 līmenī).
Studējošie analizē autentiskus tekstus un prot tos izvērsti apspriest.
Studējošie spēj pārstrādāt autentiskus tekstus lai radītu tulkošanas ekvivalentus un sagatavotu
tulkojumu kas ir līdzvērtīgs oriģinālam.

Kursa saturs:
Lietvārds un tā artikuli. Īpašības vārds. Darbības vārds un tā formas. Teikuma struktūra, vārdu
kārtība. Aktuālās tulkošanas problēmas franču valodā. Būtiskas atšķirības starp franču un latviešu
valodām. Tulkošanas specifika.
Kursa apraksts - plāns:
72 st. – praktiskās nodarbības
1. Lietvārds un tā artikuli
2. Īpašības vārds.
3. Darbības vārds un tā formas.
4. Teikuma struktūra, vārdu kārtība.
5. Aktuālās tulkošanas problēmas franču valodā.
6. Būtiskas atšķirības starp franču un latviešu valodām.

7. Tulkošanas specifika.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaitīti testi un kontroldarbi, nokārtota dif. ieskaite un eksāmens
Mācību pamatliteratūra:
1. Vassal J. Le nouveau sans frontières - perfectionnement – Paris : CLE International, 1994,
159 lpp.
2. Blampain (D.), éd., 1994, La traduction et l'interprétation dans la Belgique multilingue,
numéro spécial de Meta. Journal des traducteurs = Translators'Journal, Montréal, Les
Presses de l'Université de Montréal, vol. 39, n° 1.
3. C. DURIEUX, Fondement didactique de la traduction technique, Paris, 1988.
4. C. LAPLACE, Théorie du langage et théorie de la traduction, Paris, 1995.
5. E. LAVAULT, Fonctions de la traduction en didactique des langues, Paris, 1985, 2ème
édition 1998.
Papildliteratūra:
1. Hanse (J.) et Blampain (D.), 2000 : Nouveau dictionnaire des difficultés du français
moderne, 4e édition, Bruxelles : De Boeck – Duculot.
2. M. LEDERER (ed), Etudes traductologiques, Paris, Minard Lettres Modernes, 1990.
Periodika un citi informācijas avoti
1. M. PERGNIER, Les fondements socio-linguistiques de la traduction, Presses Universitaires
de Lille, 1978.
2. Lehmann D. Objectifs spécifiques en langue étrangère - Paris : Hachette, 1993, 223lpp.
3. Moirand S. Une grammaire des textes et des dialogues. Paris : Hachette, 1990, 159lpp.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To consolidate the earlier acquired attainments in the French language. To extend and complete the
vocabulary stock paying special attention to lexical and stylistic comprehension. To provide
students with profound grammar and syntax constructions. To introduce students into the basic
translation issues and provide them with the methods of their solution. To provide students with the
skills of strategic and adequate analysis when working with linguistic material both orally and in
writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (spāņu valoda)
Valo6090
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir:
 nostiprināt iepriekšējos gados iegūtās spāņu valodas zināšanas;
 attīstīt studentu nepieciešamās pragmatiskās iemaņas spāņu valodā (audiēšana,
lasīšana, rakstīšana, runāšana);
 paplašināt un pilnveidot studentu spāņu valodas vārdu krājumu, īpašu
uzmanību, pievēršot tekstu valodiskajai un stilistiskajai izpratnei.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē uzlabotas un padziļinātas zināšanas otrās svešvalodas
gramatikā, leksikā, sintaksē un teksta analīzē,
- analizē autentiskus tekstus un to apspriež,
- pārstrādā autentiskus tekstus lai radītu tulkošanas ekvivalentus un
sagatavotu tulkojumu kas ir līdzvērtīgs oriģinālam,
- padziļina savas zināšanas par Spāniju.
Kursa saturs:
Hipotētiskas nākotnes lietošana. Imperfecto de indicativo nosacījuma izteiksmes
nozīmē. Darbības vārdu konstrukcijas: ar ģerundiju, ar divdabi, ar nenoteiksmi.
Savienojumi ar verbiem quedar, llevar, hacer. Nenoteiksme, ģerundijs, divdabis pie
tiešā papildinātāja. Atkarīgā nenoteiksme. Neakarīgās nenoteiksmju konstrukcijas.
Nenoteiksmes konstrukcija ar artikulu. Neatkarīgās nenoteiksmju, ģerundiju, divdabju
konstrukcijas. Personas vietniekvārdu netiešie locījumi (dubults Datīvs).
Vietniekvārds lo, kas attiecās uz izteicēja nominālo daļu. Īpatnējs gadījums
vietniekvārdu la un las lietošanā. Īpatnējs gadījums norādījumu vietniekvārdu
tulkojumā. Īpatnējs gadījums vietniekvārdu quien un cuanto tulkojumā. Mūsdienu
globālās problēmas. Pasaules attīstības galvenās tendences. Spānija mūsdienās.
Emfātiskā konstrukcija Fue en Madrid donde la conoci. Emfātiskā konstrukcija Es
que tu no lo comprendes Emfātiskā konstrukcija La quiero por lo buena que es.

Emfātiskā konstrukcija Ella si que es buena. Emfātiskā konstrukcija El tonto de mi
hermano. Emfātiskā konstrukcija Lo alto del arbol. Nosacījuma teikumu dažādi veidi.
Pieļāvuma palīgteikumu dažādi veidi. Palīgteikumi ar artikulu el: Me alegro el que tu
lo digas. Saiklis sino. Dalījuma saikļi. Apstākļa palīgteikumi ar saikli sin que. Elipses
konstrukcijas: izteicēja elipse; nenoteiksmes elipse; saikļa que elipse. Eiropas
Savienība. Starptautiskās attiecības starp Spāniju un Latviju. Jaunatnes problēmas.
Kursa plāns:
I semestris
semināri – 36 st.
1. Gramatika:
1. Hipotētiskas nākotnes lietošana.
2. Imperfecto de indicativo nosacījuma izteiksmes nozīmē.
3. Darbības vārdu konstrukcijas: ar ģerundiju, ar divdabi, ar nenoteiksmi.
4. Savienojumi ar verbiem quedar, llevar, hacer.
5. Nenoteiksme, ģerundijs, divdabis pie tiešā papildinātāja.
6. Atkarīgā nenoteiksme.
7. Neakarīgās nenoteiksmju konstrukcijas.
8. Nenoteiksmes konstrukcija ar artikulu.
9. Neatkarīgās nenoteiksmju, ģerundiju, divdabju konstrukcijas.
10. Personas vietniekvārdu netiešie locījumi (dubults Datīvs).
11. Vietniekvārds lo, kas attiecās uz izteicēja nominālo daļu.
12. Īpatnējs gadījums vietniekvārdu la un las lietošanā.
13. Īpatnējs gadījums norādījumu vietniekvārdu tulkojumā.
14. Īpatnējs gadījums vietniekvārdu quien un cuanto tulkojumā.
Tēmas:
Mūsdienu globālās problēmas. Pasaules attīstības galvenās tendences. Spānija
mūsdienās.
II semestris
semināri – 36 st.
1. Emfātiskā konstrukcija Fue en Madrid donde la conoci.
2. Emfātiskā konstrukcija Es que tu no lo comprendes ... .
3. Emfātiskā konstrukcija La quiero por lo buena que es.
4. Emfātiskā konstrukcija Ella si que es buena.
5. Emfātiskā konstrukcija El tonto de mi hermano.
6. Emfātiskā konstrukcija Lo alto del arbol.
7. Nosacījuma teikumu dažādi veidi.
8. Pieļāvuma palīgteikumu dažādi veidi.
9. Palīgteikumi ar artikulu el: Me alegro el que tu lo digas.
10. Saiklis sino.
11. Dalījuma saikļi.
12. Apstākļa palīgteikumi ar saikli sin que.
13. Elipses konstrukcijas: izteicēja elipse; nenoteiksmes elipse; saikļa que
elipse.
Tēmas: Eiropas Savienība. Starptautiskās attiecības starp Spāniju un Latviju.
Jaunatnes problēmas.
Mācību pamatliteratūra:
1. Арутюнова Н.Д. Трудности перевода с испанского языка. – Москва: Высшая
школа, 2004, 109 lpp.

2. Diccionario de dificultades de la lengua espanola. – Madrid: Santillana, 2002, 577
lpp.
3. 300 dificultades frecuentes del idioma: lengua espanola. – Madrid: Vox, 2005, 215
lpp.
4. Иовенко В.А. Практический курс перевода. Испанский язык. – Москва: ЧеРо,
2001, 419 lpp.
5. Нуждин Г., Палома Мартин Лора-Тамайо, Кармен Марин Эстремера. España
en vivo. Курс современного испанского языка для продолжающих. М.: Айрис
Пресс, 2005, 368 lpp.
7. Солер А., Мехидо Л., Великопольская Н. Испанский язык в текстах.
Испанский для совершенствующихся. – Москва: ЧеРо, 2001, 429 lpp.
Papildliteratūra:
1. Фирсова Н. Грамматическая стилистика испанского языка. – Москва: Издство РУДН, 2002, 291 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (Spanish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to consolidate the knowledge of the Spanish language
acquired before; to enlarge and improve students’ word stock of the Spanish language
focusing greater attention on lexical and stylistic peculiarities of texts; to provide
deeper knowledge of grammar and to acquaint students with basic grammatical
constructions of the Spanish language; to introduce the essential problems in the
process of translating from Spanish into Latvian and vice versa; to develop the
strategies for these problems solution; to provide the necessary knowledge for
adequate and correct usage of the Spanish vocabulary in oral and written practice.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (krievu valoda)
Valo6092
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72

-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.philol., doc. Gaļina Pitkeviča, Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Priekšzināšanas krievu valodā, iemaņas un prasmes valodas lietošanā vismaz
sarunvalodas apguves līmenī.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas "Tulks, tulkotājs" 1.
studiju gada studējošiem.
Kursa mērķis ir attīstīt studentu krievu valodas prasmes un iemaņas gramatiski
pareizi izteikt savas domas mutiskā un rakstiskā formā dažādās saskarsmes situācijās;
pilnveidot viņu prasmi lietot iegūtās zināšanas praktiski.
Rezultāti:
Studējošie spēj:
- klausīties, uztvert, lasīt, rakstīt un runāt par dažādām tēmām;
- veidot loģisku un gramatisku pareizi tekstu;
- saskatīt gramatiskas un leksiskas kļūdas un tās izlabot.
- orientēties krievu valodas gramatikas jautājumos;
- veidot loģisku un gramatisku pareizi tekstu;
- saskatīt gramatiskas un leksiskas kļūdas, kā arī stila kļūdas un tās izlabot.
Kursa saturs:
Fonētika un grafika. Gramatika. Lietvārdu dzimta un skaitlis. Lietvārdu locījumu
sistēma. Locījumu nozīme un lietojums. Īpašības vārds. Īpašības vārdu un lietvārdu
saskaņojums. Īpašības vārdu locījumu sistēma. Vietniekvārdi. Personas, jautājuma,
piederības, norādāmie vietniekvārdi. Noteiktie, nenoteiktie un noliegtie vietniekvārdi.
Darbības vārds. Darbības vārda veids. Īstenības izteiksme, nozīme un lietojums.
Darbības vārda laiks. Tagadne, pagātne un nākotne, nozīme un lietojums. Darbības
vārda kārta. Ciešamā kārta, nozīme un lietojums. Pavēles izteiksme, nozīme un
lietojums. Vēlējuma izteiksme, nozīme un lietojums. Darbības vārda pārvaldījums.
Skaitļa vārds. Skaitļa vārdu kopā ar lietvārdiem lietojums. Apstākļa vārds. Prievārdi,
saikļi. Vienkāršs teikums. Divkopu teikums. Savrupinājums un tā veidi. Vienlīdzīgi
teikuma locekļi. Divdabja teiciens. Nelokāmā divdabja teiciens. Vienkopas teikums.
Bezpersonas teikums. Salikts teikums. Sintaksiskais sakars. Salikts sakārtots teikums.
Salikts bezsaikļa teikums. Salikts pakārtots teikums. Tulkošanas lingvistiskie un

ekstralingvistikie aspekti. Tulkošanas lingvosemiotiskie, tekstoloģiskie, pragmatiskie,
kulturoloģiskie un socioloģiskie aspekti. Tulkošanas transformāciju klasifikācijas.
Gramatiskās
transformācijas.
Vārddarināšanas
transformācijas.
Leksiskās
transformācijas. Sinonīmijas un paronīmijas problēmas. Frazeoloģismu tulkošanas
paņēmieni. Īpašvārdu tulkošana. Internacionālā leksika dažādu tekstu tipa tulkojumos.
Tipiskākās kļūdas.
Kursa plāns:
I semestris
Kursa struktūra: praktiskās nodarbības – 36 st.
Praktisko darbu tēmas:
1. Fonētika un grafika.
2. Gramatika. Lietvārdu dzimta un skaitlis.
3. Lietvārdu locījumu sistēma. Locījumu nozīme un lietojums.
4. Īpašības vārds. Īpašības vārdu un lietvārdu saskaņojums.
5. Īpašības vārdu locījumu sistēma.
6. Vietniekvārdi. Personas, jautājuma, piederības, norādāmie vietniekvārdi.
7. Noteiktie, nenoteiktie un noliegtie vietniekvārdi.
8. Darbības vārds. Darbības vārda veids.
9. Īstenības izteiksme, nozīme un lietojums.
10. Darbības vārda laiks. Tagadne, pagātne un nākotne, nozīme un lietojums.
11. Darbības vārda kārta.
12. Ciešamā kārta, nozīme un lietojums.
13. Pavēles izteiksme, nozīme un lietojums.
14. Vēlējuma izteiksme, nozīme un lietojums.
15. Darbības vārda pārvaldījums.
16. Skaitļa vārds. Skaitļa vārdu kopā ar lietvārdiem lietojums.
17. Apstākļa vārds.
18. Prievārdi, saikļi.
Studējošo patstāvīgais darbs:
- teorijas studijas;
- praktiskie darbi.
II semestris
Kursa struktūra: praktiskās nodarbības – 36 st.
Praktisko darbu tēmas:
1. Vienkāršs teikums. Divkopu teikums.
2. Savrupinājums un tā veidi.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi.
4. Divdabja teiciens.
5. Nelokāmā divdabja teiciens.
6. Vienkopas teikums. Bezpersonas teikums.
7. Salikts teikums. Sintaksiskais sakars.
8. Salikts sakārtots teikums.
9. Salikts bezsaikļa teikums.
10. Salikts pakārtots teikums.
11. Tulkošanas lingvistiskie un ekstralingvistikie aspekti.
12. Tulkošanas lingvosemiotiskie, tekstoloģiskie, pragmatiskie, kulturoloģiskie
un socioloģiskie aspekti.
13. Tulkošanas transformāciju klasifikācijas.
14. Gramatiskās transformācijas.
15. Vārddarināšanas transformācijas.

16. Leksiskās transformācijas. Sinonīmijas un paronīmijas problēmas.
17. Frazeoloģismu tulkošanas paņēmieni.
18. Īpašvārdu tulkošana. Internacionālā leksika dažādu tekstu tipa tulkojumos.
Tipiskākās kļūdas.
Studējošo patstāvīgais darbs:
- teorijas studijas;
- praktiskie darbi.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
I semestris
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās, sekmīgs vērtējums ne mazāk kā 70% mājas darbu, patstāvīgo darbu izpilde
30%.
II semestris
Katram studentam jāizpilda darba procesā dotie testi, jāatbild sarunu tēmas vai dialogi
par runātajām sadzīves situācijām. Kursa nobeigumā - eksāmens. Kopā studentam
jāpiedalās vismaz 75% no semestra nodarbību kopēja skaita. Starppārbaudījumi:
mājas darbi kopā – 30 % (kopā 6 mājas darbi), kopējas darbs nodarbību laikā
(uzdevumu pildīšana - rakstīšana, lasīšana, runāšana, klausīšanas) – 45 %. Noslēguma
pārbaudījums: rakstiskais eksāmens (tests ar 100 jautājumu) – 25 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Всеволодова М.В. Функционально-коммуникативный синтаксис. М.,
2000.
2. Кокорина С.И., Бабалова Л.Л., Метс Н.А. Русская грамматика:
справочное пособие. М., 1997.
3. Ермаченкова В.С. Повторяем падежи и предлоги : корректировочный
курс для изучающих русский язык как второй. СПб.: Златоуст, 2009.
4. Практическая грамматика русского языка. М., 2002.
5. Химик В.В. Практический синтаксис русского языка. СПб.: Златоуст,
2009.
Papildliteratūra:
1. Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А. Учимся общению:
учебный курс русского языка и культуры речи для учащихся высших
учебных заведений России. - М.: Изд-во РУДН, 2004.
2. Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А.Учебный словарь
терминов и понятий культуры речи, -М.: Изд-во РУДН, 2003.
3. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.
4. Краткая русская грамматика. Под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В.Лопатина.
М.: Русский язык, 1989.
5. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб.: Златоуст, 2006.
6. Максимов В.И. Занимательная фонетика. СПб.: Златоуст, 2010.
7. Максимов В.И. Грамматический справочник: традиционно-системное и
функционально системное описание русской грамматики. СПб.:
Златоуст, 2006.
8. Капитонова Т.И., Баранова И.И., Мальцева М.Ф., Никитина Е.А.,
Никитина О.М., Филиппова Е.М. Тренировочные тесты по лексике и
грамматике (I сертификационный уровень). СПб.: Златоуст, 2010.
9. Райан Н. Родительный падеж в русском языке: формы и употребление.

СПб.: Златоуст, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
“Русский язык за рубежом”, "Русский Мир.ru", «Мир русского слова»,
www.russianedu.ru, www.mapryal.org, www.gramota.ru, www.pushkin.edu.ru,
www.russkiymir.ru, www.russia.edu.ru/information/met/rfl/, www.langrus.ru,
www.zlat-edu.ru
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the first – year students of the second level professional
higher education programme „Translator”. It is a practical course of the Russian
language which is aimed at developing students’ skills to convey their ideas in various
communicative situations both orally and in writing in accordance with grammar
norms.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Otrā svešvaloda (poļu valoda)
Valo5071
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
4
6
72

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

72

-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc., Dr. Philol. Kristīne Barkovska
Lekt., Mg.philol. A.Kazjukevičs
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.

Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par pasīvās valodas teksta struktūru, tekstu tipiem
un to īpatnībām. Nodarbību laikā tiek nostiprinātas un papildinātas zināšanas par valodas
gramatikas parādībām, pārrunāti atbilstošie ekvivalenti mērķvalodā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta
viltus draugiem - gan vārdu krājumā, gan gramatikas parādībās. Atsevišķa nodarbība veltīta
vārdnīcām un to izvēlei.
Studiju rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- spēj lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku un gramatiskās konstrukcijas mutvārdos un
rakstiski.
- demonstrē uzlabotas un padziļinātas zināšanas otrās svešvalodas gramatikā, leksikā,
sintaksē un teksta analīzē,
- Studējošie analizē autentiskus tekstus un prot tos izvērsti apspriest.
Kursa saturs:
Personas identifikācija, personas apliecinoši dokumenti. Ielūgums - atbildēt uz
ielūgumu rakstiski (vēstule). Pastkartes rakstīšana. Uzziņas, informācijas meklēšana /
iegūšana (vēstule / telefonzvans). Leksika un gramatikas uzdevumi. Prese, lasīt un
klausīties paziņojums. Atbildēt uz paziņojumiem. Saīsinājumi masu mēdijos.
Gramatika: dzimtes un noliegumu formas. Pārbaudes kontroldarbs. Atskaišu /
secinājumu rakstīšana. Projekta pieteikšana un demonstrēšana. Izteikt kritiku un savu
viedokli. Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā. Teikuma gramatiskais
centrs, kongruence. Izteicēju veidi. Jautājamie vārdi. Jautājumu veidošana.
Papildinātāji - obligātie un fakultatīvie. Apzīmētājs - vienkāršais un paplašinātais.
Salikti sakārtoti un pakārtoti teikumi, to veidi. Vārdu kārtība teikumā. Vārdu
darināšanas principi. Priedēkļi un piedēkļi. Aizguvumi, internacionālismi. Viltus

draugi. Tekstu veidi - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas, daiļliteratūras.
Literāru tekstu (monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze: metafora,
salīdzinājums, frazeoloģismi, idiomas, gramatiskās īpatnības. Tulkojumos radušos
problēmu apspriešana.
Kursa plāns:
1. Personas identifikācija, personas apliecinoši dokumenti.
2. Ielūgums - atbildēt uz ielūgumu rakstiski (vēstule).
3. Pastkartes rakstīšana. Uzziņas, informācijas meklēšana/ iegūšana (vēstule /telefonzvans).
Leksika un gramatikas uzdevumi.
4. Prese, lasīt un klausīties paziņojums. Atbildēt uz paziņojumiem.
5. Saīsinājumi masu mēdijos. Gramatika: dzimtes un noliegumu formas.Pārbaudes
kontroldarbs. Atskaišu / secinājumu rakstīšana.
6. Projekta pieteikšana un demonstrēšana. Izteikt kritiku un savu viedokli.
7. Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā.
8. Teikuma gramatiskais centrs, kongruence. Izteicēju veidi.
9. Jautājamie vārdi. Jautājumu veidošana.
10. Papildinātāji - obligātie un fakultatīvie.
11. Apzīmētājs - vienkāršais un paplašinātais.
12. Salikti sakārtoti un pakārtoti teikumi, to veidi.
13. Vārdu kārtība teikumā.
14. Vārdu darināšanas principi. Priedēkļi un piedēkļi.
15. Aizguvumi, internacionālismi.
16. Viltus draugi.
17. Tekstu veidi - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas, daiļliteratūras.
18. Literāru tekstu (monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze: metafora, salīdzinājums,
frazeoloģismi, idiomas, gramatiskās īpatnības.
19. Tulkojumos radušos problēmu apspriešana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite un eksāmens.
Mācību pamatliteratūra:
1. B. Bartnicka, W. Jekiel, M. Jurkowski, Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
2. B. Bartnicka, H. Satkiewicz, Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców,
Warszawa 1989
3. J. Bąk, Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach, Łódź 1997
4. P. Wierzbicki, Ćwiczenia stylistyczne,Warszawa 1997
5. J. Cofalik, Ćwiczenia precyzji językowej, Warszawa 1978
6. M. Nagajowa, Język polski. Ćwiczenia w mówieniu i pisaniu, Warszawa 1977
7. R. Grzegrczykowa, Czasowniki odmienne we współczesnym języku polskim, Wrocław 1969
8. S. Jodłowski, Studia nad częściami mowy, Warszawa 1972
9. H. Kurkowska, Budowa słowotwórcza przymiotników polskich, Wrocław 1954
10. R. Laskowski, Studia nad morfologią współczesnego języka polskiego, Wrocław 1975
11. K. Michalewski, Dystrybucja polskich rzeczowników formantów przyrostkowych, Łódź 1981
12. J. Tokarski, Czasowniki polskie, Warszawa 1951
13. W. Śmiech, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Łódź 1986
Papildliteratūra:

1.
2.
3.
4.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;
Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961;
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Warszawa 1999;

Periodika un citi informācijas avoti

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Second Foreign Language (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to develop students’ understanding about the passive language text
structure, text types and their peculiarities. During the lessons knowledge of language grammatical
phenomena is mastered and enriched, the corresponding equivalents in the target language are
discussed. Special attention is paid to the “false friends” both in vocabulary and grammatical
phenomena. A special lesson is devoted to the dictionaries and their selection.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (zviedru valodā)
Valo1170
Valodniecība
Sastatāmā valodniecība
1
1.5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāds „Filoloģijā” (ar zviedru valodu).
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts maģistra programmas “Tulks, tulkotājs” 1. studiju gada
studentiem. Studiju kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu zviedru valodas
vārdu krājumu, īpašu uzmanību pievēršot ideomātiskajiem izteicieniem,
frazeoloģismiem, sinonīmiem un antonīmiem. Nodarbību laikā tiek nostiprinātas un
papildinātas zināšanas par vārddarināšanas transformācijām.
Rezultāti:
Kursa apguves laikā studenti:
 demonstrē padziļinātas zināšanas zviedru valodas gramatikā un pilnveidotu
valodas krājumu;
 prot lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku un gramatiskās konstrukcijas
mutvārdos un rakstiski;
 spēj izmantot ideomātiskos izteicienus, sinonīmus, antonīmus un korekti tulkot
tos latviešu un zviedru valodā.
 apgūst un prot demonstrēt zināšanas par Zviedrijas politisko situāciju, Eiropas
Savienību un Zviedrijas lomu tajā.
Kursa saturs:
Vārddarināšanas transformācijas. Frazeoloģismu izmantošana un tulkošana latviešu
valodā. Idiomātieski izteicieni, sinonīmi, antonīmi un to ekvivalenti latviešu valodā.
Internacionālā leksika, tās izmantošana un tulkošana. Saīsinājumu izmantošana un
tulkošana. Interpunkcijas principi.
Kursa plāns:
18. praktiskās nodarbības :
1. Vārddarināšanas transformācijas.
2. Frazeoloģismu izmantošana.
3. Frazeoloģismu tulkošana latviešu valodā.

4. Idiomātiskie izteicieni.
5.Sinonīmi un to ekvivalenti latviešu valodā.
6. Antonīmi un to ekvivalenti latviešu valodā.
7. Internacionālā leksika, tās izmantošana un tulkošana.
8. Saīsinājumu izmantošana un tulkošana.
9. Interpunkcijas principi zviedru valodā.
Tēmas: Politika, partijas Zviedrijā;
Eiropas Savienība, Zviedrija un Latvija; Pasaules attīstības galvenās tendences.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās semināros, praktisko uzdevumu izpildīšana. Diferencētā ieskaite.
Mācību pamatliteratūra:
Hallström A. Öva ordbildning – Stockholm Nok, 1994.
Mathlein, M. Avancera gram – Liber AB, 1999.
Mathlein, M. Avancera ord – Gotab, Stockholm, 1992
Teleman Ulf Grammatik på villovägar – Svenska språknämnden, Almqvist & Wiksel,
2001.
Hallström, Anna Fasta fraser - Studentlitteratur, 1999
Papildliteratūra:
Enström, I., Holmegaard, M. Mål och mening - Skriptor förlag, 1991.
Wigren – Wangel E. Mångt och mycket- övningar i ordkunskap – Lund, 2002.
Enström I. Verb med variation – Folkuniversitetets förlag, 2002.
Bodegård Anders Tänk efter – Skriptor, 1994.
Danielsson, A., Siljeholm, U. Språket&människan – Natur och kultur, 1997
Montan Per & Rosenqvist Per Prepositionsboken – Skriptor förlag, 1992.
Holm Lars, Larsson Kent Svenska meningar – Studentlitteratur, 1986.
Widmark Martin & Hofling Katarina Dialoger med tryck - Bonnier Utbildning,
2004.
Eklöf, B. Heijdenberg, H. Ordförrådet – Gleerups förlag, 1994
Periodika un citi informācijas avoti
Tidningar, tidskrifter.
Piezīmes:
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in the Second Foreign Language (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpretor, Translator”. The aim of the course is to enlarge the students’ vocabulary
stock, with special attention paid to the study of phrasal verbs, idioms and
collocations to deepen the knowledge and widen the scope of usage of Swedish.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (angļu valodā)
Valo1170
Valodniecība
Sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. philol. Marina Maslova, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir paplašināt un pilnveidot studentu angļu valodas vārdu krājumu,
pievēršot īpašu uzmanību: leksikai, saistītai ar Eiropas Savienības darbību un
paplašināšanu, idiomātiskajiem darbības vārdiem, idiomātiskajiem izteicieniem, un
vārdu savienojumiem, nodrošināt padziļinātu angļu valodas gramatikas struktūru
apgūšanu, secīgi nostiprināt gramatisko un leksisko struktūru apguvi ar praktisku
uzdevumu un vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz valodas problēmu risināšanas
prasmju attīstību tulkošanas procesā
Rezultāti:
- Spēj parādīt padziļinātas zināšanas par angļu valodas gramatikas struktūru.
- Spēj demonstrēt paplašinātu angļu valodas leksisko vienību krājumu, tai skaitā:
leksiskas saistītas ar ES paplašināšanu, kā arī idiomātisko izteicienu, idiomātisko
darbības vārdu un vārdu savienojumu lietojumu.
- Spēj atlasīt atbilstošas leksiskās vienības un izveidot to datu bāzi.
- Spēj diskutēt un argumentēti izskaidrot savu viedokli apgūto tematu ietvaros.
- Spēj atrisināt valodas problēmas saistītas ar idiomātisko izteicienu un vārdu
savienojumu izvēli un tulkošanu.
- Spēj patstāvīgi un argumentēti izskaidrot savu izvēli idiomātisko izteicienu un
vārdu savienojumu lietošanā un tulkošanā, balstoties uz apgūto materiālu.
Kursa saturs:
Darbības vārda nelokamās formas: divdabis, ģerundijs, infinitīvs. Vārdu savienojumi.
Idiomātiskie darbības vārdi un izteicieni. Eiropas Savienība. Latvijas integrācija ES.
Eiropas Savienības paplašināšana. Eiropas Savienības Padome. Eiropas Komisija.
Angļu valoda pasaulē.

Kursa plāns:

Semināri – 18 stundas
1. Darbības vārda nelokamās formas:
1.1. Divdabis,
1.2. Ģerundijs,
1.3. Infinitīvs.
2. Vārdu savienojumi.
3. Idiomātiskie darbības vārdi un izteicieni.
Temati apspriešanai:
1. Eiropas Savienība. Latvijas integrācija ES.
2. Eiropas Savienības paplašināšana.
3. Eiropas Savienības Padome.
4. Eiropas Komisija.
5. Angļu valoda pasaulē.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%,
diferencētā ieskaite – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusijas.
Kursu apgūst angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Foley, M. Hall, D. Distinction. English for Advanced Learners – Longman,
1995, 192 p.
2. Hudson, R. English Grammar. Language Workbooks. Series Editor R.Hudson.
– Routledge, 128 p.
3. Päi, G. English for European Integration. – Esko Koolitus, 2001, 116 p.
4. Broadhead, Annie. Advance Your English. A short Course for Advanced
Learners. Cambridge: Cambridge University Press. 2006.74 p.
5. Mckinlay, St., Hastings, B. Success. Advanced Student’s Book. Pearson
Longman. 2009, 160p.
Papildliteratūra:
1. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Collocations in Use.
Cambridge: Cambridge University Press. 2009. 188 p.
2. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Idioms in Use. Cambridge:
Cambridge University Press. 2009. 189 p.
3. Mcarthy, Michael. & O’Dell, Felicity. English Vocabulary in Use. Upper
Intermediate and Advanced. Cambridge: Cambridge University Press. 1996.
296 p.
4. Mclay, V. Idioms at Work – Boston: Thomson, 2002, 96 p.
5. Angļu – latviešu vārdnīca, 4th Edition. Updated and edited by J.Baldunčiks –
Preses Nams corp., 1234 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kleinšrots, R. Stop Making Mistakes. Runāsim angliski bez kļūdām. –
Zvaigzne ABC, 2006, 239 p.
2. Fitikides, T.J. Common Mistakes in English (with exercises). – Longman,
2000, 200p.

3. Aizstrauta, G. Angļu – latviešu frazeoloģijas vārdnīca. – Avots, 2002, 437 p.
4. Collins Cobuild Phrasal Verbs Dictionary. Founding Editor – in chief
J.Sinclair. – The University of Birmingham, 2005, 438 p.
5. Collins Cobuild Idioms Dictionary. The University of Birmingham. 2006, 410
p.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in tne Second Foreign Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpretor, Translator”. The aim of the course is to enlarge the students’ vocabulary
stock, with special attention paid to the study of phrasal verbs, idioms and
collocations to deepen the knowledge and widen the scope of usage of English
grammar structures. Special emphasis is laid upon the development of the students’
communicative and linguistic competence as well as of their active communicative
skills.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (franču valodā)
Valo1170
Valodniecība
Valodniecība Sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paplašina un pilnveido studentu vārdu krājumu, nostiprina leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību. Studiju kurss
iepazīstina studentus ar starpkultūru komunikācijas problēmām un to risināšanas
veidiem; attīsta studentu komunikācijas prasmes, attīsta priekšstatu par kultūru vērtību
un to dažādību, palīdz studentiem saprast iespējamās problēmas tulkošanā.
Rezultāti:
 Studējošie demonstrē uzlabotas un padziļinātas zināšanas otrās svešvalodas
gramatikā, sintaksē un teksta analīzē (B2-C1 līmenī).
 Studējošie spēj pārstrādāt autentiskus tekstus lai radītu tulkošanas ekvivalentus
un sagatavotu tulkojumu kas ir līdzvērtīgs oriģinālam.
Kursa saturs:
Lietvārds un tā artikuli. Īpašības vārds. Darbības vārds un tā formas. Teikuma struktūra, vārdu
kārtība. Aktuālās tulkošanas problēmas franču valodā. Būtiskas atšķirības starp franču un latviešu
valodām. Tulkošanas specifika.
Kursa apraksts - plāns:
1. Lietvārds un tā artikuli
2. Īpašības vārds.
3. Darbības vārds un tā formas.
4. Teikuma struktūra
5. vārdu kārtība.
6. Aktuālās tulkošanas problēmas franču valodā.
7. Būtiskas atšķirības starp franču un latviešu valodu.
8. Tulkošanas specifika.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Ieskaitīti testi un kontroldarbi, nokārtota dif. ieskaite un eksāmens
Mācību pamatliteratūra:
1. Vassal J. Le nouveau sans frontières - perfectionnement – Paris : CLE International, 1994,
159 lpp.
2. Blampain (D.), éd., 1994, La traduction et l'interprétation dans la Belgique multilingue,
numéro spécial de Meta. Journal des traducteurs = Translators'Journal, Montréal, Les
Presses de l'Université de Montréal, vol. 39, n° 1.
3. C. LAPLACE, Théorie du langage et théorie de la traduction, Paris, 1995.
Papildliteratūra:
1. Hanse (J.) et Blampain (D.), 2000 : Nouveau dictionnaire des difficultés du français
moderne, 4e édition, Bruxelles : De Boeck – Duculot.
2. M. LEDERER (ed), Etudes traductologiques, Paris, Minard Lettres Modernes, 1990.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Lehmann D. Objectifs spécifiques en langue étrangère - Paris : Hachette, 1993, 223lpp.
2. Moirand S. Une grammaire des textes et des dialogues. Paris : Hachette, 1990, 159lpp.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in the Second Language (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To consolidate the earlier acquired attainments in the French language. To extend and complete the
vocabulary stock paying special attention to lexical and stylistic comprehension. To provide
students with profound grammar and syntax constructions. To introduce students into the basic
translation issues and provide them with the methods of their solution. To provide students with the
skills of strategic and adequate analysis when working with linguistic material both orally and in
writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (vācu valodā)
Valo1170
Valodniecība
Valodniecība Sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. paed. Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paplašina un pilnveido studentu vārdu krājumu, nostiprina leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību. Studiju kurss
iepazīstina studentus ar starpkultūru komunikācijas problēmām un to risināšanas
veidiem; attīsta studentu komunikācijas prasmes, attīsta priekšstatu par kultūru vērtību
un to dažādību, palīdz studentiem saprast iespējamās problēmas tulkošanā.
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē izpratni par starpkultūru komunikācijas problēmu
risināšanas veidiem
- Studējošie demonstrē izpratni par kultūru vērtību un to dažādību
- Studējošie demonstrē izpratni par iespējamām problēmām tulkošanā, saistītam
ar kultūru dažādību
- Studējošie demonstrē izpratni par jaunas leksikas apguvi kā neatņemamu
komunikatīvas kompetences prasmju attīstības sastāvdaļu
- Studējošie spēj uzturēt sarunu par noteikto tematikas loku
- Studējošie spēj sagatavot individuālo mutisko prezentāciju par izvēlēto
temātu, demonstrējot prasmes vākt atbilstošu materiālu, pārstrādāt to un
prezentēt mutiski, ka arī paradīt publiskas uzstāšanas pamatīpatnības
Kursa saturs:
Ievads: pamatojums, terminoloģija, kursa uzdevumi. Valoda un verbālā komunikācija.
Neverbālā komunikācija. Starpkultūru saprašanās process: pieklājības formu
ievērošana sarunā. Anglicismi vācu valodā. Nacionālais raksturs. Stereotipi. Kultūras
šoks. Jaunais vācu valodas leksikā.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri – 18 st.,
Semināru tēmas:
1. Starpkultūru komunikācijas nozīme mūsdienu dzīvē.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valoda un verbālā komunikācija.
Neverbālā komunikācija.
Starpkultūru komunikācija un etiķete. Uzrunas formas.
Anglicismi vācu valodā.
Nacionālais raksturs.
Stereotipi.
Kultūras šoks.
Jaunais vācu valodas leksika.

Studējošo patstāvīgais darbs: Prezentāciju sagatavošana par tēmu:
1. Stereotipi
2. Kultūras šoks.
3. Anglicismi vācu valodā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencēta ieskaite.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%.
Patstāvīgo darbu izpilde 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, prezentācijas,
diskusija, argumentācija.
Kursu apgūst vācu valoda.
Mācību pamatliteratūra:
1. Behal – Thomsen, H., Lundquist – Mog, P. Typisch Deutsch. Arbeitsbuch zu
Aspekten deutscher Mentalität. Langenscheidt, Berlin – München, 1993
2. Heringer, H.-J. Interkulturelle Kommunikation. A. Franke Verlag Tübingen
und Basel, 2010
3. Lüger, H.H. Höflichkeitsstile. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main/ Berlin/
Bern/ New York/ Oxford/ Wien. Europäischer Verlag der Wissenschaften,
2001
4. Maletzke, G. Interkulturelle Kommunikation.Zur Interaktion zwischen
Menschen verschiedener Kulturen. Westdeutscher Verlag, Opladen, 1996
Papildliteratūra:
1. Adam, Eva und die Sprache. Beiträge zur Geschlechterforschung.
Dudenverlag, Mannheim/Leipzig/Zürich , 2004
2. Wierlacher, A, Bogner, A.( Hrsg. ). Handbuch interkulturelle Germanistik.
Verlag J. B. Metzler, 2003
Periodika un citi informācijas avoti
7. Žurnāls “Der Spiegel”.
8. Žurnāls “Der Focus”
Piezīmes:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in the Second Language (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints students with the problems of intercultural communication and
the way of solving them, develops students’ communication skills. It develops the
notion about cultural values and their diversity. The course helps the students to
understand possible problems.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (spāņu valodā)
Valo1170
Valodniecība
Sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir
- paplašināt un pilnveidot studentu spāņu valodas vārdu krājumu, pievēršot īpašu
uzmanību: idiomātiskajiem darbības vārdiem, idiomātiskajiem izteicieniem, un
vārdu savienojumiem;
- nodrošināt padziļinātu spāņu valodas gramatikas struktūru apgūšanu, secīgi
nostiprināt gramatisko un leksisko struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un
vingrinājumu palīdzību, kas vērsti uz valodas problēmu risināšanas prasmju
attīstību tulkošanas procesā;
- pievērst uzmanību dažām stila problēmām rakstu valodā.
Rezultāti:
Studējošie
- parāda padziļinātas zināšanas par spāņu valodas gramatikas struktūru.
- demonstrē paplašinātu spāņu valodas leksisko vienību krājumu, tai skaitā:
idiomātisko izteicienu, idiomātisko darbības vārdu un vārdu savienojumu
lietojumu.
- spēj atlasīt atbilstošas leksiskās vienības un izveidot to datu bāzi.
- spēj atrisināt valodas problēmas saistītas ar idiomātisko izteicienu un vārdu
savienojumu izvēli un tulkošanu.
- prot patstāvīgi un argumentēti izskaidrot savu izvēli idiomātisko izteicienu un
vārdu savienojumu lietošanā un tulkošanā, balstoties uz apgūto materiālu, redz un
saprot stilistiskās kļūdas rakstiskā (periodikas) tekstā un tas uzlabo.
Kursa saturs:
Divdabja, ģerundija, infinitīva konstrukcijas. Vārdu savienojumi. Idiomātiskie
darbības vārdi un izteicieni.

Kursa plāns:
Semināri – 18 stundas

1. Darbības vārda nelokamās formas: gramatiskais un leksiskais aspekti:
1.1. Divdabja konstrukcijas.
1.2. Ģerundija konstrukcijas.
1.3. Infinitīva konstrukcijas.
2. Vārdu savienojumi.
3. Idiomātiskie darbības vārdi un izteicieni.
4. Stila problēmas un vārdu kļūdīgās izvēles piemēri no periodikas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%,
diferencētā ieskaite – 20%. Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri,
konsultācijas, patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusijas. Kursu apgūst spāņu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Ramón Sarmiento González, Fernando Vilches Vivancos. Lengua española y
comunicación. – SGEL, 2007, 212 p.
2. Gordana Vranic. Hablar por los codos. Frases para un español cotidiano. –
EDELSA, 127 p.
3. María Prieto Grande. Hablando en plata. De modismos y metáforas culturales. –
EDINUMEN, 2007, 102 p.
4. AlbertoBuitrago. Diccionario de dichos y frases hechas. – ESPASA, 2008, 772 p.
Papildliteratūra:
1. E.Levintova, E.Wolf, N.Movshovich, I.Budnitskaya. Diccionario fraseológico
español-ruso. Moskú, Editorial „Russki yazik”, 1985, 1078 p.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Spāņu periodika: El Mundo, El País, ABC
Piezīmes:
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in tne Second Foreign Language
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpretor, Translator”. The aim of the course is to enlarge the students’ vocabulary
stock, with special attention paid to the study of phrasal verbs, idioms and
collocations. Special emphasis is laid upon the development of the students’
communicative and linguistic competence as well as of their active communicative
skills.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (krievu valodā)
Valo1170
Valodniecība
Valodniecība Sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.philol., doc. Gaļina Pitkeviča, Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Priekšzināšanas krievu valodā, iemaņas un prasmes valodas lietošanā vismaz
sarunvalodas apguves līmenī.
Kursa anotācija:
Studiju kurss paplašina un pilnveido studentu vārdu krājumu, nostiprina leksisko
struktūru apguvi ar praktisku uzdevumu un vingrinājumu palīdzību. Studiju kurss
iepazīstina studentus ar starpkultūru komunikācijas problēmām un to risināšanas
veidiem; attīsta studentu komunikācijas prasmes, attīsta priekšstatu par kultūru vērtību
un to dažādību, palīdz studentiem saprast iespējamās problēmas tulkošanā.
Rezultāti:
Studējošie spēj:
- klausīties, uztvert, lasīt, rakstīt un runāt par dažādām tēmām;
- saskatīt gramatiskas un leksiskas kļūdas, kā arī stila kļūdas un tās izlabot.
Kursa saturs:
Fonētika un grafika. Gramatika. Lietvārdu dzimta un skaitlis. Lietvārdu locījumu
sistēma. Locījumu nozīme un lietojums. Īpašības vārds. Īpašības vārdu un lietvārdu
saskaņojums. Īpašības vārdu locījumu sistēma. Vietniekvārdi. Personas, jautājuma,
piederības, norādāmie vietniekvārdi. Noteiktie, nenoteiktie un noliegtie vietniekvārdi.
Darbības vārds. Darbības vārda veids. Īstenības izteiksme, nozīme un lietojums.
Darbības vārda laiks. Tagadne, pagātne un nākotne, nozīme un lietojums. Darbības
vārda kārta. Ciešamā kārta, nozīme un lietojums. Pavēles izteiksme, nozīme un
lietojums. Vēlējuma izteiksme, nozīme un lietojums. Darbības vārda pārvaldījums.
Skaitļa vārds. Skaitļa vārdu kopā ar lietvārdiem lietojums. Apstākļa vārds. Prievārdi,
saikļi. Vienkāršs teikums. Divkopu teikums. Savrupinājums un tā veidi. Vienlīdzīgi
teikuma locekļi. Divdabja teiciens. Nelokāmā divdabja teiciens. Vienkopas teikums.
Bezpersonas teikums. Salikts teikums. Sintaksiskais sakars. Salikts sakārtots teikums.
Salikts bezsaikļa teikums. Salikts pakārtots teikums. Tulkošanas lingvistiskie un
ekstralingvistikie aspekti. Tulkošanas lingvosemiotiskie, tekstoloģiskie, pragmatiskie,
kulturoloģiskie un socioloģiskie aspekti. Tulkošanas transformāciju klasifikācijas.
Gramatiskās
transformācijas.
Vārddarināšanas
transformācijas.
Leksiskās

transformācijas. Sinonīmijas un paronīmijas problēmas. Frazeoloģismu tulkošanas
paņēmieni. Īpašvārdu tulkošana. Internacionālā leksika dažādu tekstu tipa tulkojumos.
Tipiskākās kļūdas.
Kursa plāns:
Praktisko darbu tēmas:
1. Lietvārdu dzimta un skaitlis. Lietvārdu locījumu sistēma. Locījumu nozīme
un lietojums.
2. Īpašības vārds. Īpašības vārdu un lietvārdu saskaņojums. Īpašības vārdu
locījumu sistēma.
3. Vietniekvārdi. Personas, jautājuma, piederības, norādāmie
vietniekvārdi.Noteiktie, nenoteiktie un noliegtie vietniekvārdi.
4. Īstenības izteiksme, nozīme un lietojums.
5. Darbības vārda laiks. Tagadne, pagātne un nākotne, nozīme un
lietojums.Darbības vārda kārta. Darbības vārda pārvaldījums.
6. Ciešamā kārta, nozīme un lietojums.
7. Pavēles izteiksme, nozīme un lietojums.
8. Vēlējuma izteiksme, nozīme un lietojums.
9. Skaitļa vārds. Skaitļa vārdu kopā ar lietvārdiem lietojums.
10. Apstākļa vārds.
11. Prievārdi, saikļi.
Praktisko darbu tēmas:
1. Tulkošanas lingvosemiotiskie, tekstoloģiskie, pragmatiskie, kulturoloģiskie
un socioloģiskie aspekti.
2. Tulkošanas transformāciju klasifikācijas.
3. Frazeoloģismu tulkošanas paņēmieni.
4. Īpašvārdu tulkošana. Internacionālā leksika dažādu tekstu tipa tulkojumos.
Tipiskākās kļūdas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Jāpiedalās vismaz 75% no semestra nodarbību kopēja skaita. Starppārbaudījumi:
mājas darbi kopā – 30 %, kopējas darbs nodarbību laikā (uzdevumu pildīšana rakstīšana, lasīšana, runāšana, klausīšanas) – 45 %. Noslēguma pārbaudījums:
rakstiskais eksāmens (tests ar 100 jautājumu) – 25 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Всеволодова М.В. Функционально-коммуникативный синтаксис. М.,
2000.
2. Кокорина С.И., Бабалова Л.Л., Метс Н.А. Русская грамматика:
справочное пособие. М., 1997.
3. Ермаченкова В.С. Повторяем падежи и предлоги : корректировочный
курс для изучающих русский язык как второй. СПб.: Златоуст, 2009.
4. Практическая грамматика русского языка. М., 2002.
5. Химик В.В. Практический синтаксис русского языка. СПб.: Златоуст,
2009.
Papildliteratūra:
1. Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А. Учимся общению:
учебный курс русского языка и культуры речи для учащихся высших
учебных заведений России. - М.: Изд-во РУДН, 2004.

2. Балыхина Т.М., Лысякова М.В., Рыбаков М.А.Учебный словарь
терминов и понятий культуры речи, -М.: Изд-во РУДН, 2003.
3. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.
4. Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. СПб.: Златоуст, 2006.
5. Максимов В.И. Занимательная фонетика. СПб.: Златоуст, 2010.
6. Максимов В.И. Грамматический справочник: традиционно-системное и
функционально системное описание русской грамматики. СПб.:
Златоуст, 2006.
7. Капитонова Т.И., Баранова И.И., Мальцева М.Ф., Никитина Е.А.,
Никитина О.М., Филиппова Е.М. Тренировочные тесты по лексике и
грамматике (I сертификационный уровень). СПб.: Златоуст, 2010.
8. Райан Н. Родительный падеж в русском языке: формы и употребление.
СПб.: Златоуст, 2008.
Periodika un citi informācijas avoti
“Русский язык за рубежом”, "Русский Мир.ru", «Мир русского слова»,
www.russianedu.ru, www.mapryal.org, www.gramota.ru, www.pushkin.edu.ru,
www.russkiymir.ru, www.russia.edu.ru/information/met/rfl/, www.langrus.ru,
www.zlat-edu.ru
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in the Second Language (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the first – year students of the second level professional
higher education programme „Translator”. It is a practical course of the Russian
language which is aimed at developing students’ skills to convey their ideas in various
communicative situations both orally and in writing in accordance with grammar
norms.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Speciālais praktikums otrajā
svešvalodā (poļu valodā)
Valo1170
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
1
18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par pasīvās valodas teksta struktūru, tekstu
tipiem un to īpatnībām. Nodarbību laikā tiek nostiprinātas un papildinātas zināšanas
par valodas gramatikas parādībām, pārrunāti atbilstošie ekvivalenti mērķvalodā. Īpaša
uzmanība tiek pievērsta viltus draugiem - gan vārdu krājumā, gan gramatikas
parādībās. Atsevišķa nodarbība veltīta vārdnīcām un to izvēlei.
Rezultāti:
 Studējošie demonstrē padziļinātas zināšanas par poļu valodas gramatikas
parādībām(frazeoloģismi, idiomas, gramatiskās īpatnības, aizguvumi,
internacionālismi u.c.)
 Izprot pasīvās valodas teksta struktūru, tekstu tipus un to īpatnības.
 Labi orientējas tekstu veidos - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas,
daiļliteratūras
Kursa saturs:
Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā. Teikuma gramatiskais centrs,
kongruence. Vārdu darināšanas principi. Priedēkļi un piedēkļi. Aizguvumi,
internacionālismi, frazeoloģismi, idiomas, to tulkošana. Tulka viltus draugi. Tekstu
veidi - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas, daiļliteratūras. Literāru tekstu
sastatāmā analīze. Tulkojumu problēmu apspriešana.(I). Tulkojumu problēmu
apspriešana.(II)
Kursa plāns:
Semināru/praktisko darbu/laboratorijas darbu tēmas:
1.Teikuma uzbūves principi. Vārdu kārtība teikumā.
2.Teikuma gramatiskais centrs, kongruence
3. Vārdu darināšanas principi. Priedēkļi un piedēkļi.
4. Aizguvumi, internacionālismi, frazeoloģismi, idiomas, to tulkošana
5.Tulka viltus draugi

6. Tekstu veidi - juridiskie, biznesa, informatīvie, reklāmas, daiļliteratūras
7. Literāru tekstu sastatāmā analīze.
8. Tulkojumu problēmu apspriešana.(I)
9.Tulkojumu problēmu apspriešana.(II)
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Rakstisks parbaudījums – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
11. J. Bąk, Słownictwo i frazeologia w ćwiczeniach, Łódź 1997
12. J.Bartmiński, Współczesny język polski. Wyd. II. Lublin: Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 2001
13. R. Grzegorczykowa, Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1996;
14. E.Lipińska., Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 1, Gdzie nadwiślański
brzeg. Universitas, Kraków 2003
15. E.Lipińska, Dąbska E.: Kiedyś powrócisz tu..., cz. 2, By szukać swoich dróg i
gwiazd, Kraków 2005
16. Mędak S.: Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych,
Kraków 2002
17. J.Pyzik .: Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion, Kraków
2000;
18. Z.Saloni: Czasownik polski. Odmiana. Słownik, Warszawa 2001
19. T.Smółkowa,. „Nowe słownictwo polskie”. W: Bartmiński, red. 2001: 397404
20. P. Wierzbicki, Ćwiczenia stylistyczne,Warszawa 1997
Papildliteratūra:
5. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;
6. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
7. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999;
8. Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa: PWN, 1995
Periodika un citi informācijas avoti
Rzeczpospolita, Wprost, Newsweek Polska, Gazeta Wyborcza
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Practical Seminar in Polish
Kursa anotācija angļu valodā:

The aim of the course is to develop students’ understanding about the passive
language text structure, text types and their peculiarities. During the lessons
knowledge of language grammatical phenomena is mastered and enriched, the
corresponding equivalents in the target language are discussed. Special attention is
paid to the “false friends” both in vocabulary and grammatical phenomena. A special
lesson is devoted to the dictionaries and their selection.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(zviedru valoda)
Valo6093
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” 1. studiju gada sekmīga
izpilde.
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mutiskās tulkošanas pamatiem un attīstīt
izpratni par dažādām tulkošanas pieejām un metodēm, kā arī apgūt sinhronās,
konsekutīvās (secīgās), čuksttulkošanas un kontakttulkošanas iemaņas. Kurss sniedz
iespējamo problēmu apskatu un to risinājumus sarežģītās situācijās. Kursā tiek
skaidrota radošās pieejas nozīme tulkošanas darbā.
Rezultāti:
Kursa apguves laikā studējošie:
 demonstrē zināšanas un izpratni par dažādām tulkošanas pieejām un metodēm;
 prot lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku un gramatiskās konstrukcijas
mutvārdos;
 prot risināt probēmsituācijas un pieņemt patstāvīgus lēmumus tulkošanas
procesā;
 demonstrē zināšanas par zvērinātā tulka pienākumiem un atbildību.
Kursa saturs:
Mutiskās tulkošanas teorētiskie pamati, mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums.
Tekstu tipi un tulkošanas metodes un paņēmieni. Konsekutīvā tulkošana. Piezīmju
tehnikas iemaņas. Sinhronā tulkošana. Prognozēšana sinhronā tulkošanā. Mutiskās
tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti. Konferenču tulka ētika. Vārdu
spēles, idiomu un frazeoloģismu atveidošanas specifika mutiskās tulkošanas laikā.
Ceļvedis zvērinātiem tulkiem (dokumentācija, pienākumi un tiesības, likuma
noteikumi tulkiem).

Kursa plāns:

36. st.: praktiskās nodarbības
1. Mutiskās tulkošanas teorētiskie pamati, mutiskās tulkošanas veidi un to
raksturojums.
2. Tekstu tipi un tulkošanas metodes un paņēmieni.
3. Konsekutīvā tulkošana.
4. Saīsinātā pieraksta sistēma.
5. Piezīmju tehnikas iemaņas.
6. Sinhronā tulkošana.
7. Sinhronā klausīšanās un runāšana.
8. Balss nostādīšana, darbs pie mikrofona, uzvedība tulkošanas kabīnēs.
9. Prognozēšana sinhronā tulkošanā.
10. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti.
11. Kompetences attīstīšana runāt publiski.
12. Konferenču tulka ētika
13. Runas kultūra.
14. M. Bahtina dialoga valodas filozofija.
15. Mutiskās tulkošanas vingrinājumi.
16. Atmiņu vingrinājumi.
17. Vārdu spēles, idiomu un frazeoloģismu atveidošanas specifika mutiskās
tulkošanas laikā.
18. Ceļvedis zvērinātiem tulkiem (dokumentācija, pienākumi un tiesības, likuma
noteikumi tulkiem).
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās nodarbībās.
Praktisko uzdevumu izpildīšana. Eksāmens.
Mācību pamatliteratūra:
1. Veisbergs A. Konferenču tulkošana. Rīga: Zinātne, 2007.
2. Veisbergs A. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga, LU, 123 lpp
3. Чернов, Г. Основы синхронного перевода – Москва: Высшая школа, 1987,
256 lpp
4. Wadensjö C. Kontakt genom tolk. Stockholm: Dialogos, 1998.
5. God tolksed. Vägledning för auktoriserade tolkar. Kammarkollegiet, CE Fritzes
AB, 2001.
Papildliteratūra:
1. Veisbergs A. Mutiskā tulkošana un latviešu valoda (valodiskie aspekti). In:
Linguistica Lettica 6, Rīga: LVI, 2000. – 168. – 177. lpp.
2. Kleberg L. Översättaren som skådespelare. Berling Skogs AB: Dialoger, 2001.
3. Швейцер А.Д. Теория перевода: статус, проблемы, аспекты - Москва:
Наука, 1988.
4. Миньяр-Белоручев Р. Теория и методы перевода – Москва: Московский
лицей. 1996.
5. Миньяр-Белоручев Р. Записи в последовательном переводе – Москва:
Высшая школа, 1997.
6. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение - Москва: ЭТС, 2001.
7. Zauberga I. (1999a) Tulkojumvalodas stilistiski strukturālā neviendabība.
Linguistica Lettica, 1999. – 215.–222. lpp.
8. Dukāte A. Manipulācija kā specifiska parādība rakstiskajā un mutvārdu

tulkojumā. Promocijas darba kopsavilkums filoloģijas doktora grāda iegūšanai
valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Rīga, 2007.
9. Gullin C. Översättarens röst. LundÖ Studentlitteratur, 2002.
10. Ingo R. Konsten att översätta. Narayana PressÖ Studentlitteratur, 2007.
11. Алексеева И., Профессиональний тренинг переводчика. Санкт–Петербург:
Союз, 2001.
12. Kautz U. Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetshens. München:
Goethe Institut. – 2. Aufl., Judicium, 2002.
Periodika un citi informācijas avoti
http://www.durov.com/study/1114521718-103.html
Piezīmes:
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the second foreign language (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the 2nd year students of the professional master study
programme „Interpreter, Translator”. The aim of the course is to provide a short
theoretical background for interpreting, including consecutive and simultaneous
interpreting. The emphasis of the course is laid upon solving lexical problems, notetaking, developing public speaking competence and special skills required in
interpreting. Attention is paid to practical training of basic skills of conference
consecutive interpreting. Emotional and psychological aspects of interpreting are
considered as well.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(franču valoda)
Valo6094
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu līmenis.
Kursa anotācija:
Sniegt studentiem ieskatu par mutisko tulkošanu un tās veidiem, tā veikšanai nepieciešamajām
īpašībām. Apgūt ātru rakstīšanu, praktizēties konsekutīvā un sinhronā tulkošanā. Sniegt informāciju
par grūtībām un problēmām, kas ir saistītas ar tulka darbu, un iemācīt no tām izvairīties.

Studiju rezultāti:





Studējošie demonstrē labas konsekutīvās un sinhronās tulkošanas prasmes otrajā svešvalodā.
Studējošie uztver autentiskus tekstus (radio un televīzijas programmas, konferences runas un
t.t.), prot orientēties dažādos valodas akcentos un pārvarēt tulka darbam raksturīgas stresa
situācijas.
Studējošie demonstrē labas audiēšanas iemaņas radot līdzvērtīgu tulkojumu latviešu valodā.

Kursa apraksts - plāns:
36 st. – praktiskās nodarbības
1.
2.
3.
4.
5.

Mutiskās tulkošanas veidi un to specifika.
Ātra rakstīšana un tās pamatprincipi.
Tipiskās kļūdas, kas rodas mutiskās tulkošanas laikā un to nepieļaušana.
Sinhronās tulkošanas specifika un sinhronam tulkam nepieciešamas īpašības.
Sinhronās tulkošanas procesa tehniskais nodrošinājums un tulka uzvedības normas, atrodoties
kabīnē.
6. Vārdu spēles, idiomu un frazeoloģismu atveidošanas specifika mutiskās tulkošanas laikā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaitīti testi un kontroldarbi, nokārtots eksāmens

Mācību pamatliteratūra:
1. Zimmer R., Jacquelin S., La traduction orale au CAPES d'anglais, « Ellipses Marketing », Paris,
1995, 127 lpp.
2. Ayme C., Auzac (d') E., Lagayette P., Thomson J-M., Waddle R., La traduction écrit et oral
CAPES et agrégation, « Le Temps Edition », Paris, 1998, 192 lpp.
3. Lederer M., La traduction aujourd'hui. - Le modèle interprétatif, « Hachette », Paris, 1994, 224
lpp.
4. Lederer M., Le sens en traduction, « Lettres Modernes Minard », Paris, 2006.
Papildliteratūra:
1. Аполлова М.А., Грамматические трудности перевода, „Высшая школа”, Москва, 1980.
2. Бурляй С.А., Устный перевод Переводческая запись. Французский язык, «Р.Валент», 160
lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.durov.com/study/1114521718-103.html
2. http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspekty/html/unnamed_
36.html
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the second foreign language (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To inform students about interpretation and its types, as well as of the traits necessary to interprete.
To acquire cursive writing, practice consecutive and simultaneous interpretation. To inform about
difficulties and problems related to the interpretation and to teach to evade them.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(spāņu valoda)
Valo6095
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kurss sniedz ieskatu mutiskās tulkošanas teorētiskajos jautājumos, iepazīstina
studentus ar tulka darba specifiku, veicot tulkiem paredzētos vingrinājumus, mutiski
tulkojot un apspriežot iespējamās ar mutisko tulkošanu saistītās problēmas.
Tiek attīstītas mutiskās tulkošanas (konsekutīvās) iemaņas, izkopta tulku piezīmju
tehnika. Kurss sniedz iespējamo problēmu apskatu, kas ir saistītas ar konsekutīvo
tulkošanu. Tiek attīstīta radoša pieeja tulkošanas darbībā.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē zināšanas mutiskās tulkošanas problēmu risināšanā
- demonstrē prasmes noteikt, analizēt, izvērtēt un izmantot nepieciešamus
modifikācijas veidus runu tulkošanā
- analizē kritiski savu un citu studentu tulkošanas variantus, kā arī argumentēti
salīdzina un izvērtē piedāvātus variantus;
- demonstrē pamatprasmes konsekutīvajā tulkošanā.
Kursa saturs:
Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. Satura analīze. Tekstu tipi un
tulkošanas metodes un paņēmieni. Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums.
Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. Konsekutīvā tulkošana.
Leksisko problēmu risināšanas veidi. Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija. Konsekutīvā
tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu. Sinhronā tulkošana. Sinhronā klausīšanās
un runāšana. Laika deficīts. Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. Runas kompresijas un ekspansijas
pielietošana. Prognozēšana sinhronā tulkošanā. Mutiskās tulkošanas emocionālie un
psiholoģiskie aspekti.
Kursa plāns:

36 st.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

semināri – 36 st.
Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. – 2 st.
Satura analīze. – 2 st.
Tekstu tipi un tulkošanas metodes un paņēmieni. – 2 st.
Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums. – 2 st.
Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. – 2 st.
Konsekutīvā tulkošana.Leksisko problēmu risināšanas veidi. – 4 st.
Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija – 2 st.
8. Konsekutīvā tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu – 4 st.
9. Konsekutīva tulkošana – 8 st.
10. Sinhronā tulkošana. 4 st
Sinhronā klausīšanās un runāšana. Laika deficīts.
Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
11. Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. 2 st.
Runas kompresijas un ekspansijas pielietošana.
Prognozēšana sinhronā tulkošanā.
12. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti. – 2 st.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%,
diferencētā ieskaite – 20%. Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri,
konsultācijas, patstāvīgie darbi. Kursu apgūst spāņu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
Аликина Е.В. Переводческая семантография. Запись при устном переводе. – М.:
«Восток-Запад», 2006, 160 lpp.
Иовенко В.А.Общий перевод испанского языка.Учебник.- М.: «ЧеРо», 1999.
Иовенко В.А. Практический курс перевода. Испанский язык.Учебник.- М.:
«ЧеРо», 2001, 424 lpp.
Иовенко В.А. Теоретический курс перевода. Испанский язык. –М.: «ЧеРо»,
2005, 132 lpp.
Смышляев А.В., Сорокин А.Л. Курс устного перевода (испанский язык). –
Москва: Издательство Московского Университета, 2009, 336 lpp.
Perederii E.B. Introducción a la prensa española. – M.: «Высшая школа», 2005, 301
lpp.
Papildliteratūra:
Миньяр-Белоручев, Р. Записи в последовательном переводе – Москва:
Высшая школа, 1997, 189 стр.
Periodika un citi informācijas avoti
Алексеева, И., Профессиональний тренинг переводчика – Санкт –
Петербург: Союз, 2001, 278 lpp
Чернов, Г. Основы синхронного перевода – Москва: Высшая школа, 1987,
256 lpp.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the Second Foreign Language (Spanish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The aim of the course is to provide a short theoretical
background for interpreting, including consecutive and simultaneous interpreting. The
emphasis of the course is laid upon solving lexical problems, note-taking, developing
public speaking competence and special skills required in interpreting. Emotional and
psychological aspects of interpreting are considered as well.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(poļu valoda)
Valo6096
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un Slāvistikas katedras lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz priekšstatu par mutiskās tulkošanas principiem, attīsta studējošo
iemaņas tulkot dažāda veida tekstus mutiski.
Rezultāti:
Studējošie demonstrē mutiskās tulkošanas pamatprincipus un specifiku
Studējošie spēj izmantot dažādus mutiskās tulkošanas paveidus.
Studējošie prot izmantot sinhronās tulkošanas ierīces.
Studējošie demonstrē mutiskās tulkošanas iemaņas praksē.
Kursa saturs:
Mutiskā tulkošana kā komunikācijas akts. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos
pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un fāzes. Mutvārdu tulkojuma procesa shēma.
Mutiskās tulkošanas tehnika. Konsekutīvā tulkošana: specifika un elementi. Sinhronā
tulkošana: specifika un elementi. Mutvārdu ziņojuma raksturīgākās iezīmes (oratora
prasme, runas iekšējā loģika, vēstījuma mērķis). Mutvārdu tulkojuma analīzes
metodes (zināšanu izmantojums, tulka pozīcija, tēlainā domāšana, tulkojamā teksta un
tulkojuma stils). Mutiskās tulkošanas problēmas. Pierakstu sistēma mutiskajā
tulkojumā. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas,
atmiņas un runas vingrinājumi. Mācību vingrinājumu gradācija (teksta oriģināla
sapratne un pārformulēšana, audioteksta uztveršana pēc noklausīšanās, divu tekstu –
oriģināla un tulkojuma – jēdzieniskās vienības. Izteikuma analīze. Tulkošana – radošs
process. Valodas tīrība un saprašanās. Tulka profesionālās īpašības. Secīgais
tulkojums. Pāreja no vienas valodas uz otru. Pārtulkojamie un nepārtulkojamie vārdi.
Speciālā terminoloģija. Sinhronais tulkojums (tikai iepazīšanās līmenī). Rakstiskais
teksts mutvārdu tulkojumā.

Kursa plāns:

Lekcijas – 18 st.. semināri – 18 st.
Lekciju tēmas:
1. Mutiskā tulkošana kā komunikācijas akts
2. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un
fāzes.
3. Mutvārdu tulkojuma procesa shēma.
4. Mutiskās tulkošanas tehnika
5. Konsekutīvā tulkošana: specifika un elementi
6. Sinhronā tulkošana: specifika un elementi
7. Mutvārdu ziņojuma raksturīgākās iezīmes (oratora prasme, runas iekšējā loģika,
vēstījuma mērķis).
8. Mutvārdu tulkojuma analīzes metodes (zināšanu izmantojums, tulka pozīcija,
tēlainā domāšana, tulkojamā teksta un tulkojuma stils).
9. Mutiskās tulkošanas problēmas
Semināri – 18st.
Semināru tēmas:
1.Pierakstu sistēma mutiskajā tulkojumā
2. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas, atmiņas un
runas vingrinājumi.
3. Mācību vingrinājumu gradācija (teksta oriģināla sapratne un pārformulēšana,
audioteksta uztveršana pēc noklausīšanās, divu tekstu – oriģināla un tulkojuma –
jēdzieniskās vienības
4. Izteikuma analīze.
5. Tulkošana – radošs process. Valodas tīrība un saprašanās.
6. Tulka profesionālās īpašības. Secīgais tulkojums.
7. Pāreja no vienas valodas uz otru. Pārtulkojamie un nepārtulkojamie vārdi. Speciālā
terminoloģija
8. Sinhronais tulkojums (tikai iepazīšanās līmenī).
9. Rakstiskais teksts mutvārdu tulkojumā.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Patstavīgie mājas tulkojumi
Tulkojumu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvīgie tulkojumi – 40 %. Līdzdalība nodarbības –
30 %. Eksāmens – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
7. Gillies A., Tłumaczenie ustne, Kraków, 2001
8. Rozan J-F, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków, 2002
9. Roderick, J Conference Interpreting Explained, Manchester, 2002
10. Nolan, J., Interpretation. Techniques and Exercises, Clevendon, 2005
11. Pisarska A.,Tomaszkiewicz I., Współczesne tendencje przekładoznawcze,
Poznań , 1998
12. Dąbska- Prokop U., Mala encyklopedia przekladoznawstwa, Częstochowa,
2002
13. Zauberga,I. Translation Theory in Practice - Rīga. 1996.
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002

2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kopczyński A., Dwa rodzaje tłumaczenia ustnego, w: F. Grucza (red.),
1981
2. Marchwiński A., Gramatyka a kompetencja tłumacza, w: F. Grucza (red.),
Gramatyka - konstrukt intelektualny czy rzeczywistość: glottodydaktyczne
implikacje tej alternatywy, Warszawa: WUW, 1992
3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение - Москва, изд-во
ЭТС, 2001
4. Алексеева, И., Профессиональний тренинг переводчика – Санкт –
Петербург: Союз, 2001

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the Second Foreign Language (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to provide a short theoretical background for interpreting,
including consecutive and simultaneous interpreting. The emphasis of the course is
laid upon solving lexical problems, note-taking, developing public speaking
competence and special skills required in interpreting. Attention is paid to practical
training of basic skills of conference consecutive interpreting.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(vācu valoda)
Valo6097
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. paed. Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz ieskatu mutiskās tulkošanas teorētiskajos jautājumos, iepazīstina
studentus ar tulka darba specifiku, veicot tulkiem paredzētos vingrinājumus, mutiski
tulkojot un apspriežot iespējamās ar mutisko tulkošanu saistītās problēmas.
Tiek attīstītas mutiskās tulkošanas (konsekutīvās) iemaņas, izkopta tulku piezīmju
tehnika. Kurss sniedz iespējamo problēmu apskatu, kas ir saistītas ar konsekutīvo
tulkošanu.
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē zināšanas mutiskās tulkošanas problēmu risināšanā;
- Studējošie spēj noteikt, analizēt, izvērtēt un risināt tulkošanas problēmas;
- Studējošie demonstrē prasmes runu tulkošanā.
Kursa saturs:
Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un fāzes.
Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. Piezīmju tehnikas
izkopšana. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas,
atmiņas un runas vingrinājumi. Runu tulkošana. Mutiskās tulkošanas problēmu
apspriešana. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti. Kompetences
attīstīšana runāt publiski. Konferenču tulka ētika. Runas kultūra
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas –18 st., semināri - 18 st.
Lekciju tēmas:
1. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi.
2. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas fāzes.
3. Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā
4. Piezīmju tehnikas izkopšana.
5. Runu tulkošana.
6. Mutiskās tulkošanas problēmas un to risināšana.

7. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti.
8. Konferenču tulka ētika.
9. Runas kultūra
Semināru tēmas:
1. Mutiskās tulkošanas veidi un fāzes.
2. Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā
3. Piezīmju tehnika.
4. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas
vingrinājumi.
5. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana:atmiņas un runas vingrinājumi.
6. Runu tulkošana.
7. Mutiskās tulkošanas problēmas un to risināšana.
8. Tulkošanas process.
9. Stresa kontrole.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – eksāmens
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%. Izpildītie testi 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, ,konsultācijas,
patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusija, argumentācija
Kursu apgūst vācu – latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. . 2.Aufl.
München:iudicium, 2002
2. Matyssek, H.: Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Ein Weg zur
Sprachunabhängigen Notation.Teil I, II. Julius Groos Verlag Tübingen, 2006
3. Pöchhacker, F. Simultandolmetschen als komplexes Handeln. Narr, Tübingen,
1994
4. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Zinātne, Rīga, 2007
Papildliteratūra:
7. Andreas F. Helletat (Hrsg.): Dolmetschen. Beiträge aus Forschung, Lehre und
Praxis. Peter Lang GmbH, Frankfurt/ Main, 2001
8. Duden Universalwörterbuch. Dudenverlag, Mannheim, 2007
9. Grote, A. Entlehnung, Übersetzung, Vernetzung. Peter Lang GmbH, Frankfurt
am Main, 2002
10. Kußmaul, P. Verstehen und Übersetzen. Gunter Narr Verlag Tübingen, 2007
11. Langenscheidts Großwörterbuch. Langenscheidt, Berlin, München, Wien,
Zürich, New York, 2002
12. Neubert, A.: Das unendliche Geschäft des Übersetzens. Hirzel Verlag
Stuttgart/ Leipzig, 2007
13. Latviešu – vācu vārdnīca. Avots, Rīga, 2001
14. Vācu – latviešu vārdnīca. Avots, Rīga, 2004
Periodika un citi informācijas avoti
1. Intervijas un teksti no laikrakstiem un žurnāliem, kas iznāk latviešu valodā
2. Kasetes audiēšanai un video ieraksti ar dažādu teksta sarežģītības pakāpi.

Piezīmes:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the Second Foreign Language (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the theoretical questions of interpreting, with
the peculiarities of the interpreter’s activity. During the course the tasks concerning
the translators’ work are performed, the possible problems concerning interpreting are
solved. The skills of interpretation (consecutive) are developed as well. The course
gives the overview of the possible problems, that are connected with the consecutive
interpretation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(angļu valoda)
Valo6098
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Marina Maslova, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mutiskās tulkošanas pamatiem, attīstīt
izpratni par dažādām pieejām dažādu tekstu veidiem un par tulkošanas metožu un
tehnikas dažādību.
Rezultāti:
- demonstrē zināšanas par priekšmeta saturu un izpratni par dažādām pieejām un
stratēģijām mutiskās tulkošanas procesā;
- spēj izvēlēties efektīvus paņēmienus attiecībā uz konkrēto mutiskās tulkošanas
veidu un ņemot vērā teksta tipu;
- spēj argumentēti izskaidrot paņēmienu un stratēģiju lietošanu iespējamo
tulkošanas problēmu risināšanā;
- spēj sagatavot savu un citu studentu tulkošanas variantu kritisku analīzi, kā arī
argumentēti salīdzināt un izvērtēt piedāvātus variantus;
- spēj izmantot iegūtas zināšanas, lai izveidotu savas pierakstu sistēmas pamatus
konsekutīvajā tulkošanā;
- demonstrē pamatprasmes konsekutīvajā tulkošanā.
Kursa saturs:
Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. Satura analīze. Tekstu tipi un
tulkošanas metodes un paņēmieni. Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums.
Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. Konsekutīvā tulkošana.
Leksisko problēmu risināšanas veidi. Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija. Konsekutīvā
tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu. Sinhronā tulkošana. Sinhronā klausīšanās
un runāšana. Laika deficīts. Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. Runas kompresijas un ekspansijas
pielietošana. Prognozēšana sinhronā tulkošanā. Mutiskās tulkošanas emocionālie un
psiholoģiskie aspekti.

Kursa plāns:
36 st.: semināri – 36 st.
20. Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. – 2 st.
21. Satura analīze. – 2 st.
22. Tekstu tipi un tulkošanas metodes un paņēmieni. – 2 st.
23. Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums. – 2 st.
24. Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. – 2 st.
25. Konsekutīvā tulkošana. Leksisko problēmu risināšanas veidi. – 4 st.
26. Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija – 2 st.
27. Konsekutīvā tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu – 4 st.
28. Konsekutīva tulkošana – 8 st.
29. Sinhronā tulkošana. 4 st
Sinhronā klausīšanās un runāšana. Laika deficīts.
Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
30. Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. 2 st.
Runas kompresijas un ekspansijas pielietošana.
Prognozēšana sinhronā tulkošanā.
31. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti. – 2 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%,
diferencētā ieskaite – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi.
Kursu apgūst angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Zinātne, 2007, 183 lpp.
2. Veisbergs, A. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga, LU, 123 lpp
3. Sīlis J. Tulkojumzinātnes jautājumi, Ventspils augstskola, 2009, 264 lpp.
4. Newmark,P. Approaches to Translation – Phoenix ELT, 1995, 200 lpp
5. Newmark,P. A Textbook of Translation- Phoenix Elt. 1995, 292 lpp
Papildliteratūra:
1. Baker, M. In other words. A coursebook on Translation. Routledge, 2005, 342 p.
2. Zauberga, I. Main Concepts of Translation Studies. Revised Edition – Rīga:
Latvijas Universitāte, 1992,
3. Миньяр-Белоручев, Р. Записи в последовательном переводе – Москва:
Высшая школа, 1997, 189 стр.
4. Pöchhacker, Fr., Edited by M. Shlesinger, Introducing Interpreting Studies –
Austria: University of Vienna, 2003, 264 lpp
5. Pöchhacker, Fr., Edited by M. Shlesinger, The Interpreting Studies Reader Austria: University of Vienna, 2001, 448 lpp
Periodika un citi informācijas avoti
1. Чужакин, А., Палажченко П., Мир перевода – 2000. Introduction to Intepreting
– Москва: Р. Валент, 2000, 184 стр.
2. Алексеева, И., Профессиональний тренинг переводчика – Санкт –
Петербург: Союз, 2001, 278 lpp

3. Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetshens – München:
Goethe Institut, - 2. Aufl., Judicium, 2002, 643 lpp.
4. Чернов, Г. Основы синхронного перевода – Москва: Высшая школа, 1987,
256 lpp.
5. Miram, G. Daineko, V. Gon, A. And others. Basic Translation. Kiev, Elga, 2006,
278p.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the Second Foreign Language (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The aim of the course is to provide a short theoretical
background for interpreting, including consecutive and simultaneous interpreting. The
emphasis of the course is laid upon solving lexical problems, note-taking, developing
public speaking competence and special skills required in interpreting. Emotional and
psychological aspects of interpreting are considered as well.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
(krievu valoda)
Valo6160
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Filoloğijas doktors, doc. Elvīra Isajeva
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” 2.
studiju gada studentiem. Kurss dod iespējas apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās
iemaņas mutiskajā tulkošanā, veidot un attīstīt specifiskās prasmes, kas nepieciešamas
profesionāla tulka un tulkotāja darbā, attīstīt studējošo komunikatīvo kompetenci.
Rezultāti:
- Spēj izvēlēties efektīvus paņēmienus attiecībā uz konkrēto mutiskās tulkošanas
veidu un ņemot vērā teksta tipu;
- demonstrē pamatprasmes konsekutīvajā tulkošanā.
- Spēj argumentēti salīdzināt un izvērtēt piedāvātus variantus;
Kursa saturs:
Tulkošanas teorētiskā bāze: tulkošana kā verbālās darbības veids. Tulkošanas teorijas
pamatjēdzieni. Bilingvālā komunikācija, tulkošanas grūtības. Tulkošanas adekvātums:
adekvātuma sasniegšanas veidi, vārdnīcas un runas atbilstība. Tipiskas tulkošanas
kļūdas un to klasifikācija. Cēloņi tulkošanas kļūdām. Mutiskās tulkošanas teorija un
prakse. Tulkošanas teorijas pamati. Leksikas un frazeoloģijas problēmu tulkošanas.
Gramatikas problēmu tulkošanas. Stilistiskās problēmas tulkošanas. Mutiskās
tulkošanas prakse. Mutiskas tulkošanas veidi: secīgā un sinhronā tulkošana. Mutiskās
tulkošanas praktiskie paņēmieni. Secīgā tulkošana: video, filmas materiāli. Secīgā
tulkošana: sarunas un konferences. Sinhronā tulkošana.
Kursa plāns:
1. Tulkošanas teorētiskā bāze: tulkošana kā verbālās darbības veids.
2. Tulkošanas teorijas pamatjēdzieni.
3. Bilingvālā komunikācija, tulkošanas grūtības.
4. Tulkošanas adekvātums: adekvātuma sasniegšanas veidi, vārdnīcas un runas
atbilstība.
5. Tipiskas tulkošanas kļūdas un to klasifikācija. Cēloņi tulkošanas kļūdām.
6. Mutiskās tulkošanas teorija un prakse. Tulkošanas teorijas pamati.

7. Leksikas un frazeoloģijas problēmu tulkošanas.
8. Gramatikas problēmu tulkošanas.
9. Stilistiskās problēmas tulkošanas.
10. Mutiskās tulkošanas prakse.
11. Mutiskas tulkošanas veidi: secīgā un sinhronā tulkošana.
12. Mutiskās tulkošanas praktiskie paņēmieni.
13. Secīgā tulkošana: video, filmas materiāli.
14. Secīgā tulkošana: sarunas un konferences.
15. Sinhronā tulkošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Testi, kontroldarbi, eksāmens.
Mācību pamatliteratūra:
1. Влахов С.И., Флорин С.П. Непереводимое в перевлде. Москва: Валент, 2009.
2. Побединская С.Е. "Теория перевода". Электронный учебно-методический
комплекс. Магнитогорск: МАГУ, 2009.
3. Райс К. Классификация текстов и методы перевода. Вопросы теории
перевода в зарубежной лингвистике. - М., 1978. - С. 202-228.
4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.:2000.
Papildliteratūra:
1. Карамалак О.А., Давлетшина Л.Ф. "Устный перевод. Английский язык"
Электронный учебно-методический комплекс. Магнитогорск: МАГУ, 2008.
2. Якобсон Р. O .лингвистических аспектах перевода.
Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М., 1978. - С. 16-24.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Interpreting in the Second Foreign Language (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the professional master’s program students “Interpreter,
translator ". The course provides opportunities to learn theoretical knowledge and
practical skills in oral translation build and develop the specific skills needed for a
professional interpreter and translator at work, to develop students' communicative
competence.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (franču valoda)
Valo6099
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i):
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu līmenis.
Kursa anotācija:
Apgūt un iemācīt pareizi pielietot ekonomiskos un darījumu terminus, tulkojot no franču valodas
latviešu valodā un otrādi. Iemācīt sastādīt un tulkot darījumu vēstules pēc ES prasībām un
likumiem. Prast pielietot iegūto leksikas krājumu rakstiski un mutiski. Iemācīt strādāt ar vārdnīcām
un citiem palīglīdzekļiem. Sniegt studentiem zināšanas, lai pareizi un stratēģiski adekvāti lietotu
ekonomisko leksiku mutvārdos un rakstiski.
Studiju rezultāti:





Studējošie demonstrē prasmi strādāt ar autentiskiem ekonomiskiem un darījumu tekstiem
(darījumu korespondence, ražošanas, noliktavas, kvalitātes pārbaudes, grāmatvedības un
projektu dokumenti), pareizi noformēt un sagatavot dokumentus atbilstoši normām un
prasībām, kas ir pieņemti abās valstīs, ka arī ES.
Studējošie spēj izveidot un izmantot jau iepriekš sagatavotus terminu sarakstus jeb glosāriju.
Studējošie demonstrē ekonomikas leksikas pamatzināšanas (vadošie ekonomikas sektori,
banku sistēma, uzņēmumu veidi un to vadības pamatprincipi Latvijā, Francijā, ka arī ES).

Kursa apraksts - plāns:
lekcijas-18 st., semināri 18 st.
1. Ekonomisko un darījumu terminu specifika.
2. Ievads darījumu korespondencē.
3. Paraugvēstules.
4. Pieprasījums.
5. Piedāvājums.
6. Pasūtījums.
7. Pasūtījuma grozījumi un noraidījums.
8. Piegāde.
9. Uzņēmumu veidi.
10. Ekonomikas sektori.
11. Ražošana un kapitāls.

12. Banku pārvalde.
13. Reklamācija.
14. Pretenzijas.
15. Ielūgums.
16. Francijas uzņēmumi Latvijā.
17. Latvijas uzņēmumi Francijā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaitīti testi un kontroldarbi 40%, nokārtota dif. ieskaite 60 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Assidon, E.: Les théories économiques du développement, Paris, Repères, 1992.
2. BALLET, J.), Les entreprises d'insertion, PUF, Paris, 1998.
3. BRUNEL S., Le sous-développement, PUF / Que sais-je? Paris, 1996.
4. CALABRE S. edit., Matières premières, Economica /Ministère de la Coopération, Paris, 1995
Papildliteratūra:
1. FONTAINE J.M., Réformes du commerce extérieur et politiques de développement, PUF,
Paris, 1992.
2. HUGON Ph.,Economie du développement, Dalloz (mementos), Paris, 1989.
3. Penfornis J-L., Vocabulaire progressif du français des affaires, CLE, Paris, 2004
Periodika un citi informācijas avoti:
1. STERN N.H., Le rôle de l'Etat dans le développement économique, Editions Payot /
Conférences Walras-Pareto, Lausanne, 1992.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To get students acquire and make good use of economic and business terms translating from French
into Latvian and vice versa. To get students compose and translate business letters according to EU
requirements and regulations. To get students efficiently use the acquired vocabulary both orally
and in writing. To foster students in correct usage of dictionaries and accessories. To provide
students with the skills of strategic and adequate analysis when working with economic and
business terms both orally and in writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko un darījumu tekstu
tulkošana (zviedru valoda)
Valo6100
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu
līmenis.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir apgūt un pareizi pielietot ekonomiskos un darījumu terminus,
tulkojot no zviedru valodas latviešu valodā un otrādi, iemācīt sastādīt un tulkot
darījumu vēstules pēc ES prasībām un likumiem, prast pielietot iegūto vārdu krājumu
rakstiski un mutiski, iemācīt strādāt ar vārdnīcām un citiem palīglīdzekļiem, sniegt
studentiem zināšanas, lai pareizi un stratēģiski adekvāti lietotu darījumu un
ekonomiskos terminus mutvārdos un rakstiski.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē zināšanas un izpratni par ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas
pamatprincipiem,
- demonstrē prasmes izmantot ekonomiskos un darījumu terminus, tulkojot tekstus
no zviedru valodas uz latviešu valodu un otrādi,
- demonstrē prasmes strādāt ar dažādu veidu ekonomiskajiem un darījumu tekstiem,
- prot izmantot vārdnīcas, demonstrē prasmes korekti lietot leksiku, gramatiskās
konstrukcijas, tulkojot tekstus.
- uzņemas atbildību par personīgā veikuma precizitāti,
- pilnveido patstāvīgi savas zināšanas un prasmes ekonomisko un darījumu tekstu
tulkošanā,
- seko aktuālajām tendencēm ekonomikā.
Kursa saturs:
Ekonomisko un darījumu terminu specifika. Ievads darījumu korespondencē,
paraugvēstules. Pieprasījums, piedāvājums. Pasūtījums, tā grozījumi un noraidījums,
tā pieņemšanas apstiprinājums. Piegāde. Reklamācija un pretenzijas. Ielūgums.
Maksājumu veidi, valūta, dokumentācija. Līgumu noslēgšana. Lietotie saīsinājumu
darījumu tekstos. Zviedru uzņēmumi Latvijā un latviešu uzņēmumi Zviedrijā.

Vārdnīcu izmantošana.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 18 st., praktiskie darbi - 18 st.
Lekciju tēmas:
1. Ekonomisko un darījumu terminu specifika.
2. Ievads darījumu korespondencē, paraugvēstules, ielūgumi.
3. Pieprasījums, piedāvājums.
4. Pasūtījums, tā grozījumi un noraidījums, tā pieņemšanas apstiprinājums.
5. Piegāde. Reklamācija un pretenzijas.
6. Maksājumu veidi, valūta, dokumentācija.
7. Tūrisms, pasts, telekomunikācijas. Termini.
8. Lietotie saīsinājumu darījumu tekstos. Vārdnīcu izmantošana.
9. Zviedru uzņēmumi Latvijā un latviešu uzņēmumi Zviedrijā.
Praktisko darbu tēmas:
1. Korespondence. Tekstu tulkošana.
2. Dažāda veida pasūtījumi. Tekstu tulkošana.
3. Tūrisms, telekomunikācijas. Tekstu tulkošana.
4. Bankas, maksājumi. Tekstu tulkošana.
5. Kredītu veidi. Tekstu tulkošana.
6. Nodokļi. Tekstu tulkošana.
7. Reklāma. Tekstu tulkošana.
8. Tirdzniecība. Tekstu tulkošana.
9. Informatīvo ekonomisko un darījumu tekstu tulkošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās – 40 %, diferencētā ieskaite – 60 %
Mācību pamatliteratūra:
1. Holm, L. H. Skrivguiden Handbok i konsten att formulera sig - Ordfront, 2000,
2. Nordman, M. Svenskt fackspråk - Studentlitteratur, 1992,
3. Hallström, A. Fasta fraser - Studentlitteratur, 1999,
4. Kothe, I. Skriv! Handbok för skolor, företag och privatbruk - Liber, 1996.
Papildliteratūra:
1. Anna H., Urban Ö. De rätta orden. Svenska betydelsefält - Studentlitteratur.
2. Lind I., Sundström E. Affärskommunikation - Liber, 1998.
3. Ström P.Skrivarboken - Liber, 1995.
4. Arvidsson C. Kom in! Affärskommunikation - Liber, 1995.
5. Gullin C. Översättarens röst - Studentlitteratur, 2002
6. Eklöf B., Heijdenberg H. Ordlagret – Lund: Gleerups, 1997,
7. Eklöf B., Heijdenberg H. Ordförrådet –Kristianstad: Gleerups, Kristianstads
Boktryckeri AB 1995,
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Economic and Business Texts (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to master economic and business terminology and to use it
correctly in the process of translating from Swedish into Latvian and vice versa; to
teach students to compile business letters according to EU requirements; to master
using the acquired word stock in oral and written form; to teach students how to use
specialized dictionaries and other reference books; to provide the necessary
knowledge for adequate and correct usage of economic and business terms in oral and
written practice

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (angļu valoda)
Valo6101
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Paed., lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloģija (angļu filoloģija )” B daļas obligātie kursi
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” teorētiskie kursi
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” 2.
kursa studentiem.
Kursa mērķis ir attīstīt studējošo prasmes un iemaņas ekonomisko, darījumu tekstu un
lietišķo vēstuļu tulkošanā.
Kursa uzdevumi:
1) Iepazīstināt studējošos ar lietišķo tekstu veidiem un to struktūru;
2) Iemācīt studējošos pareizi strukturēt tulkotos tekstus;
3) Iemācīt studējošos orientēties lietišķo tekstu terminoloģijā un izmantot
dažādas specializētas vārdnīcas.
Rezultāti:
Studiju rezultātā studenti spēs:
1. Parādīt zināšanas ekonomisko tekstu terminoloģijā;
2. Parādīt zināšanas ekonomikas zinātnes jomā;
3. Parādīt prasmi analizēt ekonomisko un darījumu tekstu veidus un to struktūru,
tulkošanas pieejas un metodes, lai veiktu pētniecisku darbību;
4. Pielietot attīstītās un apgūtas studiju procesā prasmes ekonomikas un
darījumu tekstu tulkošanā;
5. Parādīt prasmi profesionāli noformēt un rediģēt rakstisko ekonomisko un
darījumu tekstu tulkojumu.
Kursa saturs:
Lietišķo vēstuļu struktūra angļu un latviešu valodās; reklāmas teksti, to struktūra un
tulkošanas specifika; pieprasījumi; pasūtījumi; lietišķā sarakste par cenām;
maksājumu metodes un noteikumi; līgumi; transportēšana un piegāde (kravas zīme un
pavadzīme-rēķins); sūdzības.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri - 36 st.

Semināru/praktisko nodarbību tēmas:
Lietišķo vēstuļu struktūra angļu un latviešu valodās – 4 stundas.
Reklāmas teksti, to struktūra un tulkošanas specifika – 4 stundas.
Pieprasījumi. Atbildes uz pieprasījumiem – 3 stundas.
Pasūtījumi un to izpildīšana – 3 stundas.
Lietišķā sarakste par cenām – 3 stundas.
Maksājumu metodes un noteikumi – 3 stundas.
Līgumi – 4 stundas.
Transportēšana un piegāde. Kravas zīme un pavadzīme-rēķins – 4 stundas.
Sūdzības un to nokārtošana – 4 stundas.
Avīzes raksti, kas attiecas uz biznesu – 4 stundas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās – 20%; izpildīti
uzdevumi un 2 nokārtotie testi (lietišķā terminoloģijā) – 30%; kvalitatīvi un laicīgi
izpildīti tekstu tulkojumi (kopā semestrī 3 patstāvīgi izpildīti tulkojumi – lietišķā
vēstule, 5 reklāmas teksti, līgums) – 50%. Pārbaudījumi: eksāmens semestra beigās.
Mācību pamatliteratūra:
1. Taylor, S. Model Business Letters , E-mails and Other Business
Documents. Zvaigzne ABC, 2004
2. Oguroka, A. Practical Course of Business English. “Grāmatvedības
prakse” N6(27) SIA “Mamuts”, Rīga, 2005
3. Graustiņa, M. Kā pareizi rakstīt vēstules angliski. A. Mellupes SIA
bezpelņas organizācijas “Likteņstāsti”izdevums, 2002
4. Biznesa leksikas skaidrojošā vārdnīca (Angļu-latviešu). Avots, 2003
Papildliteratūra:
1. Ashley, A. Handbook of Commercial Correspondence. Oxford University
Press, 2003
2. Agamdžanova, V. Clues to Communicating in Business. Rīga, Zvaigzne,
1992
3. Duckworth, M. Oxford Business English. Grammar and Practice. Oxford
University Press, 1999
4. Lougheed, L. Business Correspondence. Longman, 2003
5. Tullis G., Power S. Insights into Business, 2000
6. Mitina, I. Y., Petrova, L.S. Business English. ST.-Petersburg, 1999
7. Английский язык для студентов экономических факультетов. Москва,
1999
8. Слепович, В.С. Курс перевода. Минск, 2003
Periodika un citi informācijas avoti
1. Oxford Learner’s Pocket Dictionary of Business English. Oxford
University Press, 2006
2. http://termini.lza.lv
3. http://www.eurotermbank.com/

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the students of the professional master study programme
“Interpreter, Translator”. The aim of the course is to improve students’ skills in
translation of economic and business texts. The objectives of the course are to
acquaint the students with the types of business letters and economic texts, to teach
the students to arrange the translated texts correctly and to make the students able to
orientate in business terminology and use different specialized dictionaries.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (vācu valoda)
Valo6102
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

36

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. paed. Janīna Sergejeva, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir noteikt ekonomisko tekstu tulkošanas īpatnības, iemācīt
saprast, tulkot un rakstīt darījumu vēstules vācu valodā, apgūstot darījumu
korespondences speciālo leksiku un standartfrāzes, attīstīt ekonomisko tekstu un
lietišķās sarakstes tulkošanas iemaņas.
Rezultāti:
- Studējošie demonstrē zināšanas darījumu korespondences tulkošanas
problēmu risināšanā
- Studējošie spēj uzrakstīt darījumu vēstuli
- Studējošie spēj tulkot pārrunas un līgumus
- Studējošie spēj tulkot lietišķas telefona sarunas
Kursa saturs:
Klasiskā darījumu korespondence. Informācija par savu firmu. Pieprasījums.
Piedāvājums. Pasūtījums. Preču nosūtīšana un saņemšana. Piegādes noteikumi.
Piegādes kavēšanās. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju. Maksājumu kārtošana.
Ielūgumi un atbilde uz ielūgumu. Pārrunas un līgums. Lietišķās telefona sarunas.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri – 36 st.
1. Klasiskā darījumu korespondence
2. Informācija par savu firmu
3. Pieprasījums
4. Piedāvājums
5. Pasūtījums
6. Preču nosūtīšana un saņemšana
7. Piegādes noteikumi
8. Piegādes kavēšanās
9. Reklamācija un atbilde uz reklamāciju

10. Maksājumu kārtošana
11. Ielūgumi un atbilde uz ielūgumu
12. Pārrunas un līgums
13. Lietišķās telefona sarunas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencēta ieskaite.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%
Patstāvīgo darbu izpilde 40%
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi,
prezentācijas, diskusija, argumentācija
Kursu apgūst vācu – latviešu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Bäumchen, F. Deutsche Wirtschaftssprache für Ausländer. Max Hueber
Verlag, Ismaning 1996
2. Duden. Wörterbuch der new economy. Dudenverlag, Mannheim/ Leipzig/
Wien/ Zürich
3. Die 100 wichtigsten Geschäftsbriefe in Deutsch mit Kommentaren und
Praxistipps.2. Aufl. Planegg: STS – Verlag, München 2000
4. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Korrespondenz. Jumava 1997
5. Hiiemäe, M. Deutsch im Geschäftsleben. Handelskontakte. Jumava 1997
6. Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. Der Briefwechsel in Export und
Import.Max Hueber Verlag, 1998
Papildliteratūra:
1. Buscha, A./ Hering, A./Matussek M. Geschäftskommunikation. Schreiben
und Telefonieren. Kassette mit Hörtexten. Max Hueber Verlag 1996
2. Marktplatz.Deutsche Sprache in der Wirtschaft. Labonte, Büro für
Verlagsmarketing, Köln, 1998
3. Pischel, S. Geschäftskorrespondenz. Zvaigzne ABC, 1997
Periodika un citi informācijas avoti
1. Namuth, K., Lüthi, T. Gesprächstraining Deutsch für den Beruf. Max Hueber
Verlag, Ismaning 2000
2. Dürsch, B. u. a. Mitreden. Ein Deutschkurs zur Einführung in das Alltags –
und Berufsleben. Max Hueber Verlag, Ismaning, 1998
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:

The course acquaints the students with the peculiarities of translating business texts, it
teaches to understand, translate and write business letters in the German language.
The students acquire special lexis of business correspondence and standard phrases.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (spāņu valoda)
Valo6103
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Kursa mērķi ir
1) noteikt ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas īpatnības;
2) iemācīt orientēties ekonomisko tekstu terminoloģijā un teicienos;
3) iemācīt saprast, tulkot un rakstīt darījumu vēstules spāņu valodā, apgūstot to
speciālo leksiku, struktūru un standartfrāzes.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- analizē darījuma vēstules dažādo veidu struktūru un specifiku un tas uzraksta,
- iegaumē ekonomiskus terminus no dažādām ekonomikas jomām,
- tulko pārrunas un līgumus,
- tulko lietišķas telefona sarunas
Kursa saturs:
Ekonomisko tekstu (atskaišu, norēķinu, apskatu, kas attiecas uz Spānijas ekonomiku)
tulkošana no spāņu valodas. Ekonomisko terminu apgūšana un lietošana rakstiskajā
tulkojumā. Ekonomisko terminu apgūšana un lietošana mutiskajā tulkojumā. Spāņu
uzņēmums vispārīgos terminos. Darījuma brauciens. Sakari ar veikalnieku aprindām.
Tirdzniecības piedāvājumu formulēšana. Darījumu noslēgšana. Līgumu sastādīšanas
un parakstīšanas kārtība. Starptautisko tirdzniecības terminu saīsinājumi (kas attiecas
uz piegādēm) un to atšifrēšana spāņu valodā. Maksājumu kārtošanas līdzekļi un veidi.
Tematisko vārdnīcu apgūšana pa grupām: atlaides, reklāma, cena, kontrakts,
maksājums, „incasso”, sertifikāts, pretenzija, reklamācija, garantija, nodoklis, nodokļu
aplikšana, muitas formalitātes, nodevas un atvieglojumi, apdrošināšana. Starptautiskā
monētu nomenklatūra. Ievads darījumu korespondencē, tās specifika un vispārīgie
noteikumi. Mūsdienu darījumu vēstules struktūra un forma. Tās sastāvdaļu (sākuma,
pamatteksta, nobeiguma) noformēšana. Darījumu vēstuļu veidi: pieprasījums,
pasūtījums, saņemšanas apstiprinājums. Darījumu vēstuļu veidi: paziņojums par
nosūtīšanu, reklamācija. Teicieni, raksturīgie spāņu darījumu korespondencei. Lietotie

saīsinājumi spāņu darījumu vēstulēs.
Kursa plāns:
36 st.: lekcijas – 18 st., semināri – 18 st.
1. Ekonomisko tekstu (atskaišu, norēķinu, apskatu, kas attiecas uz Spānijas
ekonomiku) tulkošana no spāņu valodas.
2. Ekonomisko terminu apgūšana un lietošana rakstiskajā tulkojumā.
3. Ekonomisko terminu apgūšana un lietošana mutiskajā tulkojumā.
4. Spāņu uzņēmums vispārīgos terminos.
5. Darījuma brauciens. Sakari ar veikalnieku aprindām.
6. Tirdzniecības piedāvājumu formulēšana.
7. Darījumu noslēgšana.
8. Līgumu sastādīšanas un parakstīšanas kārtība.
9. Starptautisko tirdzniecības terminu saīsinājumi (kas attiecas uz piegādēm) un
to atšifrēšana spāņu valodā.
10. Maksājumu kārtošanas līdzekļi un veidi.
11. Tematisko vārdnīcu apgūšana pa grupām: atlaides, reklāma, cena, kontrakts,
maksājums, „incasso”, sertifikāts, pretenzija, reklamācija, garantija, nodoklis,
nodokļu aplikšana, muitas formalitātes, nodevas un atvieglojumi,
apdrošināšana.
12. Starptautiskā monētu nomenklatūra.
13. Ievads darījumu korespondencē, tās specifika un vispārīgie noteikumi.
14. Mūsdienu darījumu vēstules struktūra un forma. Tās sastāvdaļu (sākuma,
pamatteksta, nobeiguma) noformēšana.
15. Darījumu vēstuļu veidi: pieprasījums, pasūtījums, saņemšanas apstiprinājums.
16. Darījumu vēstuļu veidi: paziņojums par nosūtīšanu, reklamācija.
17. Teicieni, raksturīgie spāņu darījumu korespondencei.
18. Lietotie saīsinājumi spāņu darījumu vēstulēs.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 40%, patstāvīgo darbu izpilde (tekstu
tulkojums) 40%, diferencētā ieskaite – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi.
Kursu apgūst spāņu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Arzuaga Guerra M. El español del comercio y las Finanzas. – Moscú: ЧеРо, 2005,
296 lpp.
2. Diccionario comercial multilenguaje para correspondencia comercial. – Rostovna- Donu: Feniks, 2001, 315 lpp.
3. J. Gómez de Enterría. Correspondencia comercial español. Madrid, SGEL, 1990,
144 lpp.
4. Sedova T. Finanzas y gerencia. – Moscú: Menedžer, 2001, 143 lpp.
5. Firsova N. El español para los hombres de negocios. – Moscú: Muravej, 2002,
158lpp.
6. Основы деловой переписки. Испанский язык. М.: МГИМО-Университет,
2009, 104 lpp.

Papildliteratūra:
1. Акинфиева М., Царева Н. Bienvenidos al mundo de negocios. СI-C2. М.:
«МГИМО- Университет», 2008, 78 lpp.
2. Белоусова В., Лопес Гонсалес Э., Райтаровский В. Испанско-русский,
pусско- испанский коммерческий словарь. 60 тыс. терминов. – Москва:
Русский язык, 2005, 771 lpp.
3. Калустова О.М. Бизнес-курс испанского языка. – Москва: Славянский Дом
книги; Киев: ИП Логос, 2003, 447 lpp.
4. Коваленко Л.В., Акинфиева М.Г. Испанский язык для специалистов:
Мировая экономика, международные экономические отношения, внешняя
торговля. М.: «Высшая школа», 2008, 255 lpp.
5. Козлов A. Correspondencia comercial ruso-espanol. – Москва: Менеджер, 2002,
175 lpp.
6. Фитуни Т.А. Испанский язык: учебное пособие по экономическому
переводу. – Москва: «МГИМО-Университет», 2005, 123 lpp.
7. Фитуни Т.А., Царёва Н.И. Учебное пособие по развитию компетенции
экономического перевода. Испанский язык. М.: МГИМО –Университет,
2007, 65lpp.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (Spanish)
Kursa anotācija angļu valodā:
To get students acquire and make good use of economic and business terms
translating from Spanish into Latvian and vice versa. To get students compose and
translate business letters according to EU requirements and regulations. To get
students efficiently use the acquired vocabulary both orally and in writing. To foster
students in correct usage of dictionaries and accessories. To provide students with the
skills of strategic and adequate analysis when working with economic and business
terms both orally and in writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Ekonomisko,
darījumu
tulkošana (krievu valoda)
Valo6105
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

tekstu

36
-

-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Elvīra Isajeva, DU HF Rusistikas un slāvistikas katedras docente
Priekšzināšanas
Tulkošanas teorija (A daļa), Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā (B daļa), Terminoloģija (A
daļa).
Kursa anotācija
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studējošajiem.
Studiju kursa mērķis ir maģistrantu praktisko iemaņu un prasmju veidošana ekonomisko un
darījumu tekstu tulkošanā, kā arī lietišķās komunikācijas iemaņu attīstīšana krievu valodā.
Studiju kursa uzdevumi:
 izskatīt tipiskas situācijas, kurās tulkotāja darbība saistīta ar ekonomisko un darījumu tekstu
leksikas, gramatikas un stilistikas transformāciju;
 praktiski iepazīties ar iespējamo ekonomisko un darījumu tekstu transformācijas veidiem,
līdzekļiem un paņēmieniem (konkretizēšana, vispārināšana, modulācija, kompresija,
dekompresija, antonimiskā tulkošana, aprakstu tulkošana, kompensācijas paņēmiens);
 iepazīties ar specializētajam valodas lakūnām;
 izstrādāt automatizētas iemaņas tulkošanas ekvivalentu izmantošanā;
 attīstīt ekonomisko un darījumu tekstu rediģēšanas iemaņas;
 ekonomiskas un lietišķas valodas krājumu bagātināšana (termini, frazeoloģismi, klišejas,
pieņemtas gramatiskas formas un modeļi ekonomiskos un darījumu tekstos krievu valodā).
Rezultāti
Apguvuši studiju kursu studējošie
 spēj tulkot ekonomisko un darījumu tekstu mutisko un rakstisko krievu valodā;
 pārvalda aktīvo un pasīvo ekonomisko un darījumu terminoloģiju krievu valodā;
 patstāvīgi formulē izteicienus ekonomikas un darījumu tematikā, izmantojot specializētos
krievu valodas līdzekļus;
 demonstrē adekvātās runas uzvedības iemaņas dažādās lietišķajās komunikatīvajās situācijās;
 lietpratīgi izmanto leksikogrāfiskajos avotos ietverto informāciju ekonomisko un darījumu
tekstu savā tulkošanā;
 strādā ar leksikogrāfiskajiem avotiem un citiem resursiem tulkošanas problēmu risināšanai.

Kursa saturs
Izejošais teksts kā tulkošanas procesa determinants. Speciālo tekstu tulkošanas
īpatnības un terminoloģija. Monetārā sistēma. Standarts. Mūsdienu maksāšanas
instrumenti. Valūtu veidi. Valūtas konvertēšana. SVF. Finanšu tirgus. Valūtu tirgus.
Birža un biržas pamatinstrumenti. Vērtspapīri. Krievijas, Eiropas, ASV valūtu tirgus.
Eiro. IKP. Tirdzniecības bilance. Bankas. Kreditēšanas politika. Investīcijas politika un
fondi. Hipotēka. Eksports/imports. Apdrošināšana. Apdrošināšanas veidi. Risku veidi.
Apdrošināšanas gadījums. Marketings un reklāma. Marketinga pētījumi. PRtehnoloģijas. Biznesa plāni. Grāmatvedības uzskaite un audits. Grāmatvedības
atskaites. Nodokļu veidi. Darījumu diskursa tekstu tipi un to tulkošanas specifika.
Līgums. Līgumu veidi. Akcionāru biedrības statūti. Firmas projekta dokumentācija.
Pasūtījums, tā grozījumi un noraidījums, tā pieņemšanas apstiprinājums. Piedāvājums.
Reklamācija un pretenzijas. Krievu lietišķas vēstules jaunas tendences. Krievu un
latviešu lietišķas vēstules skolu īpatnības.
Kursa plāns
Kursa struktūra: lekcijas – 18 stundas, semināri – 18 stundas.
Lekciju tēmas:
Ekonomisko, darījumu tekstu mutiskā un rakstiskā tulkošana.
Lingvistiskā un stilistiskā specifika.
Prasības ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanai.
Formulējumu viennozīmīgums, izklāstu loģiskums un īsums.
Ekonomisko un darījumu terminu specifika.
Valodu līdzekļu standartizācija un unifikācija.
Semināru tēmas:
Monetārā sistēma. Standarts. Mūsdienu maksāšanas instrumenti. Valūtu veidi. Valūtas
konvertēšana. SVF.
Finanšu tirgus. Valūtu tirgus. Birža un biržas pamatinstrumenti. Vērtspapīri.
Krievijas, Eiropas, ASV valūtu tirgus. Eiro. IKP. Tirdzniecības bilance.
Bankas. Kreditēšanas politika. Investīcijas politika un fondi. Hipotēka. Eksports/imports.
Apdrošināšana. Apdrošināšanas veidi. Risku veidi. Apdrošināšanas gadījums.
Marketings un reklāma. Marketinga pētījumi. PR-tehnoloģijas. Biznesa plāni.
Grāmatvedības uzskaite un audits. Grāmatvedības atskaites. Nodokļu veidi.
Darījumu diskursa tekstu tipi un to tulkošanas specifika.
Līgums. Līgumu veidi.
Akcionāru biedrības statūti.
Firmas projekta dokumentācija.
Pasūtījums, tā grozījumi un noraidījums, tā pieņemšanas apstiprinājums.
Piedāvājums.
Reklamācija un pretenzijas.
Krievu lietišķas vēstules jaunas tendences.
Krievu un latviešu lietišķas vēstules skolu īpatnības.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāiztulko 2 teksti pēc izvēlētās tēmas, identificējot tekstuālās saiknes un
apkopojot ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas īpatnības un grūtības prezentēšanai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs nodarbību apmeklējums, aktīvs un produktīvs darbs tajās 20%, patstāvīgo darbu izpilde
20%, gala pārbaudījums 60%. Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var atstrādāt,
izstrādājot un saņemot pozitīvu vērtējumu par atbilstošo tēmu. Gala pārbaudījuma struktūra:
1. uzdevums – ekonomisko/darījumu teksta (1500 zīmes) patstāvīga rakstiskā tulkošana no latviešu
valodas krievu valodā;
2. uzdevums – ekonomisko/darījumu teksta (500 zīmes) mutiskā tulkošana no latviešu valodas
krievu valodā.
Mācību pamatliteratūra
1. Виноградова Н.Н. Учебное пособие по экономическому переводу. М.: Издательство
МГИМО, 2007.
2. Гордеева О.Г. Практикум по переводу экономических текстов с английского языка на
русский язык. М.: Издательство МГИМО, 2008.
Papildliteratūra
1. Виноградов В.С. Перевод. Общие и лексические вопросы. М.: КДУ, 2004.
2. Гринёв С.В. Введение в терминологическую лексикографию. М., 1986.
3. Катфорд Дж.К. Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной
лингвистики. М.:УКС, 2004.
4. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002.
5. Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой документации, М., «Востокзапад», 2007.
6. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati. R., 1998.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti
http://www.cogsci.princeton.edu/-wn-WordNet
http:// www.reuters.com
http://www.ft.com
http:// www.business-money.com
htpp://www.economist.com
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The types of economic documents. The system of business
and economic terms. The description of economic and business texts and their
translation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomisko, darījumu tekstu
tulkošana (poļu valoda)
Valo6104
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz priekšstatu par ekonomisko un darījumu tekstu veidiem un
specifiku, attīsta studentu iemaņas ekonomisko tekstu tulkošanā
Rezultāti:
1.Studējošie demonstrē zināšanas par ekonomisko terminoloģiju.
2. Studējošie demonstrē prasmes izvertēt ekonomiska raksura tekstus un izvelēties
atbilstošu tulkošanas stratēģiju.
3. Studējošie demonstrē praktiskas iemaņas ekonomisko tekstu tulkošanā.
4. Studējošie prot strādāt ar vārdnīcām un informācijas sistēmām.
Kursa saturs:
Ekonomisko un darījumu tekstu veidi. Ekonomiskā un darījumu terminoloģija.
Vārdnīcu izmantošana ekonomisko tekstu tulkošanā. Ekonomisko un darījumu tekstu
tulkošanas problēmas un iespējas. Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana
( pieprasījums, piedāvājums, pasūtījums). Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā
tulkošana (piegāde, maksājumu dokumentācija, līgumi utt.). Lietišķā
sarakste( korespondence , paraugvēstules). Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko
tekstu tulkošanā: CV, motivācijas vēstule, darba intervija. Kontrastīva darījumu
korespondences analīze poļu un latviešu valodā. Praktisko iemaņu attīstība
ekonomisko tekstu tulkošanā: marketings, tirgus pētniecība, tirgus ekonomika, tirgus
attīstība. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nauda. Naudas
funkcijas. Bankas.Banku darbība. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu
tulkošanā: Nodokļu politika.Budžets.Kredītpolitika. Praktisko iemaņu attīstība
ekonomisko tekstu tulkošanā: Iekšzemes kopprodukts.Investīcijas.Imports.Eksports.
Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Transports. Satiksme.
Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Tūrisms. Praktisko iemaņu
attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Starptautiskas organizācijas. Integrācijas
procesi Eiropā un pasaulē. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā:
makroekonomikas teksti ar informatīvo funkciju. Kļūdaina tulkojuma rediģēšana.

Kursa plāns:
Lekcijas 18st., semināri 18 st.:
1. Ekonomisko un darījumu tekstu veidi.
2. Ekonomiskā un darījumu terminoloģija.
3. Vārdnīcu izmantošana ekonomisko tekstu tulkošanā.
4. Ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas problēmas un iespējas.
5. Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana ( pieprasījums,
piedāvājums, pasūtījums).
6. Ekonomisko un darījuma tekstu praktiskā tulkošana (piegāde, maksājumu
dokumentācija, līgumi utt.).
7. Lietišķā sarakste( korespondence , paraugvēstules).
8. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: CV, motivācijas
vēstule, darba intervija.
9. Kontrastīva darījumu korespondences analīze poļu un latviešu valodā.
10. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: marketings, tirgus
pētniecība, tirgus ekonomika, tirgus attīstība.
11. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nauda. Naudas
funkcijas.Bankas.Banku darbība.
12. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Nodokļu
politika.Budžets.Kredītpolitika.
13. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Iekšzemes
kopprodukts.Investīcijas.Imports.Eksports.
14. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Transports. Satiksme.
15. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Tūrisms.
16. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: Starptautiskas
organizācijas. Integrācijas procesi Eiropā un pasaulē.
17. Praktisko iemaņu attīstība ekonomisko tekstu tulkošanā: makroekonomikas
teksti ar informatīvo funkciju.
18. Kļūdaina tulkojuma rediģēšana.
Studējošo patstāvīgais darbs:
1. Patstavīgie mājas tulkojumi
2. Glosāriju veidošana
3. Tulkojūmu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %. Piedalīšanās nodarbības
– 30 %. Rakstisks parbaudījums – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Lebedzieński Henryk, Elementy przekładoznawstwa ogólnego. - Warszawa:
PWN, 1981
2. Micewicz T., Zarys teorii przekładu. Zagadnienia wybrane. (Skrypt do użytku
studentów Wyższego Studiium Języków Obcych UW). Warszawa: Wyd. Uniw.
Warszawskiego, 1971
3. Olszewska I., Różnice strukturalne pomiędzy językami z punktu widzenia
przekładu, Literatura na świecie, rocz. 1971
4. Rosnerowa H., Jedność filozofii i wielość języków. O filozoficznym przekładzie i
jego funkcji poznawczej. - Warszawa: „Pax”, 1975
5. Savory T.: Zasady przekładu. Przegląd Literacki 1981

6. Walińska H., Przekład wewnątrztekstowy jako czynność tekstotwórcza. - Slavica
Slovaca VIII, 1973
7. Trępska-Kerntopf A., Dunin-Dudkowska A., Ekonomia - to nie boli.Polski język
ekonomiczny dla cudzoziemców, UMCS, Lublin, 2006
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002
2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Warszawa
1999
Periodika un citi informācijas avoti:
Polityka, Wprost, Newsweek Polska, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Economic and Business Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. It deals with the types of economic documents; the term
system of economics and transaction; the description and translation of the texts on
economics and transaction.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (krievu
valoda)
Valo6106
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. G.Sirica, Rusistikas un slāvistikas katedras asociētā profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Tulkošanas teorija
Kursa anotācija:
Kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studentiem. Kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar juridisko tekstu veidiem un to
tulkošanas specifiku, izveidot praktisko kompetenci juridisko tekstu tulkošanā. Kursā
tiek analizēta tiesībzinātnes lietišķā valoda, kā arī juridisko dokumentu tipi. Tiek
apskatīta juridisko terminu sistēma dažādās valodās. Pievērsta uzmanība juridisko
tekstu raksturojumam un to tulkošanai.
Rezultāti:
Studējošie
- prot salīdzināt juridisko tekstu terminu sistēmu un to analizēt sastatāmā aspektā.
- izprot atšķirības dažādu valodu juridisko tekstu izveidē, prot izvēlēties katras
valodas specifikai atbilstošus līdzekļus.
- demonstrē praktisko kompetenci juridisko tekstu tulkošanā, izprot transformācijas
veidus un to rašanās cēloņus.
- prot izvēlēties juridiskā teksta un tulkojuma mērķiem atbilstošu tulkošanas
stratēģiju.
Kursa saturs:
1. tēma. Pārskats par juridisko tekstu tulkošanas vēsturi. L2
2. tēma. Tiesībzinātnes lietišķā valoda, tās specifika.L6
3. tēma. Juridisko tekstu lingvistiskā interpretācija.L8, S2
4. tēma. Juridisko tekstu tulkošana. L2,S12
5. tēma. Juridisko tekstu tulkojumu kļūdas.S4
Kursa plāns/saturs/kalendārs:
Kursa struktūra: semināri – 36 st.
Semināru tēmas:
1. Pārskats par juridisko tekstu tulkošanas vēsturi. Pasaules pieredze juridisko tekstu
tulkošanā.

2. Tiesībzinātnes lietišķā valoda, tās specifika.
3. Terminu sistēma un to klasifikācija. Juridisko terminu sistēma.
4. Terminu unifikācija. Terminu standarti. Terminu tulkošana.
5. Juridisko tekstu lingvistiskā interpretācija.
6. Juridisko tekstu interpretācijas koncepcijas.
7. Juridisko tekstu raksturojums.
8. Juridisko tekstu veidi.
9. Juridisko tekstu kultūra un tās atspoguļojums juridiskās tulkošanas procesā
10. Juridisko tekstu tulkošanas vienība.
11. Ekvivalences jēdziens.
12. Speciālā (juridiskā) tulkojumu sistēma.
13. Juridisko tekstu sintakse.
14. Transformāciju veidi (leksiskā, stilistiskā, gramatiskā u.c. transformācija).
15. Dažādu juridisko tekstu veidu tulkošana.
16. Juridisko tekstu tulkojumu kļūdas un to rašanās cēloņi.
17. Juridisko tekstu tulkojumu rediģēšana.
18. Internetresursu izmantošana juridisko tulkojumu praksē.
Patstāvīgs darbs:
Juridiskās dokumentācijas loma tiesiskā valstī. (Referāts).
Juridiskās tulkošanas lingvojuridiskie aspekti. (Referāts).
Terminzinātne un tās attīstības tendences. (Referāts).
Tiesu dokumentu tulkošanas prakse. Tulka loma tiesas procesā. (Referāts).
Juridiskās terminoloģijas vārdnīcas. Skaidrojošās un tulkojošās juridiskās vārdnīcas.
1. tēma. Pārskats par juridisko tekstu tulkošanas vēsturi.
1.lekcija Pārskats par juridisko tekstu tulkošanas vēsturi. Pasaules pieredze juridisko
tekstu tulkošanā.
2.tēma. Tiesībzinātnes lietišķā valoda, tās specifika.
2.lekcija. Tiesībzinātnes lietišķā valoda, tās specifika.
3.lekcija. Terminu sistēma un to klasifikācija. Juridisko terminu sistēma.
4. lekcija. Terminu unifikācija. Terminu standarti. Terminu tulkošana.
3. tēma. Juridisko tekstu lingvistiskā interpretācija.
5. lekcija. Juridisko tekstu lingvistiskā interpretācija.
6. lekcija. Juridisko tekstu interpretācijas koncepcijas.
1. seminārs. Juridisko tekstu sintakses specifika.
7. lekcija. Juridisko tekstu raksturojums.
8. lekcija. Juridisko tekstu veidi.
4. tēma. Juridisko tekstu tulkošana.
9. lekcija. Juridisko tekstu kultūra un tās atspoguļojums juridiskās tulkošanas
procesā.
2. seminārs. Juridisko tekstu tulkošanas vienība.
3. seminārs. Ekvivalences jēdziens.
4. seminārs. Speciālā (juridiskā) tulkojumu sistēma.
5. seminārs. Transformāciju veidi (leksiskā, stilistiskā, gramatiskā u.c.
transformācija).
7. seminārs. Dažādu juridisko tekstu veidu tulkošana.
8. seminārs. Internetresursu izmantošana juridisko tulkojumu praksē.
5. tēma. Juridisko tekstu tulkojumu kļūdas.
8. seminārs. Juridisko tekstu tulkojumu kļūdas un to rašanās cēloņi
9. seminārs. Juridisko tekstu tulkojumu rediģēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde, kontroldarbs 40%. Izmantojamās studiju metodes
un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas, kontroldarbs, patstāvīgie darbi.
Mācību pamatliteratūra:
1. Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati. Rīga, 1998.
2. S.Nielsen The Bilingual LSP Dictionary. Principles and Practice for Legal
Language. — Gunter Narr, 1994.
3. S.Džohansens, B.Broka Juridiskā analīze un tekstu rakstīšana. Rīga, 2010.
4. Алимов В. В. Юридический перевод. Практический курс. — Москва, 2005.
5. Гамзатов М. Г. Техника и специфика юридического перевода: Сб. статей. —
Санкт-Петербург, 2004.
Papildliteratūra:
1. V.Liholaja, A.Niedre Krimināllikuma komentāri. Rīga, 1999.
2. Veisbergs A. Latviešu juridiskās valodas veidošana - 2000. gada rezultāti./
Latviešu Valodas Institūta Žurnāls. Rīga, 2001.
3. S.Nielsen Translation Strategies for Culture-Specific Textual Conventions in
Bilingual Dictionaries // Lexicographica. International Annual for Lexicography,
16/2000.
4. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. Москва, 2004.
5. Атабекова А.А. Иноязычные специальные концепты в межкультурной
профессионально ориентированной коммуникации. –Москва, 2008.
6. Власенко С. В. Договорное право: практика профессионального перевода в
языковой паре английский-русский. — Москва, 2006.
7. Баскакова М. А. Толковый юридический словарь: право и бизнес (русскоанглийский, англо-русский). — М.: Финансы и статистика, 2004.
8. Гамзaтов М. Г. Латинско-русский словарь юридических терминов и
выражений. — Москва, 2002.
9. Гринёв С.В. Введение в терминологическую лексикографию. М., 1986.
10. Казакова Т. А. Практические основы перевода. Учебное пособие . – СанктПетербург, 2000.
11. Квитко И.С., Лейчик В.М., Кабанцев Г.Г. Терминоведческие проблемы
редактирования.- Львов, 1986.
12. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение.- Москва, 2002.
13. Томсон Г. В. Немецкий язык. Курс юридического перевода (гражданское и
торговое право). — Москва, 2004.
14. Фёдоров А.В. Основы общей теории перевода: Лингвистический очерк.
Москва, 1968.
15. Функциональная стилистика: Теория стилей и их языковая реализация. Пермь, 1986.
16. Швейцер А.Д. Теория перевода. Москва, 1988.
17. Latviešu-krievu, krievu-latviešu juridisko terminu vārdnīca. – Rīga, 1994.
18. Juridisko terminu vārdnīca. Rīga, 1970.
19. Юридический словарь русского языка. Москва, 1999.
Periodika un citi informācijas avoti

1. R.Kvašytė Lietišķie termini dažādās vārdnīcās.// Latviešu Valodas Institūta
Žurnāls. 1999, Nr. 4.
2. J. Rozenbergs Teksta lingvistika un valodas prakse
http://www.liis.lv/latval/teksts/rozenb2.htm
3. G. Garzone: «Legal Translation and Functionalist Approaches: A Contradiction in
Terms» at http://www.tradulex.org/Actes2000/Garzone.pdf.
4. S. Sarcevic, «Legal Translation and Translation Theory: a Receiver-Oriented
Approach» at http://www.tradulex.org/Actes2000/sarcevic.pdf.
5. Власенко С. В. Перевод юридического текста: когнитивные особенности
номинации и реалии-профессионализмы в языковой паре английскийрусский //Филологические науки в МГИМО. Сб. научн. трудов № 21 (37). —
Москва, 2005.
6. Проблемы перевода юридических текстов: материалы межвуз. конф.–
Белгород, 2003.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Legal Texts (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. It deals with the professional language, the types of juridical
documents, the system of juridical terms, the description and translation of juridical,
legislative and juridical texts.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (franču
valoda)
Valo6104
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i):
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu līmenis.
Kursa anotācija:
Apgūt un iemācīt pareizi pielietot jurisprudences terminus, tulkojot no franču valodas latviešu
valodā un otrādi. Iepazīstināt ar dažādiem juridiskajiem dokumentu tipiem. Prast pielietot iegūto
leksikas krājumu rakstiski un mutiski. Sniegt studentiem zināšanas, lai pareizi un stratēģiski
adekvāti lietotu jurisprudences leksiku mutvārdos un rakstiski.
Studiju rezultāti:





Studējošie prot strādāt ar autentiskiem juridiskiem tekstiem (līgumi, prasības, pieteikumi,
sūdzības, iesniegumi un t.t.), prot pareizi noformēt un sagatavot dokumentus atbilstoši
normām un prasībām, kas ir pieņemti abās valstīs, ka arī ES.
Studējošie prot izveidot un izmantot jau iepriekš sagatavotus terminu sarakstus jeb glosāriju.
Studējošie demonstrē tiesību sistēmas leksikas pamatzināšanas (civiltiesības, krimināltiesības,
tiesvedība, satversmes, ES tiesu institūcijas Latvijā, Francijā, ka arī ES).

Kursa apraksts - plāns:
36 st. – praktiskās nodarbības
1. Juridiskās valodas veidošana.
2. Juridisko terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un atšķirības.
3. Francijas likumdošanas sistēma.
4. Soda veidi Francijā un Latvijā.
5. Jurisprudences dokumentu tipi.
6. Līgumu tulkošana, akti un to tulkošana.
7. Tieslietu dokumentu salīdzināšana.
8. Apostils un dokumentu apstiprināšana.
9. Apdrošināšanas dokumentācija.
10. Es normatīvie akti un cita dokumentācija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

Ieskaitīti testi un kontroldarbi.
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. Cassese (Antonio), Delmas)-Marty (Mireille) (sous la direction de) Juridictions nationales et
crimes internationaux Paris : PUF, 2002
2. Conférence des cours constitutionnelles européennes / édit. sc. - Hongrie. Cour
constitutionnelle / édit. sc. - Liberté d'expression et séparation des pouvoirs dans la
jurisprudence des cours constitutionnelles. Rapports généraux de la 10e conférence des cours
constitutionnelles européennes (4 tomes). - 1996.
3. Denys de BÉCHILLON - Qu'est-ce qu'une règle de droit ?. - Paris : Odile Jacob, 1997.
4. FAURE, MARIE ET ROGER-DUVEAU, LAURENCE : Guide pratique de vos droits Ed.
First 1993 France.
5. Soignet Michel, Le Francais Juridique: Droit, Administration, Affaires, Paris, Hachette FLE,
2003
Papildliteratūra:
1. Guillaume BACOT, L'esprit des lois, la séparation des pouvoirs et Charles Eisemann, RDP
1992.
2. Hoppe (T.) “La protection contre la discrimination sexuelle à l’embauche en Europe” Revue de
droit international et de droit comparé (Bruxelles), N°1 , 2002.
Periodika un citi informācijas avoti:
1. Sicurella (Rosaria) “Nulla poena sine culpa : un véritable principe commun européen?” Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé (RSC) (Paris), N° 1, janvier-mars 2002.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To get students acquire and make good use of legal and juristic terms translating from French into
Latvian and vice versa. To introduce students into different types of legal documents. To get
students efficiently use the acquired vocabulary both orally and in writing. To provide students with
the skills of strategic and adequate analysis when working with legal terms both orally and in
writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (zviedru
valoda)
Valo6108
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” 1. studiju gada sekmīga
izpilde.
Kursa anotācija:
Kurss ir paredzēts profesionālā maģistra programmas “Tulks, tulkotājs” 2. gada
studentiem. Kursa mērķis ir apgūt un iemācīt pareizi pielietot jurisprudences
terminus, tulkojot no zviedru valodas latviešu valodā un otrādi, iepazīstināt ar
dažādiem juridiskajiem dokumentu tipiem, prast pielietot iegūto vārdu krājumu
rakstiski un mutiski, sniegt studentiem zināšanas, lai korekti izmantotu jurisprudences
leksiku vārdos un rakstos.
Rezultāti:
Kursa apguves laikā studenti:
- demonstrē zināšanas un izpratni par juridisko tekstu tulkošanas principiem;
- prot izmantot juridiskos terminus, tulkojot no zviedru valodas latviešu valodā un
otrādi;
- demonstrē izpratni par Zviedrijas likumdošanas sistēmu;
- prot strādāt ar vārdnīcu un dažāda veida juridiskiem tekstiem, kā arī prot
izvēlēties un lietpratīgi izmantot konkrētu leksiku un gramatiskās konstrukcijas,
tulkojot juridiskos tekstus.
Kursa saturs:
Juridiskās valodas veidošana. Juridisko tekstu tulkošanas principi. Juridisko terminu
specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un atšķirības. Zviedrijas likumdošanas
sistēma. Soda veidi Zviedrijā un Latvijā. Jurisprudences dokumentu tipi. Līgumu
tulkošana. Akti un to tulkošana. Tieslietu dokumentu salīdzināšana.
Kursa plāns:
36 st. – praktiskās nodarbības
1. tēma. Juridiskās valodas veidošana;
2. tēma. Juridisko tekstu tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība, atbilstība valodas
normām, valodas tīrība;

3. tēma. Juridisko terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un
atšķirības;
4. tēma. Zviedrijas likumdošanas sistēma. Soda veidi Zviedrijā un Latvijā;
5. tēma. Jurisprudences dokumentu tipi;
6. tēma. Līgumu tulkošana;
7. tēma. Akti, to tulkošana;.
8. tēma. Cita veida tieslietu dokumentu tulkošana;
9. tēma. Tieslietu dokumentu salīdzināšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās semināros. Diferencētā ieskaite.
Mācību pamatliteratūra:
Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2004.
Veisbergs, A. Latviešu juridiskās valodas veidošana - Rīga. 2000.
Nordman, M. Svenskt fackspråk - Studentlitteratur, 1992.
Kothe, I. Skriv! Handbok för skolor, företag och privatbruk - Liber, 1996.
Papildliteratūra:
Kalējs J., Ābele M. Lietvedības pamati. R., 1998
Veisbergs, A. Latviešu juridiskās valodas veidošana. Rīga, 2000
Hallström, A. Fasta fraser - Studentlitteratur, 1999.
Myndigheternas skrivregler - CE Fritzes, 2001.
Lundin K., Wendin Å. Fästa prat på pränt - Norstedts juridik, 2002.
Juridik för tolkar - Tolk- och översättarinstitut, CE Fritzes, 2002.
Utrikes handbok - Regeringskansliet/ UD, 1998.
Svenskt Språkbruk - Svenska Språknämnden, Norstedts, 2003.
Nyordsboken - Med 2000 nya ord in i 2000 talet, Norstedts Ordbok, 2001.
Periodika un citi informācijas avoti
Tidningar (DN, Svenska Dagbladet).
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Legal Texts (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for the 2nd year students of the professional master study
programme “Interpreter, Translator”. The aim of the course is to acquire legal
terminology and its correct usage in the process of translation from Swedish into
Latvian and vice versa; to acquaint students with various types of legal documents; to
teach students to use the acquired vocabulary in oral and written practice; to provide
the necessary knowledge for adequate and correct usage of legal terms in articles.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (angļu
valoda)
Valo6109
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.philol. Ilze Oļehnoviča, Angļu filoloģijas katedra, docente
Mg. Filoloģijas maģistrs, lekt. Sergejs Poļanskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts studiju programmas “Tulks, tulkotājs” studējošiem.
Kursa mērķis ir attīstīt studējošo prasmes un iemaņas juridisko tekstu tulkošanā. Lai
to sasniegtu, tiek izvirzīti sekojoši uzdevumi: iepazīstināt studējošos ar juridisko
tekstu veidiem; iemācīt studējošiem pareizi strukturēt juridisku tekstu; iemācīt
studējošiem orientēties juridisko tekstu terminoloģijā un izmantot specializētās
vārdnīcas.
Rezultāti:
Studējošie, gūstot zināšanas par juridisko tekstu tulkošanas īpatnībām, tulko
juridiskos tekstus no latviešu valodas angļu valodā un no angļu valodas latviešu
valodā, analizē un apspriež juridisku tekstu tulkojumus, salīdzina pašu tulkojumus,
izdarot
secinājumus
par
pielietoto
tulkošanas
stratēģiju
lietderību.
Studējošie izstrādā inovatīvu pētījumu, izmantojot apgūtās teksta analīzes prasmes,
un apspriež tā rezultātus.
Kursa saturs:
Starptautisko tiesību aktu raksturojums. Svarīgākie Eiropas Savienības juridisko
dokumentu jēdzieni. Latvijas likumos biežāk izmantotie jēdzieni un termini.
Eiropas Savienības tiesību akti, to uzbūve. Citi tiesību akti un oficiāli dokumenti.
Svarīgākie Eiropas kopienu līgumi. Starptautisku līgumu uzbūve. Juridisko tekstu un
tiesību aktu tulkošanas specifika. Tiesību aktu tulkošanas process. Juridisko tekstu
tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība. Juridisko tekstu tulkošanas principi:
atbilstība valodas normām, valodas tīrība. Juridisko tekstu tulkošanas gramatiskie
aspekti. Citvalodu vārdi un frāzes juridiskajos tekstos. Saīsinājumi juridiskajos
tekstos. Terminoloģijas atveides veidi. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas:
attiecības ar oriģinālu. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: nepareizs
pārvaldījums, disciplīna. Tulkojuma pārbaude, pašredakcija.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: praktiskie darbi – 36.
Semināru un praktisko darbu stundu tēmas:
1. Starptautisko tiesību aktu raksturojums.
2. Svarīgākie Eiropas Savienības juridisko dokumentu jēdzieni.
3. Latvijas likumos biežāk izmantotie jēdzieni un termini.
4. Eiropas Savienības tiesību akti, to uzbūve.
5. Citi tiesību akti un oficiāli dokumenti.
6. Svarīgākie Eiropas kopienu līgumi.
7. Starptautisku līgumu uzbūve.
8. Juridisko tekstu un tiesību aktu tulkošanas specifika.
9. Tiesību aktu tulkošanas process.
10. Juridisko tekstu tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība.
11. Juridisko tekstu tulkošanas principi: atbilstība valodas normām, valodas tīrība.
12. Juridisko tekstu tulkošanas gramatiskie aspekti.
13. Citvalodu vārdi un frāzes juridiskajos tekstos.
14. Saīsinājumi juridiskajos tekstos.
15. Terminoloģijas atveides veidi.
16. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: attiecības ar oriģinālu.
17. Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: nepareizs pārvaldījums, disciplīna.
18. Tulkojuma pārbaude, pašredakcija.
Studējošo patstāvīgais darbs: Patstāvīga dažādu juridisko tekstu un dokumentu
tulkošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 80%.
Eksāmens – 20%.
Mācību pamatliteratūra:
1. Gentzler E. Contemporary Translation Theories. London: Routledge, 1993.
2. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. Tulkošanas un terminoloģijas centrs,
2004.
3. Translation Handbook for Latvian Legislation. Riga: Jāņa sēta, 2004.
Papildliteratūra:
1. English – Latvian Glossary of EU Primary Legislation Terms. Riga, 2000.
2. Newmark P. Approaches to Translation. Oxford: Pergamon, 1981.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Hatim B., Mason I. Discourse and the Translator. London: Longman, 1999.
2. Venuti L. The Translator's Invisibility. London: Routledge, 1995.
3. Venuti L. The Scandals of Translation: Towards an Ethics of Difference.
London: Routledge, 1998.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The present study course is envisaged for the students of the professional master
study programme “Interpreter, Translator”.
The aim of the study course is to develop the students’ skills in translating legal
texts. To achieve the aim of the course, the following tasks have been set: to
acquaint students with the types of legal texts, teach them to correctly structure a
legal text, orientate themselves in legal terminology and use specialized dictionaries.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (spāņu
valoda)
Valo6110
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķi ir
- iepazīstināt studentus ar Spānijas un Eiropas Savienības tiesību un likumdošanas
sistēmu;
- iepazīstināt studentus ar dažādiem juridisko dokumentu tipiem;
- attīstīt studentu praktiskās iemaņas juridisko tekstu tulkošanā.
Rezultāti:
Studuju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē zināšanas un izpratni par juridisko tekstu tulkošanas specifiku,
- izmanto juridiskos terminus, tulkojot tekstus no spāņu valodas uz latviešu valodu
un otrādi,
- spēj analizēt spāņu juridiskā teksta gramatisko un leksisko specifiku, to sintakses
īpatnības,
- spēj patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes juridisko tekstu tulkošanā
Kursa saturs:
Juridisko tekstu tulkošanas principi: precizitāte, skaidrība, atbilstība valodas.
Normām, valodas tīrība. Juridisko tekstu tulkošanas gramatiskie aspekti.
Jurisprudences dokumentu tipi Spānijā un Latvijā. Terminoloģijas atveides veidi.
Juridisko tekstu tulkošanas problēmas: attiecības ar oriģinālu, nepareizs
pārvaldījums, disciplīna. Svarīgākie Eiropas Savienības jēdzieni. Spānijas tiesību
akti: to uzbūve. Citvalodu vārdi un frāzes juridiskos tekstos spāņu valodā.
Saīsinājumi.
Kursa plāns:
36 st.: semināri – 36 st.
1. Spānijas un Eiropas Savienības tiesības un likumdošanas pamatprincipi un
nostādnes.
2. Tiesību veidi Eiropas jurisprudencē (civiltiesības, krimināltiesības u.c.), to
specifika un terminu tulkojums spāņu valodā.

3. Tiesību veidi Eiropas jurisprudencē (starptautiskās, privāttiesības u.c.), to
specifika un terminu tulkojums spāņu valodā.
4. Jurisprudences dokumentu tipi Spānijā un Latvijā, to tulkošana.
5. Spāņu valodas gramatiskās īpatnības likumdošanas dokumentos.
6. Spāņu likumdošanas un tieslietu tekstu specifika sintaksē un leksikā.
7. Saturiski un stilistiski atbilstoša izteiksmes veida pielāgošana mērķa juridiskajai
valodai.
8. Saīsinājumi, citvalodu vārdi un frāzes juridiskos tekstos.
9. Terminoloģija, kas sastopama juridiskajos tekstos, tās apgūšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa
apguves pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei –
regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 40%, patstāvīgo darbu izpilde
(tekstu tulkojums) 40%, diferencētā ieskaite – 20%. Izmantojamās studiju metodes un
formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi. Kursu apgūst spāņu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Aquirre Beltran, B., M. Hernando de Larramendi. El español por profesiones.
Lenguaje jurídico. – Madrid: Sociedad general española de librería, 1997, 175 lpp.
2. Коростелёва Н.В. Испанский язык.Учебное пособие по юридическому
переводу. Москва: АСТ: Восток – Запад, 2007, 109 стр.
3. Шарапов Г.М., Потапушкин Н.А. Испанский для юристов. Учебное пособие
по нотариальному и гражданскому праву Испании. М.: «РУДН», 2002, 203
lpp.
4. Швыркова Л.Л. Испанский язык. Учебное пособие по общественнополитической и юридической лексике. М.: «Высшая школа», 158 lpp.
Papildliteratūra:
1. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata. – Rīga,2004, 217 lpp.
2. Veisbergs A. Latviešu juridiskās valodas veidošana. – Rīga, 2000, 95 lpp.
Periodika un citi informācijas avoti
Piezīmes:
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (Spanish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to acquire legal terminology and its correct usage in the
process of translation from Spanish into Latvian and from Latvian into Spanish. To
introduce students into different types of legal documents. To provide students with
the skills of strategic and adequate analysis when working with legal terms both orally
and in writing.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (poļu
valoda)
Valo6074
Filoloģija
Valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

10
26
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Doc., Dr.philol. K.Barkovska, Rusistikas un slāvistikas katedra
Lekt., Mag. philol. Andris Kazjukevičs, Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kurss iepazīstina studējošos ar juridisko tekstu specifiku, ar jurisprudences
jomu saistīto terminoloģiju poļu valodā, attīsta studentu praktiskās iemaņas juridisko
tekstu tulkošanā. Studiju kurss sniedz nelielu teorētisku ieskatu juridisko tekstu
tulkošanas jomā; tulkojot juridiskus tekstus, tiek apgūta poļu valodas juridisko tekstu
terminoloģija.
Rezultāti:
 Studējošie demonstrē zināšanas par terminoloģiskām sfērām (politiski
sociālie, ekonomiskie, juridiskie jautājumi).
 Spēj patstāvīgi izmantot terminu vārdnīcas, izmantot datoru informācijas
uzkrāšanai un tulkošanai.
 Spēj izmantot iegūto informāciju: meklēt, analizēt, klasificēt, saglabāt.
 Labi orientējas terminoloģijas pārvaldības jautājumos
Kursa saturs:
Juridiskās valodas vēsture.Juridiskās valodas veidošana.Juridisko terminu specifika,
būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un atšķirības.Polijas likumdošanas sistēma. Soda
veidi Polijā. Soda veidi Latvijā. Jurisprudences dokumentu tipi.Līgumu
tulkošana.Aktu tulkošana. Cita veida tieslietu dokumentu tulkošana.Tieslietu
dokumentu salīdzināšana.Darbs ar juridiskajām vārdnīcām.
Praktisko iemaņu attīstīšana juridisko tekstu tulkošanā
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 10 st., semināri - 14 st., kolokviji - 2, praktiskie darbi - 10,
Lekciju tēmas:
 Juridiskās valodas vēsture.
 Juridiskās valodas veidošana.
 Juridisko terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot, līdzības un












atšķirības.
Polijas likumdošanas sistēma.
Soda veidi Polijā.
Soda veidi Latvijā.
Jurisprudences dokumentu tipi.
Līgumu tulkošana.
Aktu tulkošana.
Cita veida tieslietu dokumentu tulkošana.
Tieslietu dokumentu salīdzināšana.
Darbs ar juridiskajām vārdnīcām.
Praktisko iemaņu attīstība juridisko tekstu tulkošanā.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga inovatīva
pētnieciska darba izstrāde un prezentēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas,
patstāvīgie darbi, prezentācijas, diskusija, argumentācija.
Kursu apgūst poļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
16. Arkadiusz Belczyk, Poradnik tłumacza, wydanie II, 2009
17. Dąmbska-Prokop, Urszula, Mała encyklopedia przekładoznawstwa,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii EDUCATOR,
Częstochowa 2000.
18. Hejwowski, Krzysztof, Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
19. Jopek-Bosiacka, Anna, Przekład prawny i sądowy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2006.
20. Malinowski, Andrzej, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, LexisNexis,
Warszawa 2006.
21. Pieńkos, Jerzy, Podstawy juryslingwistyki. Język w prawie – prawo w języku,
Muza, Warszawa 1999.
22. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000;
23. Między oryginałem a przekładem. Czy istnieje teoria przekładu?, red.
J.Konieczna-Twardzikowa, U. Kropiwiec, Kraków 1995;
24. Legeżyńska A., Tłumacz i jego kompetencje autorskie, Warszawa 1999;
25. Pieńkos J., Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993;
26. Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładowe, Poznań
1996;
27. A.Veisbergs Latviešu juridiskās valodas veidošana Rīga 2000;
28. J. Parszuta latviešu-poļu vārdnīca Rīga 1999;
29. J. Parszuta Poļu- latviešu vārdnīca Rīga 1999;
30. Szyszkowska M., Kozłowski T., Kryniecka-Piotrak A., Mitera, Filozofia prawa,
Warszawa 2002
Papildliteratūra:
8. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;

9. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
10. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961;
11. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa 1999;
12. Kielar B. Z., Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i
ekwiwalentnym tekstem przekładu, w: F. Grucza (red.), 1993;
13. Gilewski W., Pewien model procesu tłumaczenia na przykładzie tłumaczenia
symultanicznego, w: F. Grucza (red.), 1985;
14. Duszak A., Gramatyka a dyskurs - problemy przekładu, w: J. Lukszyn (red.),
1996;
Periodika un citi informācijas avoti
„Lingua Legis” – (http://www.staff.amu.edu.pl/~inveling/index.html)
International Information Centre for Terminology (http://www.infoterm.info/)
http://www.infoterm.info/pdf/activities/guidelines/Wytycznepolitykiterminologicznej_
pl.pdf
Pracownia Legilingwistyki (http://www.lingualegis.amu.edu.pl/)
Forensic Linguistics Institute (http://www.thetext.co.uk/)
IATE (http://iate.europa.eu/)
Baza danych terminologicznych Urzędu Komitetu integracji Europejskiej
(http://www.ukie.gov.pl/dtt.nsf)
Piezīmes:
Kursu apgūst poļu valodā.
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ A daļa.
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Legal Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the peculiarities of the legal texts, with the
terminology in Polish concerning the legal area, develops students’ practical habits in
translating the legal texts. The course gives the theoretical idea in the area of the
translation of the legal texts. The Polish terminology of the legal texts is mastered
during the translating process.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Juridisko tekstu tulkošana (vācu
valoda)
Valo6112
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., lekt. Valentīna Taļerko, Vācu filologijas kateda
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar juridisko tekstu specifiku, ar
jurisprudences jomu saistīto terminoloģiju latviešu un vācu valodas, attīsta studentu
praktiskās iemaņas juridisko tekstu tulkošanā. Kurss sniedz nelielu teorētisku ieskatu
juridisko tekstu tulkošanas jomā; tulkojot juridiskus tekstus, tiek apgūta latviešu un
vācu valodu juridisko tekstu terminoloģija.
Rezultāti:
studenti
demonstrē
zināšanas
par
juridisko
tekstu
specifiku;
- studenti demonstrē zināšanas par līdzībam, atšķirībām und analoģijām juridiskajā
terminoloģijā
Vācijas
un
Latvijas
dokumentos;
- studenti brīvi lieto un tulko juridisko terminoloģiju savā tulkošanas praksē
Kursa saturs:
Juridisko tekstu specifika. Dažādi juridisko dokumentu tipi (tipveida līgumi,
likumdošanas akti, krimināltiesību dokumenti).Terminoloģija, kas sastopama
juridiskajos tekstos.Līdzības, analoģijas un atšķirības juridiskajā terminoloģijā
Vācijas un Latvijas dokumentos. Saturiski un stilistiski atbilstoša izteiksmes veida
pielāgošana mērķa valodai.Darbs ar juridiskajām vārdnīcām. Praktisko iemaņu
attīstība juridisko tekstu tulkošanā.
Kursa plāns:
6 st. – lekcijas
30 st. – praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1. Juridisko tekstu specifika. Dažādi juridisko dokumentu tipi (tipveida līgumi,
likumdošanas akti, krimināltiesību dokumenti).Terminoloģija, kas sastopama
juridiskajos tekstos.
2. Līdzības, analoģijas un atšķirības juridiskajā terminoloģijā Vācijas un Latvijas
dokumentos.

3. Saturiski un stilistiski atbilstoša izteiksmes veida pielāgošana mērķa valodai.
Praktiskās nodarbības: darbs ar juridiskajām vārdnīcām, juridisko tekstu tulkošana.
Studentu patstāvīgais darbs: juridisko tekstu tulkošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. izpildīti patstāvīgie darbi – 40% no kopējā vērtējumā
2. sekmīgi starppārbaudījumi – 30% no kopējā vērtējumā
3. eksāmens – 30 % no kopējā vērtējumā
Mācību pamatliteratūra:
1. Albrecht J. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung. –
Tübingen: Narr, 2005
2. Best J., Kalmin S. Übersetzen und Dolmetschen.-Tübingen: Franke Verlag, 2002
3. Kautz U. Handbuch: Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens.- München:
Iudicum, 2002
4. Knopp K. Übersetzer und Dolmetscher.- Frankfurt am Main: 1996
5. Kußmaul P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen:
Narr, 2007
6. Letnes O. / Vater H. Modalität und Übersetzung. – Trier: Wissenschaftlicher
Verlag, 2004
7. Schippel L. Translationskultur - ein innovatives und produktives Konzept. - Frank
& Timme, 2007
8. Veisbergs A. Latviešu juridiskās valodas veidošana. – Rīga, 2001
9. Dažāda veida juridiskie teksti latviešu un vācu valodās.
10. Juridiskās terminoloģijas vārdnīcas.
11. Juridiska satura teksti vācu un latviešu valodās.
Papildliteratūra:
1. Christmann U. Modelle der Textverarbeitung: Textbeschreibung als
Textverstehen.- Münster:Aschendorff, 1989.
2. Hansen G. Einführung in das Übersetzen.- 1995.
3. Kollner W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft.- Heidelberg: Quelle und
Meier, 1992.
4. Paaepcke F. Im Übersetzen Leben. Übersertzung und Textvergleich.- Tübingen:
Narr, 1986.
5. Reiner A., Thome G. Übersetzungswissenschaft: Ergebnisse und Perspektiven.Tübingen: Narr, 1990.
6. Reiner A., Picht H. Einführung in die Terminologiearbeit.- Hildesheim: Olms,
1991.
7. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung: Zur Differenzierung und Abgernzung
des Übersetzungsbegriffs.- Tübingen: Narr, 1994.
8. Schwanke M. Maschinelle Übersetzung: Ein Überblick über Theorie und Praxis.Berlin: Springer, 1991.
9. Veinerte B. Einführung in die Übersetzungswissenschaft.- 4. Heft.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Dedecius C.Vom Übersetzen.- Frankfurt:Suhrkamp, 1986.
2. Diller H., Joachim K. Lingistische Probleme des Übersetzens.- Tübingen:
Niemeyer, 1978.
3. Hönig H. Strategie der Übersetzung: Ein Lehr- und Arbeitsbuch.- Tübingen: Narr,

1991.
4. Kalverkämper H. Fachliche Textsorten:Komponenten:Relaationen: Straategien.Tübingen: Narr, 1994.
5. Stolze R. Übersetzungstheorien.- Heidelberg: Groos, 1982.
6. Tatsachen über Deutschland
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Legal Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the peculiarities of the legal texts, with the
terminology in Latvian and German concerning the legal area, develops students’
practical habits in the translating the legal texts. The course gives the theoretical idea
in the area of the translation of the legal texts. The Latvian and German terminology
of the legal texts is mastered during the translating process.

Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko
(krievu valoda)
Valo6113
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits

-

Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits

36
-

Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

-

Studiju kursa nosaukums

tekstu

tulkošana

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol.Elvīra Isajeva, DU HF Rusistikas un slāvistikas katedras docente
Priekšzināšanas
Tulkošanas teorija (A daļa), Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā (B daļa), Terminoloģija (A
daļa).
Kursa anotācija
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” studentiem.
Studiju kursa mērķis ir maģistrantu praktisko iemaņu un prasmju veidošana zinātnisko un tehnisko
tekstu tulkošanā, kā arī lietišķas komunikācijas iemaņu attīstīšana krievu valodā.
Studiju kursa uzdevumi:
 izskatīt tipiskas situācijas, kurās tulkotāja darbība saistīta ar zinātnisko un tehnisko tekstu
leksikas, gramatikas un stilistikas transformāciju;
 praktiski iepazīties ar iespējamo zinātnisko un tehnisko tekstu transformācijas veidiem,
līdzekļiem un paņēmieniem (konkretizēšana, vispārināšana, modulācija, kompresija,
dekompresija, antonimiskā tulkošana, aprakstu tulkošana, kompensācijas paņēmiens);
 iepazīties ar zinātnisko un tehnisko terminoloģiju;
 izstrādāt automatizētas iemaņas tulkošanas ekvivalentu izmantošanā;
 attīstīt zinātnisko un tehnisko tekstu rediģēšanas iemaņas;
 zinātniskās un tehniskās valodas krājumu bagātināšana (termini, frazeoloģismi, klišejas,
pieņemtas gramatiskas formas un modeļi zinātniskos un tehniskos tekstos krievu valodā).
Studiju rezultāti
Apguvuši studiju kursu studējošie:
 spēj īstenot zinātnisko un tehnisko tekstu mutisko un rakstisko tulkošanu krievu valodā;
 demonstrē aktīvo un pasīvo zinātnisko un tehnisko terminoloģiju krievu valodā;
 spēj patstāvīgi skaidrot nepazīsto terminu un terminu savienojumu pēc konteksta;
 rakstiski tulko bezekvivalentu un terminoloģisku leksiku ar transliterācijas palīdzību;
 demonstrē iemaņas zinātnisko un tehnisko tekstu anotēšanā un referēšanā;
 spēj lietpratīgi izmantot leksikogrāfiskajos avotos ietverto informāciju zinātnisko un tehnisko
tekstu savā tulkošanā;
 spēj strādāt ar leksikogrāfiskajiem avotiem un citiem resursiem tulkošanas problēmu

risināšanai.

Kursa saturs
Tehniskā un zinātniskā informācija un tulkojums. L4. Tehnisko un zinātnisko tekstu
klasifikācija. L4. Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas leksiskās problēmas. L2.
Terminoloģija. S6. Reālijas, klišejas un loģiski gramatisko konstrukciju tulkošana. S4.
Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas gramatiskās īpatnības krievu valodā. S4.
Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas prakse. S6. Referēšana un anotēšana. S2.
Optimālu tulkošanas risinājuma meklēšana. S4.
Kursa plāns
Kursa struktūra: lekcijas – 10 stundas, semināri – 26 stundas.
Lekciju tēmas:
1. Tehniskā un zinātniskā informācija un tulkojums. Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas
pamatnosacījumi. Tehnisko un zinātnisko tekstu valodas īss raksturojums.
2. Informācijas darba avoti un izmantošanas kārtība tulkošanas procesā.
3. Tehnisko un zinātnisko tekstu klasifikācija: filozofijas zinātne (loģika, dialektika); dabaszinātnes,
inženierzinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija, ģeoloģija, medicīna).
4. Tehnisko un zinātnisko tekstu klasifikācija: sociālās zinātnes (vēsture, arheoloģija, etnogrāfija,
ģeogrāfija); zinātnes par pamatojumu un virsbūvi (politiskā ekonomika, valsts un tiesības, mākslas
zinātne, valodniecība, psiholoģija, pedagoģija).
5. Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas leksiskās problēmas.
Semināru tēmas:
1. Terminoloģija. Termins kā tehnisko un zinātnisko tekstu pamats. Latīņu un grieķu valodu nozīme
terminu izveidošanas procesā.
2. Internacionālo terminu tulkošana. Daudzkomponentu terminu tulkošana krievu valodā.
3. Terminu – vārdu savienojumu struktūras īpatnības. Sarežģītās terminoloģiskās grupas tulkošana.
4. Reālijas, klišejas un loģiski gramatisko konstrukciju tulkošana. Saīsinājumi tehniskajos un
zinātniskajos tekstos un to tulkošana.
5. Neoloģismu un bezekvivalentas leksikas tulkošana. Īpašvārdu un nosaukumu tulkošana.
6. Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas gramatiskās īpatnības krievu valodā. Darbības vārdu
konstrukciju tulkošanas pamatveidi.
7. Teikumu leksiski gramatiska analīze. Tehnisko un zinātnisko tekstu stilistiskas īpatnības.
8. Tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas prakse. Tulkošanas process: konsekvence darbā ar
tekstu, teksta iezīmēšana tulkošanai.
9. Tehnisko un zinātnisko tekstu nosaukumu tulkošana.
10. Tehniskās dokumentācijas tulkošanas īpatnības: instrukcijas, kontrakti, patenti.
11. Referēšana un anotēšana. Referēta tulkošana. Anotēšana kā viens no referēšanas veidiem.
12. Optimālu tulkošanas risinājuma meklēšana. Optimālu tulkošanas risinājuma jēdziens. „Kritiska
acs” faktors meklēšanas procesā.
13. Pārfrazēšana. Atslēgvārdi kā tulkošanas transformāciju sākumpunkts. Tulkota teksta
noformēšana.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Studentam patstāvīgi jāiztulko 2 teksti pēc izvēlētās tēmas, identificējot tekstuālās saiknes un
apkopojot ekonomisko un darījumu tekstu tulkošanas īpatnības un grūtības prezentēšanai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs nodarbību apmeklējums, aktīvs un produktīvs darbs tajās 20%, patstāvīgo darbu izpilde
20%, gala pārbaudījums 60%.
Attaisnoti kavētās semināra nodarbības students var atstrādāt, izstrādājot un saņemot pozitīvu
vērtējumu par atbilstošo tēmu.
Gala pārbaudījuma struktūra:
1. uzdevums – tehnisko/zinātnisko tekstu (1500 zīmes) patstāvīga rakstiskā tulkošana no latviešu
valodas krievu valodā;
2. uzdevums – tehnisko/zinātnisko tekstu (500 zīmes) mutiskā tulkošana no latviešu valodas krievu
valodā.
Mācību literatūra
1. Бобкова Н.С., Рехвиашвили Т.Б., Чигирин Е.А. Обучение компрессии научнотехнического текста: аннотационный, реферативный перевод. Воронеж, ВГТА, 2005.
2. Казакова Т.А. Практические основы перевода // Уч. пособие. Санкт-Петербург, 2002.
3. Татаринцева И.А. Теория и практика перевода, Воронеж, ВГТА, 2004.
Papildliteratūra
1. Алексеева И.С. Профессиональный тренинг переводчика. М.: Союз, 2004.
2. Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. М.:
Едиторал УРСС, 2005.
3. Катфорд Дж.К. Лингвистическая теория перевода: об одном аспекте прикладной
лингвистики. М.:УКС, 2004.
4. Коготкова Т.С. Национальные истоки русской терминологии. М., 1991.
5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС, 2002.
Periodika, datu bāzes, interneta resursi un citi avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Scientific Technical Texts (Russian)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the professional master study programme „Interpreter,
Translator”. Technical translation is a compulsory subject to obtain the qualification
of a translator and an interpreter. The course is divided into theoretical part
comprising lexical and grammatical peculiarities of technical texts, problems of
terminology and kinds of translation, and into practical part comprising practical
translation
of
different
technical
and
scientific
texts.
The aims and objectives of the course: to develop the necessary skills in technical
translation, to teach how to use different specialized dictionaries and to orientate in
terminology, how to arrange the translated text and how to work with technical
documentation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(franču valoda)
Valo6114
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Mg.philol. Sergejs Poļanskis, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu līmenis.
Kursa anotācija:
Apgūt un iemācīt pareizi pielietot zinātniskās un tehniskās valodas terminus, tulkojot no franču
valodas latviešu valodā un otrādi. Sniegt ieskatu par dažādu nozaru terminiem (lingvistikā,
literatūrzinātnē, medicīnā, datortehnikā, celtniecībā u.c.) Prast pielietot iegūto leksikas krājumu
rakstiski un mutiski. Iemācīt salīdzināt un atrast sakarības.

Studiju rezultāti:





Studējošie prot strādāt ar autentiskiem tehniskiem un zinātniskiem tekstiem (lietošanas
instrukcijas, pamācības, būvniecības dokumentācija, medicīnas dokumentācija, dažādu nozaru
zinātniskie raksti un t.t.), prot pareizi noformēt un sagatavot dokumentus atbilstoši formātiem
un prasībām kas ir pieņemti abās valstīs, ka arī kopīgām ES prasībām.
Studējošie prot izveidot un izmantot jau iepriekš sagatavotus terminu sarakstus jeb glosārijus.
Studējošie demonstrē Latvijas un Francijas, kas arī ES tehnisko un zinātnisko standartu
pamatzināšanas.

Kursa apraksts - plāns:
36 st. – praktiskās nodarbības
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot.
Lingvistikas un literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana ar latviešu valodu.
Medicīna Francijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana.
Dators, tā termini un programmas franču valodas apguvei.
Celtniecība un dizains.
Telekomunikācija, datu pārraide, tiklu un kabeļu sistēmas.
Metālapstrāde un metināšana.
Militāra terminoloģija.

9. Francijas un Latvijas virtuve, kulinārijas valoda.
10. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaitīti testi un kontroldarbi, nokārtota diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. ANTOINE, Marc ; MINGEZ, Richard ; RAMOND, Guy, Sciences et technologie : cycle 3 niveau 1 /
Cahier d'activités, Paris, Hatier, 1996.
2. ARDLEY, Neil, A la découverte de la science, Paris, Bordas, 1995.
3. ARMANIER, Guy, Vers une culture technologique: volume 1 documents pour le professeur,
CRDP Clermont-Ferrand, 1994.
4. CATHERINE (R.), Le style administratif, Albin Michel, 1996..
Papildliteratūra:
1. CHAUDET (H.) & PELLEGRIN (L.), Intelligence artificielle et psychologie cognitive.
Dunod, Paris, 1998.
2. PERGNIER (M.), Les fondements socio-linguistiques de la traduction, Presses
Universitaires de Lille, 1978.
Periodika un citi informācijas avoti:
1. PERGNIER (M.), Le mot. P.U.F., Paris, 1986.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of technical and scientific texts (French)
Kursa anotācija angļu valodā:
To get students acquire and make good use of technical and scientific terms translating from French
into Latvian and vice versa. To provide with the information on different branches of terminology
within such subjects as linguistics, literary criticism, medicine, computers, engineering, etc. To get
students efficiently use the vocabulary both orally and in writing. To teach to compare and analyse.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits
Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(vācu valoda)
Valo6119
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36
36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol., doc. Natālija Dainoviča
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss māca studentus saprast tehniskus un zinātniskus tekstus, nostiprina
attiecīgās nozares vārdu krājumu, iemāca pareizi lietot speciālo vārdu krājumu,
tulkojot tehniskos un zinātniskos tekstus, veikt dažādu tekstu tulkojumus no vācu
valodas latviešu valodā un no latviešu valodas vācu valodā.
Rezultāti:
- studenti demonstrē zināšanas par tehnisko un zinātnisko tekstu leksiskajām un
gramatiskajam īpatnībām;
- studenti patstāvīgi attīsta tehniskās un zinātniskās vācu valodas zināšanas un
prasmes;
-studentiem ir ļoti labas iemaņas patstāvīgi tulkot, izmantojot apgūto leksiku un
sintaktiskās konstrukcijas.
Kursa saturs:
Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums no vācu valodas latviešu
valodā.Norādījumu tulkošana sīkāku bojājumu novēršanai.Referāti par periodikā
publicētajiem jaunumiem tehnikas attīstībā (rakstiski un mutiski).Dažādu ierīču
garantiju
atreferējums.
Tematiska
vārdu
krājuma
sastādīšana.
Kursa temati: Besonderheiten der deutschen Fachlexik. Unsere Welt im 21.
Jahrhundert. Das Ozon. Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch. Heizt sich die
Atmosphäre auf? Energietechnik: Strom am Sonnenlicht. Atomkraftwerk: Energie
durch Kernspaltung. Energie durch Kernverschmelzung. Wärme aus kaltem Wasser.
Umweltkatastrophen. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie. Der Laser
– ein Messer aus Licht. Ein Mikroskop, mit dem man Atome sehen kann. Aus der
Automations – und Elektrotechnik. Strom ohne Widerstand. Der Transrapid – ein
schwebender Zug. Energiespeicher unter der Erde. Aus der Informationstechnik und
Elektronik. Informationsübertragung im Internet. Datenübertragung durch Glasfasern.
Das Kopiergerät.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: 4 st. – lekcijas, 32 st. – praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1. Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums no vācu valodas latviešu valodā.
2. Norādījumu tulkošana sīkāku bojājumu novēršanai.
Praktisko nodarbību temati:
1. Besonderheiten der deutschen Fachlexik.
2. Besonderheiten der deutschen Fachlexik.
3. Unsere Welt im 21. Jahrhundert.
4. Unsere Welt im 21. Jahrhundert.
5. Das Ozon. Der Sonnenschirm der Erde hat ein Loch.
6. Heizt sich die Atmosphäre auf?
7. Energietechnik: Strom am Sonnenlicht.
8. Energietechnik: Strom am Sonnenlicht.
9. Atomkraftwerk: Energie durch Kernspaltung.
10. Energie durch Kernverschmelzung.
11. Wärme aus kaltem Wasser.
12. Umweltkatastrophen.
13. Umweltkatastrophen.
14. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.
15. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie.
16. Veränderung von Lebewesen durch Gentechnologie
Studentu patstāvīgais darbs: referāti par periodikā publicētajiem jaunumiem tehnikas
attīstībā (rakstiski un mutiski), dažādu ierīču garantiju atreferējums, tematiska vārdu
krājuma sastādīšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. Abenteuer Technik. Ravensburger Buchverlag.-2003.
2. Abkürzungen und Kurzwörter aus Naturwissenschaft und Technik. Brandstetter.2001.
3. Achse, Rad und Wagen. Fünftausend Jahre Kultur- und Technikgeschichte.
Vandenhoeck&Ruprecht.
4. Cramer, I. / Schulte im Walde S. Computerlinguistik und Sprachtechnologie. Heidelberg: Groos, 2006
5. Fluck, Hans-Rüdiger. Fachdeutsch in Naturwissenschaft und Technik. Heidelberg:
Julius Groos Verlag: 2001
6. Gutzer, Hannes. Kreativ mit dem Computer. Leipzig- Jena- Berlin.-2003.
7. Hübener, Joachim. Technik. Berlin.-1999.
8. Klein, Arthur. Die faszinierende Welt der Informatik. Niedernhausen/
Bassermann.-1990.
9. Quasthoff U. Deutsches Neologismenwörterbuch. – Berlin: de Gruyter, 2007
10. Zettl, Erich. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft. Max Hueber Verlag
Ismaning 2003.
11. Periodika vācu valodā un latviešu valodā, dažādas instrukcijas, lietošanas
pamācības.
Papildliteratūra:

1. Albrecht J. Übersetzung und Linguistik. Grundlagen der Übersetzungsforschung. –
Tübingen: Narr, 2005
2. Duden: „Die Deutsche Rechtschreibung“. Dudenverlag, 2006.
3. Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Dudenverlag, Mannheim, 1989.
4. Kußmaul P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch. – Tübingen:
Narr, 2007
5. Langenscheidts Großwörterbuch. Deutsch als Fremdsprache. Langenscheidt KG,
München, 1993.
6. Schippel L. Translationskultur - ein innovatives und produktives Konzept. - Frank
& Timme, 2007
7. Schreiber M. Übersetzung und Bearbeitung. – Tübingen: Narr, 1993
8. Dažādas vārdnīcas: latviešu- vācu, vācu- latviešu.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Fix U. Zur Kulturspezifik von Textsorten. – Tübingen: Stauffenburg, 2007.
2. Krings, H. P. / Mayer F. Sprachenvielfalt im Kontext von Fachkommunikation,
Übersetzung und Fremdsprachenunterricht. - Frank & Timme, 2008
3. Letnes O. / Vater H. Modalität und Übersetzung. - Trier: Wissenschaftlicher
Verlag, 2004
4. Reimann, S. Wissenschaften im Kontakt: Kooperationsfelder der deutschen
Sprachwissenschaft. – Tübingen: Narr, 2007
5. Schulze, Hans. Computer – Englisch. Ein englisch-deutsches und deutschenglisches Fachwörterbuch. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbek bei Hamburg,
2002.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Translation of Scientific and Technical Texts (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course teaches the students to understand technical and scientific texts,
enlarges students’ vocabulary in the definite branches, teaches students correctly use
specific vocabulary by the translation of the technical and scientific texts from
German to Latvian and vice versa.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(zviedru valoda)
Valo6115
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Ilona Ļaha, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta pētniece
Mg.paed., Mg.philol. Aija Jakovele, Humanitārās fakultātes Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu, poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu
līmenis.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir apgūt un iemācīt pielietot noteiktajam mērķim zinātniskās un
tehniskās valodas terminus, tulkojot no latviešu valodas zviedru valodā un otrādi,
sniegt ieskatu par dažādu nozaru terminiem (lingvistikā, literatūrzinātnē, medicīnā,
datortehnikā, celtniecībā u.c.) , iemācīt salīdzināt un atrast sakarības, prast pielietot
apgūto vārdu krājumu zinātnisko un tehnisko tekstu tulkošanai no zviedru valodas uz
latviešu valodu un otrādi.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē zināšanas un izpratni par tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas
pamatprincipiem,
- prot izmantot tehniskos un zinātniskos terminus, tulkojot tekstus no zviedru
valodas uz latviešu latviešu valodu un otrādi,
- demonstrē prasmes strādāt ar dažādu nozaru zinātniskajiem un dažādu veidu
tehniskajiem tekstiem,
- prot izmantot vārdnīcas, demonstrē prasmes korekti lietot leksiku, gramatiskās
konstrukcijas, tulkojot tekstus,
- uzņemas atbildību par personīgā veikuma precizitāti,
- pilnveido patstāvīgi savas zināšanas un prasmes tehnisko un zinātnisko tekstu
tulkošanā.
Kursa saturs:
Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika, būtiskākās kļūdas
tulkojot.Tehnisko un zinātnisko tekstu veidi, struktūra un īpatnības.Internacionālo
vārdu izmantošana (latīņu, vācu, angļu, franču val. ietekme).Lingvistikas un
literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana ar latviešu valodu.
Vides aizsardzība, Baltijas jūras piesārņošana, tekstu tulkošana.Medicīna Zviedrijā,
slimības,
medicīnisko
tekstu
tulkošana.
Dators,
tā
termini
un

programmas.Celtniecības tekstu tulkošana. Zviedrijas un Latvijas virtuve, kulinārijas
valoda.Zviedrijas uzņēmumi Latvijā un Latvijas sadarbības partneri Zviedrijā.
Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: praktiskie darbi – 36 st.
Praktisko darbu tēmas:
1. Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika, būtiskākās kļūdas tulkojot.
2. Tehnisko un zinātnisko tekstu veidi, struktūra un īpatnības.
3. Internacionālo vārdu izmantošana (latīņu, vācu, angļu, franču val. ietekme).
4. Lingvistikas un literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana ar
latviešu valodu.
5. Literatūrzinātne: tekstu tulkošana.
6. Vides aizsardzība, Baltijas jūras piesārņošana, tekstu tulkošana.
7. Medicīna Zviedrijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana.
8. Bioloģija: tekstu tulkošana.
9. Zinātniskie apskati. Tekstu tulkošana.
10. Zinātnisko darbu recenzijas. Tekstu tulkošana.
11. Lietošanas instrukcijas, pamācības. Tekstu tulkošana.
12. Dators, tā termini un programmas. Tekstu tulkošana.
13. Celtniecības tekstu tulkošana.
14. Zviedrijas un Latvijas virtuve, kulinārijas valoda. Tekstu tulkošana.
15. Mehānika. Tekstu tulkošana.
16. Transports. Tekstu tulkošana.
17. Tehniskie apraksti. Tekstu tulkošana.
18. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās praktiskajās nodarbībās – 40 %, diferencētā ieskaite – 60 %
Mācību pamatliteratūra:
1. Higelin S. Kökspråket. Facksvenska, Stockholm, 1996.
2. Bergman G. Mediciniska texter, Hallgren Fallgren, 2000.
3. Bäckman P., Thyr Å. Mekspråk, Almqvist Wiksell, 1986.
4. Pupini G., Hennius M. Näringstexter. Almqvist Wiksell, 1988.
5. Sjukvårdstolkning. Tolk- och översättarinstitutet, CE Fritzes, 1999:2.
Papildliteratūra:
1. Maximov, V.F. Svensk-rysk teknisk ordbok- Norstedts Ordbok, 1994, 2 upplagan.
2. Alfredsson R. Ordval- Almqist Wiksell, 2003.
3. Hallström, Anna Fasta fraser -Studentlitteratur, 1999.
4. Lagman E. Vilket ord ska man välja? -Medium, Stockholm, 1977.
5. Nyordsboken Med 2000 nya ord in i 2000 talet, Norstedts Ordbok, 2001.
6. Stora svenska ordboken, Norstedts, England, 1996.
7. Krastina M. Svensk- lettisk ordbok - Riga, 1992.
8. Sanika E. Lettisk- Svensk ordbok - Finland, 1999.
9. Eklöf Birgit, Heijdenberg Helena Ordlagret - Gleerups Lund, 1997.
10. Eklöf Birgit, Heijdenberg Helena Ordförrådet - Gleerups, Kristianstads
Boktryckeri AB 1995.

Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Scientific Technical Texts (Swedish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to acquire and teach the application terms of scientific and
technical language, translating from Latvian into Swedish and from Swedish into
Latvian, to give an insight about the terms of various branches (linguistics, literary
studies, medicine, computer science, building, etc.), to teach to compare and find
relationships, to be able to apply the acquired word-stock for translation from
Swedish into Latvian and from Latvian into Swedish.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(angļu valoda)
Valo6116
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Paed., lekt. Diāna Ozola
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura studiju programmas „Filoloģija (vācu/poļu filoloģija )” B daļas obligātie
kursi. Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” teorētiskie kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks,
tulkotājs” 2. studiju gada studentiem.
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu nepieciešamās spējas tehnisko u zinātnisko
tekstu tulkošanā.
Kursa uzdevumi:
- iemācīt kā izmantot vairākas specifiskās vārdnīcas;
- parādīt kā izkārtot tulkotu tekstu;
- iepazīstināt kā strādāt ar tehnisko dokumentāciju un orientēties dažādā veida
terminoloģijā;
- iepazīstināt studentus ar dažādiem tulkošanas veidiem un tehnisko tekstu
veidiem.
Rezultāti:
 Studējošie spēs analizēt un strādāt ar dažādiem tehnisko un zinātnisko teksta
veidiem (instrukcijām, tehniskajiem un zinātniskajiem rakstiem, patentiem,
utt.);
 Studējošie spēs iztulkot tehniskos un zinātniskos tekstus no angļu valodas uz
latviešu valodu, pielietojot attiecīgas tulkošanas metodes, pieejas un
stratēģijas, kā arī ņemot vērā šo tekstu specifiku, leksiskās un gramatiskās
īpatnības;
 Studējošie demonstrēs zināšanas tehnisko un zinātnisko tekstu terminoloģijā
rakstiskās tulkošanas procesā;
 Studējošie atšķirs un salīdzinās 5 tehnisko tulkojumu veidus un demonstrēs
prasmi iztulkot tos no angļu valodas uz latviešu valodu;
 Studējošie parādīs prasmi profesionāli noformēt un rediģēt rakstisko tehnisko
un zinātnisko tekstu tulkojumu.
Kursa saturs:

Tehniskā un zinātniskā tulkojuma būtība, sfēras, specifika un uzdevumi; tehnisko un
zinātnisko tekstu leksiskās un gramatiskās īpatnības; tehniskā tulkojuma veidi
(rakstiskais tulkojums, referāta veida/referatīvais tulkojums, anotācijas veida
tulkojums, patentu tulkošana, virsrakstu tulkošana); tehnisko un zinātnisko tekstu
veidi (tehniskā dokumentācija, zinātniski tehniskā literatūra, tehniskie teksti,
programmatūru lokalizācija un saskarne, instrukcijas, iekārtu katalogi, patenti).
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri - 36 st.
Semināru/praktisko nodarbību tēmas:
1. Tehniskā un zinātniskā tulkojuma būtība, sfēras, specifika un uzdevumi.
2. Tehnisko un zinātnisko tekstu leksiskās īpatnības. Darbs ar vārdnīcu.
2.1 Tehnisko tekstu terminoloģija;
2.2 Internacionālie vārdi;
2.3 Konversija;
2.4 Vārdu uzbūve;
2.5 Saīsinājumi.
3. Tehnisko un zinātnisko tekstu gramatiskās īpatnības.
4. Tehniskā tulkojuma veidi:
4.1 rakstiskais tulkojums;
4.2 referāta veida / referatīvais tulkojums;
4.3 anotācijas veida tulkojums;
4.4 patentu tulkošana;
4.5 virsrakstu tulkošana.
5. Tehnisko un zinātnisko tekstu veidi:
5.1 Tehniskā dokumentācija;
5.2 Zinātniski tehniskā literatūra;
5.3 Tehniskie teksti;
5.4 Programmatūru lokalizācija un saskarne;
5.5. Instrukcijas;
5.6. Iekārtu katalogi;
5.7 Patenti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Aktīva piedalīšanās lekcijās, semināros un praktiskajās nodarbībās – 20 %; izpildīti
uzdevumi un 2 nokārtotie testi (tehniskajā un zinātniskajā terminoloģijā) – 30%;
kvalitatīvi un laicīgi izpildīti tekstu tulkojumi (kopā semestrī 5 patstāvīgi izpildīti
tulkojumi – instrukcija, 2 zinātniskie raksti, tehniskā dokumentācija, patents) – 50 %.
Pārbaudījumi: diferencētā ieskaite semestra beigās.
Mācību pamatliteratūra:
1. Newmark, P. A Textbook of Translation. Phoenix ELT, 1995
2. Zauberga, I. Translation Theory in Practice. Rīga, 1996
3. Миньяр-Белоручев, Р. Теория и методы перевода. Москва, 1996
4. Politehniskā vārdnīca (angļu-latviešu-krievu-vācu). Jelgava, izdevniecība
„Stenders R”, 1999
Papildliteratūra:
1. Виноградов, В. Введение в переводоведение, М, 2001
2. Комиссаров, В. Современное переводоведение, М, 2001
3. Пумпянский, А. Чтение и перевод английской технической литературы:

лексика, грамматика, фонетика, упражнения.
4. Парахина, А. Пособие по переводу технических текстов с английского языка
на русский, Москва, 1982, 191 стр.
5. Комиссаров, В., Кораллова, Л. Практикум по переводу с английского языка
на русский, М, 1990
6. Пумпянский, А. Чтение и перевод английской технической литературы:
лексика, грамматика, фонетика, упражнения.
Periodika un citi informācijas avoti
1. http://www.epa.gov/OUST/cat/TUMGLOSS.HTM Glossary of Technical Terms
2. http://users.erols.com/amato1/AC/Tech.acr.html Technical Acronyms
3. http://www.mbmw.com/bmw_technical_acronyms.htm BMW Technical
Acronyms
4. “English for Specific Purposes”
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Technical and Scientific Texts (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for Professional Master study programme “Interpreter,
Translator”. Technical translation is a compulsory subject to obtain the qualification
of a translator and an interpreter. The course is divided into theoretical part
comprising lexical and grammatical peculiarities of technical texts, problems of
terminology and kinds of translation, and into practical part comprising practical
translation of different technical and scientific texts.
The aims and objectives of the course: to develop the necessary skills in technical
translation, to teach how to use different specialized dictionaries and to orientate in
terminology, how to arrange the translated text and how to work with technical
documentation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(spāņu valoda)
Valo6117
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol., Valentīna Baranovska, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir
1) sniegt ieskatu par dažādu nozaru terminiem (lingvistikā, literatūrzinātnē, medicīnā,
informātikā, celtniecībā u.c.)
2) apgūt un iemācīt pareizi pielietot noteiktajam mērķim zinātniskos un tehniskos
terminus, tulkojot no spāņu valodas latviešu valodā un otrādi.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves laikā studējošie:
- demonstrē zināšanas un izpratni par tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanas
pamatprincipiem,
- spēj strādāt ar dažādu nozaru vārdnīcām, demonstrējot prasmes korekti lietot
tehniskos un zinātniskos terminus tulkošanā;
- spēj uzņemties atbildību par personīgā veikuma precizitāti.
Kursa saturs:
Tehnisko un zinātnisko tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības. Vārdnīcu veidi.
Internacionālā terminoloģija. Tematiska spāņu-latviešu vārdu krājuma sastādīšana.
Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika. Lingvistikas un literatūrzinātnes
termini,
attiecīgo
tekstu
tulkošana.
Vides
aizsardzība.
Medicīna Spānijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana. Dators, tā termini un
programmas spāņu valodas apguvei. Celtniecības tekstu tulkošana. Internacionālie
termini terminoloģijas sistēmās.
Kursa plāns:
36 st.: semināri – 36 st.
1. Zinātniskās valodas terminu specifika.
2. Tehniskās valodas terminu specifika.
3. Lingvistikas un literatūrzinātnes termini, attiecīgo tekstu tulkošana.
4. Vides aizsardzība.
5. Medicīna Spānijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana.

6. Dators, tā termini un programmas spāņu valodas apguvei.
7. Celtniecības tekstu tulkošana.
8. Internacionālie termini terminoloģijas sistēmās.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa
apguves pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei –
regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 40%, patstāvīgo darbu izpilde
(tekstu tulkojums) 40%, diferencētā ieskaite – 20%. Izmantojamās studiju metodes un
formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi. Studiju kursu apgūst spāņu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Alcina Caudet A., Garnero Perez S. Traduccion cientifica y la terminologia en la
sociedad de la informacion. – Madrid: Universidad Jaume I, 2002, 285 lpp.
2. Diccionario terminologico de ciencias medicas. – Masson-Little Brown, 1992,
1209 lpp.
3. Maillot J. Traduccion Cientifica y Tecnica. – Madrid: Gredos, 1997, 379 lpp.
4. Juan Antonio Vicente Mateu. La Deixis. Egocentrismo y subjetividad en el
lenguaje. Universidad de Murcia. – 1994, 186 lpp.
Papildliteratūra:
1. Píxel BIT. Revista de Medios y Educación. N.33.Julio, 2008, 208 lpp.
2. Galende Diaz, J. C. Diccionario general de abreviaturas españoles “Siglas,
acronimos, formulas y expresiones documentales”. – Madrid: Verbum Editorial,
2001,422lpp.
3. Garcia Palacios J. Texto, terminologia y traduccion. – Madrid: Almar, 2002, 250
lpp.
4. Guerrero Ramos G. Panorama actual de la terminologia. – Madrid: Comares,
2002,371lpp.
5. Marchuk Y., Yakovleva S. Diccionario ruso-ingles-espanol-frances-chino de
terminos linguisticos. Cerca de 1000 terminos. – Moscu: Vostok-Zapad, 2005,
228lpp.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Scientific Technical Texts (Spanish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course teaches students to understand technical texts; consolidates the word stock
of corresponding sphere; teaches to use special vocabulary correctly in the process of
translating scientific and technical texts; teaches to translate various kinds of texts
from Spanish into Latvian and vice versa.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
(poļu valoda)
Valo 6118
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt. Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura grāda filoloģijā (poļu filoloģija) iegūšanai paredzētie studiju kursi.
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis: attīstīt studentu nepieciešamās spējas tehnisko un zinātnisko
tekstu tulkošanā.
Studiju kursa uzdevumi:
- iemācīt kā izmantot vairākas specifiskās vārdnīcas;
- parādīt kā izkārtot tulkotu tekstu;
- iepazīstināt kā strādāt ar tehnisko dokumentāciju un orientēties dažāda veida
terminoloģijā;
- iepazīstināt studentus ar dažādiem tulkošanas veidiem un tehnisko tekstu
veidiem.
Rezultāti:
1.Studējošie demonstrē zināšanas par tehnisko un zinātnisko terminoloģiju
2. Studējošie demonstrē prasmes izvertēt tehniska un zinātniska rakstura tekstus un
izvelēties atbilstošu tulkošanas stratēģiju
3. Studējošie demonstrē praktiskas iemaņas tehnisko un zinātnisko tekstu tulkošanā.
4. Studējošie prot stradāt ar vardnīcām un informācijas sistēmām
Kursa saturs:
Tehniskā un zinātniskā tulkojuma saturs, mērķi un uzdevumi. Zinātniskās un
tehniskās valodas terminu specifika. Tehnisko tekstu gramatiskās īpatnības. Tehnisko
tekstu leksiskās īpatnības. Tehnisko un zinātnisko tulkojumu veidi. Lingvistikas un
literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana. Medicīna Polijā, slimības,
medicīnisko tekstu tulkošana. Datorzinātnes teksti, terminoloģija. Tehnisko tekstu
tulkošana: būvniecība, arhitektūra un dizains. Tehnisko tekstu tulkošana:
telekomunikācijas, datu pārraide, tiklu un kabeļu sistēmas. Tehnisko tekstu tulkošana:
metālapstrāde un metināšana. Tehnisko tekstu tulkošana: militāra terminoloģija.
Zinātnisko tekstu tulkošana: eksaktas zinātnes. Zinātnisko tekstu tulkošana:
dabaszinātnes. Zinātnisko tekstu tulkošana: sociālās zinātnes un humanitāro zinātņu
cikls. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas

Kursa plāns:
Semināru tēmas:36st.
1. Terhniskā un zinātniskā tulkojuma saturs, mērķi un uzdevumi
2. Zinātniskās un tehniskās valodas terminu specifika
3. Tehnisko tekstu gramatiskās īpatnības
4. Tehnisko tekstu leksiskās īpatnības
5. Tehnisko un zinātnisko tulkojumu veidi
6. Lingvistikas un literatūrzinātnes termini, tekstu tulkošana un salīdzināšana
7. Medicīna Polijā, slimības, medicīnisko tekstu tulkošana
8. Datorzinātnes teksti, terminoloģija
9. Tehnisko tekstu tulkošana: būvniecība, arhitektūra un dizains
10.Tehnisko tekstu tulkošana: telekomunikācijas, datu pārraide, tiklu un kabeļu
sistēmas
11. Tehnisko tekstu tulkošana: metālapstrāde un metināšana
12. Tehnisko tekstu tulkošana: militāra terminoloģija
13. Zinātnisko tekstu tulkošana: eksaktas zinātnes
14. Zinātnisko tekstu tulkošana: dabaszinātnes
15. Zinātnisko tekstu tulkošana: sociālās zinātnes un humanitāro zinātņu cikls
16. Sadzīves tehnikas lietošanas instrukciju tulkojums
17. Zinātnisko un tehnisko terminu vārdnīcas
18. Tematiska glosārija sastādīšana
Studējošo patstāvīgais darbs:
7. Patstavīgie mājas tulkojumi
8. Glosāriju veidošana
9. Tulkojūmu portfolio sagatavošana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %.
Līdzdalība nodarbības – 30 %
Rakstisks parbaudījums – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. K. Lipiński, Vademecum tłumacza, Kraków: Idea, 2000.
2. J. Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa, PWN, 1993.
3. A. Pisarska, T. Tomaszkiewicz, Współczesne teorie przekładoznawcze, Poznań,
Wyd. Naukowe UAM, 1998.
4. T. Tomaszkiewicz, Terminologia tłumaczenia, Poznań, Wyd. Naukowe UAM,
2004.
5. A. Voellnagel, Jak nie tłumaczyć tekstów technicznych, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1980
6. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000
Papildliteratūra:
7. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002;
8. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985;
9. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961;
10. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński,
Warszawa,1999;
11. J. Parszuta Latviešu-poļu vārdnīca Rīga 1999
12. J. Parszuta Poļu- latviešu vārdnīca Rīga 1999

Periodika un citi informācijas avoti
4. Kielar B. Z., Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i
ekwiwalentnym tekstem przekładu, w: F. Grucza (red.), 1993;
5. Gilewski W., Pewien model procesu tłumaczenia na przykładzie tłumaczenia
symultanicznego, w: F. Grucza (red.), 1985;
3.Duszak A., Gramatyka a dyskurs - problemy przekładu, w: J. Lukszyn (red.),
1996
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Translation of Scientific Technical Texts (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for the students of professional master study programme
“Interpreter, Translator”.
The aims and objectives of the course: to develop the necessary skills in technical
translation, to teach how to use different specialized dictionaries, how to arrange the
translated text, how to work with technical documentation and to orientate in
terminology.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Rediģēšanas pamati
Valo6120
Filoloģija
Valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

8
10
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol.Veronika Ruža, Latviešu valodas katedra, lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Apgūti latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas, leksikoloģijas, sintakses un
stilistikas kursi
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
1. kursa studentiem. Kurss sniedz teorētiskās zināšanas, metodiskos principus, veido
iemaņas novērtēt, atlasīt, rediģēt jeb labot tekstus (manuskriptus).
Rezultāti:
Studējošie demonstrē zināšanas un praktisko kompetenci dažādu stilu tekstu
rediģēšanā
Kursa saturs:
Rediģēšanas priekšmets, rediģēšanas jēdziens. Rediģēšanas ideoloģiskie, politiskie un
pragmatiskie aspekti. Korektūra – vienkāršākais rediģēšanas veids. Teksta rediģēšana
elektroniski. Rediģēšanas procesa sastāvdaļas (izdevuma un manuskripta specifika,
izvērtēšana, rediģēšanas metodika, manuskripta aparāta rediģēšana, manuskripta
tehniska apstrāde un korektūras lasīšana). Korektūras process. Korektūras zīmes un to
lietošanas pamatlikumi. Rediģēšanas metodika: ideoloģiskā, zinātniskā un literārā
rediģēšana; kritiska pieeja manuskriptam; redaktora iejaukšanās manuskriptā un
sadarbība ar autoru; teksta rediģēšana jeb labošana (kļūdu novērošana, formulējumu
skaidrība, faktu pārbaude, valodas un stila jautājumi. Tabulu, ilustrāciju, zinātniskā,
uzziņu un bibliogrāfiskā aparāta rediģēšana. Labojumu pārbaude dažādos latviešu
valodas u.c. valodu normatīvajos avotos. Iespiestie un elektroniskie dažādu valodu
normatīvie avoti (gramatikas, skaidrojošās un tulkojošās vārdnīcas, nozaru
terminoloģijas biļeteni, valodas prakses rokasgrāmatas, dažādi normatīvie dokumenti,
lietvedības standarti u.c.). Tekstu pārlasīšana jeb pašredakcija.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 8 st., praktiskie darbi – 10.
Lekciju tēmas:
1. Rediģēšanas priekšmets, rediģēšanas jēdziens. Rediģēšanas ideoloģiskie, politiskie
un pragmatiskie aspekti. Korektūra – vienkāršākais rediģēšanas veids. Teksta

rediģēšana elektroniski.
2. Rediģēšanas procesa sastāvdaļas (izdevuma un manuskripta specifika, izvērtēšana,
rediģēšanas metodika, manuskripta aparāta rediģēšana, manuskripta tehniska apstrāde
un korektūras lasīšana).
3. Rediģēšanas metodika: 1) ideoloģiskā, zinātniskā un literārā rediģēšana; 2) kritiska
pieeja manuskriptam; 3) redaktora iejaukšanās manuskriptā un sadarbība ar autoru; 4)
teksta rediģēšana jeb labošana (kļūdu novērošana, formulējumu skaidrība, faktu
pārbaude, valodas un stila jautājumi.
4. Labojumu pārbaude dažādos latviešu valodas u.c. valodu normatīvajos avotos.
Iespiestie un elektroniskie dažādu valodu normatīvie avoti (gramatikas, skaidrojošās
un tulkojošās vārdnīcas, nozaru terminoloģijas biļeteni, valodas prakses
rokasgrāmatas, dažādi normatīvie dokumenti, lietvedības standarti u.c.). Tekstu
pārlasīšana jeb pašredakcija.
Praktisko darbu tēmas:
1. Korektūras process. Korektūras zīmes un to lietošanas pamatlikumi.
2. Teksta rediģēšana jeb labošana (kļūdu novērošana, formulējumu skaidrība, faktu
pārbaude, valodas un stila jautājumi).
3.-- 4. Labojumu pārbaude dažādos latviešu valodas u.c. valodu normatīvajos avotos.
Iespiestie un elektroniskie dažādu valodu normatīvie avoti (gramatikas, skaidrojošās
un tulkojošās vārdnīcas, nozaru terminoloģijas biļeteni, valodas prakses
rokasgrāmatas, dažādi normatīvie dokumenti, lietvedības standarti u.c.).
5. Tekstu pārlasīšana jeb pašredakcija.
Studējošo patstāvīgais darbs:
1. Iepazīšanās ar dažādiem latviešu valodas iespiestajiem un elektroniskajiem
normatīvajiem avotiem.
2. Patstāvīga dažādu stilu tekstu rediģēšana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēta rediģēšanas zināšanu, prasmju un iemaņu apguve.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās - 60%,
patstāvīgo darbu izpilde - 20%, prezentācija / kontroldarbs – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, patstāvīgie darbi, konsultācijas,
prezentācija.
Kursu apgūst latviešu valodā
Mācību pamatliteratūra:
1. Lauze L. Ikdienas saziņa: vienkāršs teikums latviešu sarunvalodā. – Liepāja, 2004.
2. Guļevska D., Miķelsone A., Porīte T. Pareizrakstības un pareizrunas
rokasgrāmata. R., 2002.
3. Rozenbergs J. Latviešu valodas stilistika. R., 1995.
4. Skujiņa V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. R., 1999. (2003.).
5. Teksta redaktori. R., 1995.
6. Tiesību aktu tulkošanas rokasgrāmata (izdevis – Tulkošanas un terminoloģijas
centrs). R., 2006.
Papildliteratūra:
1. Bušs O. No ģermānismiem līdz superlatīvam. R., 2008.
2. Ceplītis L., Rozenbergs J., Valdmanis J. Latviešu valodas sintakse. R., 1989.

(nodaļa „Teksts).Freimane I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. R., 1993.
3. Dažādas vārdnīcas, terminoloģijas biļeteni, normatīvie akti, elektroniskie
resursi u.c. atbilstoši teksta specifikai.
4. Umberto Eko. Kā uzrakstīt diplomdarbu. R., 2006.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma „”Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Fundamentals of Editing
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is developed for the students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. This course provides theoretical knowledge, methodogical
principles, it also develops skills how to select, to edit or to correct texts
(manuscripts).

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskās tulkošanas metodika (vācu
valoda)
Valo6121
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., lekt. Valentīna Taļerko, Vācu filoloģijas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss sniedz ieskatu mutiskās tulkošanas teorētiskajos jautājumos, iepazīstina
studentus ar tulka darba specifiku, veicot tulkiem paredzētos vingrinājumus, mutiski
tulkojot un apspriežot iespējamās ar mutisko tulkošanu saistītās problēmas.
Kursa mērķis ir attīstīt studentu mutiskās tulkošanas (konsekutīvās jeb secīgās)
iemaņas, izkopt tulku piezīmju tehniku. Studiju kurss sniedz iespējamo problēmu
apskatu, kas ir saistītas ar konsekutīvo (secīgo) tulkošanu.
Rezultāti:
- studenti demonstrē zināšanas par teorētiskajiem jautājumiem mutiskās tulkošanas
jomā;
- studenti apzinās mutiskas tulkošanas darba specifiku, izvērtē un risina ar to saistītās
problēmas;
- studenti savā praksē efektīvi lieto tulkotāja piezīmju tehniku;
- studenti demonstrē zināšanas un prasmes secīgajā un sinhronajā tulkošans darbā.
Kursa saturs:
Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un fāzes.
Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: klausīšanās, saprašana un
reproducēšana; atmiņas un runas vingrinājumi. Piezīmju tehnikas izkopšana.Mutiskās
tulkošanas problēmu apspriešana.

Kursa plāns:
Kursa struktūra: 6 st. - lekcijas, 30 st. - praktiskās nodarbības
Lekciju tēmas:
1.Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un
fāzes.
2. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un

fāzes.
3. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un
fāzes.
Praktiskās nodarbības: Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: klausīšanās,
saprašana un reproducēšana; atmiņas un runas vingrinājumi.Piezīmju tehnikas
izkopšana. Mutiskās tulkošanas problēmu apspriešana.
Studentu patstāvīgais darbs: mācību literatūras apgūšana
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1. izpildīti patstāvīgie darbi – 40% no kopējā vērtējumā
2. sekmīgi starppārbaudījumi – 30% no kopējā vērtējumā
3. eksāmens – 30 % no kopējā vērtējumā
Mācību pamatliteratūra:
1. Kautz, U.: Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. 2.Aufl.
München: iudicium, 2002
2. Kelletat F., Andreas (Hrsg.) Übersetzen und Dolmetschen. S. 115-362. In: Jahrbuch
Deutsch als Fremdsprache, Bd. 24 / 1998. München: iudicium.
3. Schippel, L. Translationskultur – ein innovatives und produktives Konzept. Frank
& Timme. 2007.
4. Velker, K. (Hrsg.): Übersetzer und Dolmetscher. Tübingen: A.Francke Verlag,
1991
Papildliteratūra:
1. Buscha, J.: Deutsches Übungsbuch. Verlag Enzyklopädie. Leipzig, 1983
2. Duden Universalwörterbuch. 6., überarbeitete und erweiterte Auflage.
Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 2006.
3. Duden-Bildwörterbuch der deutschen Sprache. 4. neu bearbeitete Auflage.
Dudenverlag. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich, 1992.
4. Intervijas un teksti no laikrakstiem un žurnāliem, kas iznāk latviešu valodā.
5. Langenscheidts Großwörterbuch. Langenscheidt. Berlin, München, Lepzig, Wien,
Zürich, New York, 1993.
6. Latviešu – vācu vārdnīcas
7. Vācu – latviešu vārdnīcas
8. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Apgāds „Zinātne”, 2007.

Periodika un citi informācijas avoti
1. Kußmaul, P. Verstehen und übersetzen. Ein Lehr-und Arbeitsbuch. Narr Verlag.
Tübingen.
2007.
2.
Kasetes
audiēšanai
ar
dažādu
teksta
sarežģītības
pakāpi.
3. Алексеева, С.И.: Профессиональный тренинг переводчика. Издательство
«Союз»,
Санкт-Петербург,
2001
4. Алексеева, С.И.: Устный перевод. Немецкий язык. Издательство «Союз»,
Санкт-Петербург, 2002
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology of Interpreting (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the theoretical questions of interpreting, with
the peculiarities of the interpreter’s activity. During the course the tasks concerning
the translators’ work are performed, the possible problems concerning interpreting are
solved.
The skills of interpretation (consecutive) are developed as well. The course gives the
overview of the possible problems that are connected with the consecutive
interpretation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskās tulkošanas metodika (angļu
valoda)
Valo6122
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol. Marina Maslova, Svešvalodu centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mutiskās tulkošanas pamatiem, attīstīt
izpratni par dažādām pieejām dažādu tekstu veidiem un par tulkošanas metožu un
tehnikas dažādību.
Rezultāti:
- Spēj demonstrēt zināšanas par priekšmeta saturu un izpratni par dažādām pieejām
un stratēģijām mutiskās tulkošanas procesā;
- Spēj izvēlēties efektīvus paņēmienus attiecībā uz konkrēto mutiskās tulkošanas
veidu un ņemot vērā teksta tipu;
- Spēj argumentēti izskaidrot paņēmienu un stratēģiju lietošanu iespējamo
tulkošanas problēmu risināšanā;
- Spēj sagatavot savu un citu studentu tulkošanas variantu kritisku analīzi, kā arī
argumentēti salīdzināt un izvērtēt piedāvātus variantus;
- Spēj izmantot iegūtas zināšanas, lai izveidotu savas pierakstu sistēmas pamatus
konsekutīvajā tulkošanā;
- Spēj demonstrēt pamatprasmes konsekutīvajā tulkošanā.
Kursa saturs:
Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. Satura analīze. Tekstu tipi un
tulkošanas metodes un paņēmieni. Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums.
Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. Konsekutīvā tulkošana.
Leksisko problēmu risināšanas veidi. Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija. Konsekutīvā
tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu. Sinhronā tulkošana. Sinhronā klausīšanās
un runāšana. Laika deficīts. Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. Runas kompresijas un ekspansijas
pielietošana. Prognozēšana sinhronā tulkošanā. Mutiskās tulkošanas emocionālie un
psiholoģiskie aspekti.

Kursa plāns:
36 st.: semināri – 36 st.
1. Mutiskā tulkošana kā starpvalodu komunikācijas akts. – 2 st.
2. Satura analīze. – 2 st.
3. Tekstu tipi un tulkošanas metodes un paņēmieni. – 2 st.
4. Mutiskās tulkošanas veidi un to raksturojums. – 2 st.
5. Sevišķas prasmes, kas ir nepieciešamas mutiskajā tulkošanā. – 2 st.
6. Konsekutīvā tulkošana.Leksisko problēmu risināšanas veidi. – 4 st.
7. Saīsinātais burtu pieraksts. Pierakstu sistēma.
Pieraksta vertikālais izvietojums. Simboli, to veidi un klasifikācija – 2 st.
8. Konsekutīvā tulkošana ar pierakstu sistēmas lietošanu – 4 st.
9. Konsekutīva tulkošana – 8 st.
10. Sinhronā tulkošana. 4 st
Sinhronā klausīšanās un runāšana.Laika deficīts.
Sinhronā tulka spontānā runa (teksta lasīšanas apstākļos).
11. Runas kompresija un tās veidi sinhronā tulkošanā. 2 st.
Runas kompresijas un ekspansijas pielietošana.
Prognozēšana sinhronā tulkošanā.
12. Mutiskās tulkošanas emocionālie un psiholoģiskie aspekti. – 2 st.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve. Studiju kursa apguves
pārbaudes formas – diferencētā ieskaite. Prasības studiju kursa apguvei – regulārs
nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 20%,
diferencētā ieskaite – 20%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, konsultācijas, patstāvīgie darbi.
Kursu apgūst angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. Veisbergs, A. Konferenču tulkošana. Zinātne, 2007, 183 lpp.
2. Veisbergs, A. Mutvārdu tulkošanas pamati. Rīga, LU, 123 lpp
3. Sīlis J. Tulkojumzinātnes jautājumi, Ventspils augstskola, 2009, 264 lpp.
4. Newmark,P. Approaches to Translation – Phoenix ELT, 1995, 200 lpp
5. Newmark,P. A Textbook of Translation- Phoenix Elt. 1995, 292 lpp
Papildliteratūra:
1. Baker, M. In other words. A coursebook on Translation. Routledge, 2005, 342 p.
2. Zauberga, I. Main Concepts of Translation Studies. Revised Edition – Rīga:
Latvijas Universitāte, 1992,
3. Миньяр-Белоручев, Р. Записи в последовательном переводе – Москва:
Высшая школа, 1997, 189 стр.
4. Pöchhacker, Fr., Edited by M. Shlesinger, Introducing Interpreting Studies –
Austria: University of Vienna, 2003, 264 lpp
5. Pöchhacker, Fr., Edited by M. Shlesinger, The Interpreting Studies Reader Austria: University of Vienna, 2001, 448 lpp
Periodika un citi informācijas avoti
1. Чужакин, А., Палажченко П., Мир перевода – 2000. Introduction to Intepreting
– Москва: Р. Валент, 2000, 184 стр.
2. Алексеева, И., Профессиональний тренинг переводчика – Санкт –
Петербург: Союз, 2001, 278 lpp

3. Kautz, U., Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetshens – München:
Goethe Institut, - 2. Aufl., Judicium, 2002, 643 lpp.
4. Чернов, Г. Основы синхронного перевода – Москва: Высшая школа, 1987,
256 lpp.
5. Miram, G. Daineko, V. Gon, A. And others. Basic Translation. Kiev, Elga, 2006,
278p.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology of Interpreting (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The aim of the course is to provide a short theoretical
background for interpreting, including consecutive and simultaneous interpreting. The
emphasis of the course is laid upon solving lexical problems, note-taking, developing
public speaking competence and special skills required in interpreting. Emotional and
psychological aspects of interpreting are considered as well.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Mutiskās tulkošanas metodika (poļu
valoda)
Valo6123
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Lekt., Mag. philol. Andris Kazjukevičs, DU Rusistikas un slāvistikas katedra
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss sastāv no teorētiskās un praktiskās daļas .
Studiju kursa mērķi un uzdevumi:
- iepazīties ar mutvārdu secīgā tulkojuma metodiskajiem paņēmieniem un
principiem;
- iepazīties ar mutvārdu secīgā tulkojuma posmiem un dažāda tipa vingrinājumiem;
- nostiprināt mutvārdu secīgā tulkojuma pamatus;
- iepazīstināt studentus ar secīgā tulkojuma no poļu valodas uz dzimto un otrādi
specifiskām īpatnībām;
- iepazīstināt ar ieraksta pamatnoteikumiem secīgajā tulkojumā;
- apgūt mutiskā secīgā tulkojuma metodiskos paņēmienus un praktiskā darba
iemaņas;
- veidot paškontroli un savstarpējo kontroli, strādājot patstāvīgi
Rezultāti:
1.Studējošie pārzina tulkošanas terminoloģiju
2. Studējošie zin mutvārdu tulkojuma paņemienus un principus
3. Studējošie prot stradāt ar tulkošanās tehniskām ierīcem
4. Studējošie prot izmantot mutvārdu tulkojumu metodikas zinašanās praktiskajā
darbā
Kursa saturs:
Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un fāzes.
Mutvārdu tulkojuma procesa shēma. Interpretācijas process un runas akts. Valoda un
runa. Secīgais un sinhronais tulkojums. Terminu etimoloģija. Mutvārdu tulkojuma
posmi. Mutvārdu ziņojuma raksturīgākās iezīmes (oratora prasme, runas iekšējā
loģika, vēstījuma mērķis). Mutvārdu tulkojuma analīzes metodes (zināšanu
izmantojums, tulka pozīcija, tēlainā domāšana, tulkojamā teksta un tulkojuma stils).
Valodas zināšanas. Valoda un vārds. Speciālā terminoloģija. Valoda un domāšana.
Dzimtā valoda un lingvistiskā interpretācija. Piezīmju tehnikas izkopšana. Mutiskās
tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas, atmiņas un runas

vingrinājumi. Mācību vingrinājumu gradācija (teksta oriģināla sapratne un
pārformulēšana, audioteksta uztveršana pēc noklausīšanās, divu tekstu – oriģināla un
tulkojuma – jēdzieniskās vienības. Izteikuma analīze. Tulkošana – radošs process.
Valodas tīrība un saprašanās. Tulka profesionālās īpašības. Secīgais tulkojums. Stils.
Skaistvārdība. Pāreja no vienas valodas uz otru. Pārtulkojamie un nepārtulkojamie
vārdi. Rakstiskais teksts mutvārdu tulkojumā
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri – 36 st.
1. Ieskats mutiskās tulkošanas teorētiskajos pamatos: mutiskās tulkošanas veidi un
fāzes.
2. Mutvārdu tulkojuma procesa shēma.
3. Interpretācijas process un runas akts.
4. Valoda un runa. Secīgais un sinhronais tulkojums.
5. Terminu etimoloģija. Mutvārdu tulkojuma posmi.
6. Mutvārdu ziņojuma raksturīgākās iezīmes (oratora prasme, runas iekšējā loģika,
vēstījuma mērķis).
7. Mutvārdu tulkojuma analīzes metodes (zināšanu izmantojums, tulka pozīcija,
tēlainā domāšana, tulkojamā teksta un tulkojuma stils).
8. Valodas zināšanas. Valoda un vārds. Speciālā terminoloģija. Valoda un domāšana.
9. Dzimtā valoda un lingvistiskā interpretācija
10. Piezīmju tehnikas izkopšana.
11. Mutiskās tulkošanas vingrinājumu izpildīšana: audiēšanas, saprašanas, atmiņas un
runas vingrinājumi.
12. Mācību vingrinājumu gradācija (teksta oriģināla sapratne un pārformulēšana,
audioteksta uztveršana pēc noklausīšanās, divu tekstu – oriģināla un tulkojuma –
jēdzieniskās vienības.
13. Izteikuma analīze.
14. Tulkošana – radošs process. Valodas tīrība un saprašanās.
15. Tulka profesionālās īpašības. Secīgais tulkojums.
16. Stils. Skaistvārdība.
17. Pāreja no vienas valodas uz otru. Pārtulkojamie un nepārtulkojamie vārdi.
18. Rakstiskais teksts mutvārdu tulkojumā
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Regulāri izpildīti uzdevumi un patstāvigie tulkojumi – 40 %. Līdzdalība nodarbības –
30 %. Eksāmens – 30 %.
Mācību pamatliteratūra:
1. Gillies A., Tłumaczenie ustne, Kraków, 2001
2. Rozan J-F, Notatki w tłumaczeniu konsekutywnym, Kraków, 2002
3. Roderick, J Conference Interpreting Explained, Manchester, 2002
4. Nolan, J., Interpretation. Techniques and Exercises, Clevendon, 2005
5. Pisarska A.,Tomaszkiewicz I., Współczesne tendencje przekładoznawcze,
Poznań , 1998
6. Dąbska- Prokop U., Mala encyklopedia przekladoznawstwa, Częstochowa, 2002
7. Zauberga,I. Translation Theory in Practice - Rīga. 1996, 51 p.
Papildliteratūra:
1. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002

2. Słownik wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
3. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961
4. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Warszawa
1999
Periodika un citi informācijas avoti
1. Kopczyński A., Dwa rodzaje tłumaczenia ustnego, w: F. Grucza (red.), 1981
2. Marchwiński A., Gramatyka a kompetencja tłumacza, w: F. Grucza (red.),
Gramatyka - konstrukt intelektualny czy rzeczywistość: glottodydaktyczne
implikacje tej alternatywy, Warszawa: WUW, 1992
3. Комиссаров, В.Н. Современное переводоведение - Москва, изд-во ЭТС, 2001
4. Алексеева, И., Профессиональний тренинг переводчика – Санкт –
Петербург: Союз, 2001
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” A daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Methodology of Interpreting (Polish)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course acquaints the students with the theoretical questions of interpreting, with
the peculiarities of the interpreter’s activity. The tasks concerning the translators’
work are performed during the course, the possible problems concerning interpreting
are solved.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā
InfT6002
Informācijas tehnoloģija
Modernās tehnoloģijas
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

6
30
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. philol. Sandra Meškova, Angļu filoloģijas katedras asoc. profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Filoloģijas (angļu, vācu,poļu filoloģija) bakalaura programmā iegūtais zināšanu
līmenis
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
1. studiju gada studējošajiem. Studiju kursa mērķis ir informēt studentus par
programmatūru un ierīcēm, kas tiek izmantotas tulkotāju darbā; iemācīt strādāt ar šīm
ierīcēm un programmām; palīdzēt studentiem apgūt iemaņas darbam ar Trados
programmu. Pastāstīt par tulkotāju frīlanseru darba specifiku (darba meklēšana
internetā, saskarsme ar klientiem, maksājumu saņemšana, izmantojot tīmekļa
maksājumu sistēmas utt.).
Rezultāti:
Studējošie spēj pilnveidot esošās prasmes darbā ar tulkošanas programmatūru, spēj
izvērtēt dažādu programmu priekšrocības un trūkumus un izraudzīties konkrētam
mērķim optimālāko variantu.
Kursa saturs:
Tulkošanas atmiņa un datubāzes. Teksta tulkošanas un rediģēšanas stadijas.
Tulkošanas atmiņa un datubāzes. Ievads Omega-T. Ievads Deja-Vu. Ievads Wordfast.
Trados un SDLX. Trados moduļu apgūšana. Darbs ar terminoloģijas bāzes veidošanu.
Teksta redakcija. „Dragon Naturally Speaking” runas atpazīšanas programma. Darbs
ar skeneri. ABBYY Finereader un teksta atpazīšana. Microsoft Office izmatošana
tulkošanas procesā. Elektroniskās vārdnīcas un automātiskā tulkošana. PayPal, Web
Money un citas tīmekļa maksājumu sistēmas. Ievads internetfrilansā. Tekstu
tulkošana ar Trados programmatūru.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 6 st., praktiskie darbi – 30 st.
Lekciju tēmas:
1. Tulkošanas atmiņa un datubāzes.
2., 3. Teksta tulkošanas un rediģēšanas stadijas.
Semināru tēmas:

1. Tulkošanas atmiņa un datubāzes.
2. Ievads Omega-T.
3. Ievads Deja-Vu.
4. Ievads Wordfast.
5. Trados un SDLX.
6. Trados moduļu apgūšana.
7. Darbs ar terminoloģijas bāzes veidošanu.
8. Teksta redakcija.
9. „Dragon Naturally Speaking” runas atpazīšanas programma.
10. Darbs ar skeneri.
11. ABBYY Finereader un teksta atpazīšana.
12. Microsoft Office izmatošana tulkošanas procesā.
13. Elektroniskās vārdnīcas un automātiskā tulkošana.
14. PayPal, Web Money un citas tīmekļa maksājumu sistēmas.
15. Ievads internetfrilansā.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Tekstu tulkošana ar Trados programmatūru.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga tulkošanas
darba veikšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite.
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 40%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, praktiskie darbi, konsultācijas,
patstāvīgie darbi. Kursu apgūst latviešu vai angļu valodā.
Mācību pamatliteratūra:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_memory
2. http://www.omegat.org/
3. http://www.atril.com/
4. http://www.wordfast.net/
5. http://www.trados.com/en/
6. http://www.dragontalk.com/
7. http://www.abbyy.ru/finereader/
8. http://office.microsoft.com/ru-ru/default.aspx
Papildliteratūra:
Рудавин О., Интернет-фриланс: практическое пособие для переводчиков,
«Торсинг Плюс», Харьков, 2008
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālā maģistra studiju programma “Tulks, tulkotājs” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Modern Technologies in Translation
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is envisaged for the professional Master programme “Translator,
Interpreter” 1st year students. It is aimed at informing students about the software and
equipment used in translator’s work. It teaches working with this software and
equipment focusing on work with Trados. It informs about the peculiarities of
freelancers’ work (searching for work in the Internet, communication with clients,
electronic payment systems etc.).

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Starpkultūru kompetence
Psih6031
Psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg. Paed. Janīna Sergejeva, Svešvaloda centra lektore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura programmas „Filoloģija (Angļu filoloģija)” 2.studiju gada kurss
„Kultūrstudijas”
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studentiem. Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar starpkultūru komunikācijas
iespējamām problēmām un to risināšanas veidiem; attīstīt efektīvās starpkultūru
komunikācijas prasmes. Studiju kursa uzdevumi:
(1) iemācīt efektīvās komunikācijas noteikumus un to pielietošanu starpkultūru
komunikācijā;
(2) attīstīt priekšstatu par kultūru vērtību un to dažādību;
(3) palīdzēt studentiem apzināt iespējamas problēmas un kopīgi meklēt to risinājumu.
Rezultāti:
Studējošie:
 Spēj parādīt zināšanas par par starpkultūras kompetences būtību un izpratni par
kultūru vērtību un to dažādību;
 Spēj patstāvīgi izmantot iegūtas zināšanas, lai identificētu un pētītu starpkultūru
komunikācijas problēmas;
 Spēj kritiski analizēt starpkultūru komunikācijas problēmas;
 Spēj pamatot starpkultūru komunikācijas problēmu risinājumu.
Kursa saturs:
Ievads: kursa pamatojums, terminoloģija, kursa uzdevumi. Kultūra un tās aspekti.
Identitāte un tās attīstības tendences. Valoda un komunikācija. Komunikatīvā
kompetence. Verbālā komunikācija starpkultūru aspektā. Valodu vienību nozīmes
noskaidrošanas problēma un to risināšanas veidi. Neverbālā komunikācija
starpkultūru aspektā. Diskurss: tēma, runātāju lomu maiņa un runas laika sadalīšana.
Nacionālais raksturs. Stereotipi. Tulkošanas etiķete un kultūra.

Kursa plāns:

Kursa struktūra: semināri - 18 st.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Semināru tēmas:
Ievads: kursa pamatojums, terminoloģija, kursa uzdevumi.
Kultūra un tās aspekti.
Identitāte un tās attīstības tendences.
Valoda un komunikācija. Komunikatīvā kompetence.
Verbālā komunikācija starpkultūru aspektā. Valodu vienību nozīmes
noskaidrošanas problēma un to risināšanas veidi.
Neverbālā komunikācija starpkultūru aspektā.
Diskurss: tēma, runātāju lomu maiņa un runas laika sadalīšana.
Nacionālais raksturs. Stereotipi.
Tulkošanas etiķete un kultūra.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga pētnieciska
darba izstrāde un prezentēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, Pētījums pēc izvēlētās tēmas un tā rakstiskā atskaite – 20%
Pētījuma prezentācija – 20%
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, patstāvīgs pētnieciskais darbs,
prezentācijas.
Mācību pamatliteratūra:
1. Hyde, M.; Kullman, J. Intercultural Communication. An Advanced Resource
Book. - Routledge Applied Linguistics, 2004
2. Huber-Kriegler. M., Lazar, I. Strange, J. Mirrors and Windows. - ECML 2003
3. Kramsch, C. Language and Culture. – Oxford: Oxford University Press, 1998
4. Lazar, I. Incorporating Intercultural Communicative Competence in Language
Teacher Education. – ECML, 2003
5. Nunan, D. Discourse Analysis. - Penguin Books, 1993
Papildliteratūra:
1. Kabagarama,D. Breaking the Ice.(A guide to Understanding People from
Different Cultures). - Allyn and Bacon, Boston – Singapore, 1993
2. Mikes,G. How to Be an Alien. - Penguin Books, 1946
3. Scollon,R. & Scolon,S. Intercultural Communication. - Blackwell Publishers,
2000
4. The Peace Corps Cross-Cultural Workbook. Culture Matters. - Washington, D.C.,
1990
5. Zauberga,I. Translation as Intercultural Communication. – Contact as Conflict. Panel Discussion. In.: EST Congress Prague, 1995
6. Ločmele,G. Cross-Cultural Interference in the Language of TV
Advertisements.//Konf.tēzes: Rīgas Simpozijs “Pragmatic Aspects of Translation.
Rīga,1996.g. 3.-5.oktobrī
7. Tomilin, B. and Stempelski, S. Cultural Awareness. - Oxford University Press,
1993
8. Сухарев, В., Сухарев, М. Психология народов и наций. - Днепропетровск:
«Сталкер», 1997
9. Тер-Минасова, С.Г. Язык и культура. - Москва.»Слово», 2000

Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, Tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Intercultural Competence
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. The aim of the course is to acquaint the students with the
possible problems of intercultural communication and their solution modes and to
develop effective communication skills.
By the end of the course the students will have practiced the use of the rules of
effective communication in intercultural settings; will have developed the
understanding of cultural values, identity and otherization; will have increased their
awareness of the potential problems in ICC and will have sought for their solution.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Teksta teorija
Valo6124
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
G.Sirica, Dr. philol., asociētā profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks,
tulkotājs” studentiem. Studiju kursa mērķis ir iegūt zināšanas par tekstu kā lingvistisko
pētījumu objektu un teksta teoriju.
Teksta teorijas pamatkategorijas un jēdzieni. Svarīgākās teksta teorijas problēmas.
Teksts kā lingvistikas objekts. Teksta specifiskie līdzekļi. Teksta struktūra un
semantika.
Rezultāti:
Studējošie
- spēj apspriest un salīdzināt dažādas pieejas teksta izpētē,
- prot izmantot teorētiskās zināšanas teksta patstāvīgā analīzē,
- prot noteikt teksta vienības un kategorijas,
- demonstrē praktisko kompetenci dažādu žanru un veidu tekstu analīzē,
Kursa saturs:
Teksts kā izpētes objekts. Tekstu klasifikācija. Informācijas veidi tekstā. Teksta
struktūra un semantika. Teksta kategorijas. Tekstu izveides un uztveres specifika.
Teksta analīzes problēmas.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas – 18 st.
Lekcijas:
1. Teksts kā izpētes objekts. Vispārīgā un konkrēta teksta teorija, to specifika.
2. Teksts un tā definēšanas problēma.
3. Ontoloģiskas un funkcionālas teksta pazīmes. Teksts un diskurss.
4. Teksta parametri. Teksta funkcijas.
5. Tekstu klasifikācija.
6. Informācijas veidi tekstā.
7. Teksta struktūra.
8. Teksta vienības. Virsfrāzes vienības un rindkopa.

9. Teksta semantika.
10. Teksta kategorijas un to specifika dažādu tekstu veidos.
11. Dažādu funkcionālo stilu tekstu specifika.
12. Virsfrāzes vienības un to veidi.
13. Kohēzija un tās izteiksmes veidi.
14. Teksta modalitāte un tās izpausme dažādos tekstos.
15. Tekstu izveides specifika.
16. Tekstu uztveres specifika.
17. Tekstu analīzes metodika.
18. Teksta tulkošanas problēmas.
19.
Patstāvīgs darbs:
Hiperteksta un interteksta jēdzieni.(Referāts).
Implicētas un eksplicētas informācijas specifika. (Referāts).
Daiļliteratūras teksta universālās kategorijas. (Referāts).
1. tēma. Teksts kā izpētes objekts
Teksts kā izpētes objekts. Vispārīgā un konkrēta teksta teorija, to specifika.
Teksts un tā definēšanas problēma.
Ontoloģiskas un funkcionālas teksta pazīmes. Teksts un diskurss.
Teksta parametri. Teksta funkcijas.
2. tēma. Tekstu klasifikācija.
Tekstu klasifikācija.
Dažādu funkcionālo stilu tekstu specifika.
3. tēma. Informācijas veidi tekstā.
Informācijas veidi tekstā.
4. tēma. Teksta struktūra un semantika.
Teksta struktūra.
Teksta vienības. Virsfrāzes vienības un rindkopa
Virsfrāzes vienības un to veidi
Teksta semantika.
5. tēma. Teksta kategorijas.
Teksta kategorijas un to specifika dažādu tekstu veidos.
Kohēzija un tās izteiksmes veidi.
Teksta modalitāte un tās izpausme dažādos tekstos.
6. tēma. Tekstu izveides un uztveres specifika.
Tekstu izveides specifika.
Tekstu uztveres specifika.
7. tēma. Teksta analīzes problēmas.
Tekstu analīzes metodika.
Teksta tulkošanas problēmas.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, patstāvīgo darbu izpilde 30%, 2 kontroldarbi 10%.
Izmantojamās studiju metodes un formas – lekcijas, semināri, konsultācijas,
kontroldarbi, patstāvīgie darbi.
Mācību pamatliteratūra:
1. K.Brinker Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe und
Methoden. – Berlin, 2001.

2. Валгина Н.С. Теория текста. Уч. пособие. – М., Логос, 2003.
3. Панченко Н.В. и др. Теория текста. – М., 2010.
4. Тураева З.Я. Лингвистика текста. Текст: Структура и семантика. – М., 2009.
Papildliteratūra:
1. E.Agricola. Textstruktur. Textanalyze. Informationskern. - Leipzig, 1979.
2. Beaugrande R.-A., Dressler W.U. Einführung in die Textlinguistik. -Tübingen,
1981.
3. Gülich E., Raible W. Linguistische Textmodelle. Grundlagen und Möglichkeiten.
- München, 1977.
4. Heinemann W., Viehweger D. Textlinguistik. Eine Einführung. - Tübingen, 1991.
5. H.Kahlverkamper. Orientirung zur Textlinguistik.-Tübingen, 1981.
6. Автор и текст: Сб. статей. Вып. 2./ Под. ред. В.М. Марковича и В. Шмида.Санкт-Петербург, 1996.
7. Барт Р. От произведения к тексту // Барт Р. Избранные работы: Семиотика:
Поэтика. – Москва, 1989.
8. Бахтин М. М. Проблема текста // Бахтин М.М. Собр. соч. - Москва, 1996.Т.5.
9. Белянин В. Психолингвистические аспекты художественного текста.Москва, 1988.
10. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: Учеб. пособие. – Томск,
2006.
11. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – Москва,
2010.
12. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера –
история.- Москва, 1999.
13. Маскальчук Г.Г. Структура текста как синергетический процесс.- Москва,
2010.
14. Матвеева Г. Функциональные стили в аспекте текстовых категорий.Свердловск, 1990.
15. Мельчук И. А. Русский язык в модели «Смысл ↔ Текст». Москва-Вена,
1995.
16. Мурзин Л., Штерн А. Текст и его восприятие.- Свердловск, 1991.
17. Мучник Б. Человек и текст.- М., Книга, 1985.
18. Новиков А., Ярославцева Е. Семантические расстояния в языке и тексте.Москва, 1990.
19. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. Москва, 1983.
20. Cырица Г.С. От текста к слову. - Daugavpils, 2005.
21. Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. Сб. статей. - Институт
русского языка РАН. Москва,1995.
Periodika un citi informācijas avoti
1. Рогова К.А. Теория текста как сфера изучения речи // Мир русского слова,
№ 2, 2009.
2. Сыров И. Функционально-семантическая классификация заглавий и их роль
в организации текста. // Филологические науки, 2002, №2.
3. Милевская Т. Дискурс и текст: проблема дефиниции.
http://www.teneta.ru/rus/me/milevskat-discourseantextdfn.htm
4. Черкашина Ю.В.Семантика текста. Адекватное восприятие и понимание
текста. http.\\www.nspu.nsu.ru\facultet\\ffl\art004.htm

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Text Theory
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. It deals with the most important problems of the text theory,
the text as linguistic object, its specific means and structure.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Teksta analīze sastatāmā aspektā
(angļu valoda)
Valo6126
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
1
1.5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., lekt. Marina Maslova, Svešvalodu centrs
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus un veido viņu prasmes atveidot dažādu žanru un stilu
īpatnības angļu un latviešu valodās.
Rezultāti:
- Studējošie pārzina specifiskās atšķirības starp ekonomiskiem, juridiskiem un
tehniskiem avottekstiem un mērķtekstiem teikuma struktūrās, lietojamās
terminoloģijas
un
citu
valodas
izteiksmes
līdzekļu
jomās;
- Tulkošanas procesā studējošie strādā ar paralēltekstiem.
Kursa saturs:
Metafora. Salīdzinājums. Frazeoloģismi. Idiomas. Akronīmi. Literāru tekstu
(monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze. Ar izglītību saistītu tekstu
sastatāmā analīze. Ar sociālajiem procesiem saistītu tekstu analīze.
Kursa plāns:
Semināri – 6 st. praktiskās nodarbības – 14 st.
I Semināri
1. Metafora
2. Salīdzinājums
3. Frazeoloģismi
4. Idiomas
5. Akronīmi
II Praktiskās nodarbības
1. Literāru tekstu (monologu, dialogu aprakstu utt.) sastatāmā analīze.
2. Ar izglītību saistītu tekstu sastatāmā analīze.
3. Ar sociālajiem procesiem saistītu tekstu analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros, uzdoto rakstisko tulkojumu izpilde, aktīva piedalīšanās
praktisko darbu nodarbības, testu izpilde, dif. ieskaites nokārtošana.
Mācību pamatliteratūra:
1. Jeromy Munday „Introducing Translation Studies. Theories and Applications”.
Papildliteratūra:
1. W.Somerset Maugham „Collected Short Stories”USA, Penguin Books, 1983.
2. Somersets Moems „Lietus”, Rīga, Ļiesma”, 1966.
3. John Steinbeck „The Grapes of Wrath” Moscow, Progress Publishess, 1978.
4. Džons Steinbeks „Dusmu augli”, Rīga, Latvijas valsts izdev.,1963.
5. Džordžs Orvels „Dzīvnieku ferma. 1984”, Rīga, Liesma, 1990.
6. Periodiskie izdevumi
Periodika un citi informācijas avoti
1. Latvija Boloņas procesā. Latvia in Bologna process. Rīga, 2003.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Contrastive Analysis of the Text (English)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is envisaged for the students of the professional master study programme
”Translator, Interpreter”. The course introduces the students into the basics of the text
analysis and develops the skills of independent text interpretation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Teksta analīze sastatāmā aspektā (poļu
valoda)
Valo6161
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
1
1.5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Mg.philol. Andris Kazjukevičs, Rusistikas un slāvistikas katedras lektors
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kurss iepazīstina studentus ar teksta sastatāmās analīzes pamatprincipiem un attīsta
iemaņas patstāvīgi strādāt ar tekstu.
Rezultāti:
- Studējošie pārzina specifiskās atšķirības starp ekonomiskiem, juridiskiem un
tehniskiem avottekstiem un mērķtekstiem teikuma struktūrās, lietojamās
terminoloģijas
un
citu
valodas
izteiksmes
līdzekļu
jomās;
- Tulkošanas procesā studējošie strādā ar paralēltekstiem.
Kursa saturs:
Teksts kā valodniecības un literatūrzinātnes kategorija. Teksta jēdziens. Teksta
analīzes
metodes
un
veidi.
Sastatāmās
analīzes
pamatprincipi.
Tekstuālie paņēmieni un stilistiskās figūras, to vieta un nozīme teksta struktūrā
Teksta analīzes līmeņi (fonētiskais, leksiskais, morfoloģiskais utt.). Tekstu veidi un to
analīzes stratēģijas sastatāmā aspektā. Literārā teksta specifika. Sastatāmais aspekts
literāro tekstu analīzē. Satatāmās metodoloģijas uzdevumi un perspektīvas
Kursa plāns:
Teksts kā valodniecības un literatūrzinātnes kategorija.Teksta jēdziens.
Teksta analīzes metodes un veidi.
Sastatāmās analīzes pamatprincipi.
Tekstuālie paņēmieni un stilistiskās figūras, to vieta un nozīme teksta struktūrā
Teksta analīzes līmeņi (fonētiskais, leksiskais, morfoloģiskais utt.)
Tekstu veidi un to analīzes stratēģijas sastatāmā aspektā
Literārā teksta specifika.Sastatāmais aspekts literāro tekstu analīzē
Satatāmās metodoloģijas uzdevumi un perspektīvas
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekciju apmeklējums, darbs seminārnodarbībās, nokārtota dif. ieskaite

Mācību pamatliteratūra:
1. B. Chrząstowska , S,. Wysłouch Wiadomości z teorii literatury w analizie
literackiej, Warszawa, 1974
2. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa A. Okopień- Sławińska, J. Sławiński Słownik
terminów literackich, Wrocław, 1988
3. B. Chrząstowska, S. Wysłouch Poetyka stosowana, Warszawa, 1978
4. E. Miodońska – Brookes, A. Kuławik, M. Tatara, Zarys poetyki, Warszawa, 1987
5. M. Głowiński, A. Okopień – Sławińska, J. Sławiński, Zarys teorii literatury,
Warszawa, 1991
6. S. Sawicki Problemy teorii literatury, Wrocław, 1967
7. Mała encyklopedia przekładoznawstwa, Częstochowa 2000.
8. J.Pieńkos, Przekład i tłumacz we współczesnym świecie, Warszawa 1993.
9. A.Pisarska, T.Tomaszkiewicz, Współczesne tendencje przekładowe, Poznań 1996.
Papildliteratūra:
1. E. Miodońska – Brookes, A. Kulawik, M. Tatara Zarys poetyki Warszawa, 1978
2. B. Chrząstowska, S. Wysłouch Poetyka stosowana warszawa, 1987
3. B. Chrząstowska S. Wysłouch Wiadomości z teorii literatury w analizie literackiej
4. Warszawa, 1974
5. J. Mukarovsky O języku poetyckim W: Praska szkoła strukturalna, Warszawa,
1966
5. K. Budzyk Stylistyka – poetyka - teoria literatury, Wrocław, 1966
6. Słownik współczesnego języka polskiego, red. Kopalinski, Warszawa 2002Słownik
wyrazów bliskoznacznych, red. S. Skorupka, Warszawa 1985
7. Słownik wyrazów obcych, red. Z. Rysiewicz, Warszawa 1961Słownik wyrazów
obcych i zwrotów obcojęzycznych, W. Kopaliński, Warszawa 1999
8. Kielar B. Z., 1993c, Nauczanie tłumaczenia: rozważania nad ekwiwalencją i
ekwiwalentnym tekstem przekładu, w: F. Grucza (red.), 1993
9. Gilewski W., 1985, Pewien model procesu tłumaczenia na przykładzie tłumaczenia
symultanicznego, w: F. Grucza (red.), 1985
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Contrastive Analysis of the Text (Polish)

Kursa anotācija angļu valodā:
The course is envisaged for the students of the professional master study programme
”Translator, Interpreter”. The course introduces the students into the basics of the text
analysis and develops the skills of independent text interpretation.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Teksta analīze sastatāmajā aspektā
(vācu valoda)
Valo6125
Valodniecība
Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
1
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Kursa izstrādātājs (-i)
Mag. philol., lekt. Valentīna Taļerko
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kursa gaitā tiek apskatīti dažāda tipa teksti vācu un latviešu valodās
sastatāmajā aspektā; noteiktas atšķirības teksta uzbūves un noformējuma, teikuma
struktūrās, pielietojamas terminoloģijas un citu valodas izteiksmes līdzekļu jomās.
Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu iemaņas tulkošanas procesā, māca izvēlēties
mērķvalodai vispiemērotāko leksisko izteiksmes veidu, teikuma uzbūvi, teksta
struktūru, kā arī sastatīt dažāda tipa tekstus, analizējot tos pēc dažādiem valodas
līmeņiem, pēc teksta struktūras un uzbūves.
Rezultāti:
- Studējošie novērtē un analizē atšķirības starp ekonomiskiem, juridiskiem un
tehniskiem avottekstiem un mērķtekstiem teksta uzbūves un noformējuma jomā;
- Studējošie pārzina specifiskās atšķirības starp ekonomiskiem, juridiskiem un
tehniskiem avottekstiem un mērķtekstiem teikuma struktūrās, lietojamās
terminoloģijas
un
citu
valodas
izteiksmes
līdzekļu
jomās;
- Tulkošanas procesā studējošie strādā ar paralēltekstiem.
Kursa saturs:
Dažāda veida vācu, angļu un latviešu tekstu (ekonomisko, juridisko, tehnisko u. c.)
sastatīšana; teksta noformējuma, uzbūves, teikumu struktūras, pielietojamās
terminoloģijas atšķirību analīzē.
Kursa plāns:
18 st. - praktiskās nodarbības
Praktisko nodarbību laikā notiek:
1. dažāda veida vācu, angļu un latviešu tekstu (ekonomisko, juridisko, tehnisko u. c.)
sastatīšana;
2. teksta noformējuma, uzbūves, teikumu struktūras, pielietojamās terminoloģijas
atšķirību analīzē.
Studentu patstāvīgais darbs - vācu, angļu un latviešu tekstu sastatāmā analīze.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Dif. iesk.
Mācību pamatliteratūra:
1. Žurnāli, avīzes un lietišķie teksti vācu un latviešu valodās (Der Spiegel, Der Focus,
Deutschland, Das Parlament, Diena, Mērķis, Datorpasaule u. c.)
2. Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens.
München: Iudicuum Verlag.
Papildliteratūra:
1. Попряник, Л.В. (2000): Практикум по переводу с немецкого языка на русский
текстов экономического содержания. Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС.
2. Сазонова Е.М. (2004): Международные контакты. Москва: «Высшая школа».
3. Duden. Wörterbuch der New Economy. (2001): Mannheim: Dudenverlag.
4. Hinführung zur naturwissenschaftlich-technischen Fachsprache. (1982): Max
Hueber Verlag D-8045 Ismaning.
5. Aus moderner Technik und Naturwissenschaft (1999): Max Hueber Verlag D-8045
Ismaning.
6. Skujiņa, V. (2002): Latviešu terminoloģijas izstrādes principi. Rīga: LVI
7. Juridisko terminu vārdnīca (1994): Rīga: „Rasma”.
8. Juridisko terminu vārdnīca (1998): Rīga: Nordik.
9. Tirdzniecības, ekonomikas, organizācijas un pārvaldes terminu vārdnīca (1992):
Rīga: Zinātne.
10. Juridisko terminu vārdnīca uzņēmējdarbībai (1997): Rīga: A/s „Preses nams.
11. Wirtschaftstexte im Unterricht (1990): München: Goethe-Institut.
12. Deutsche Handelskorrespondenz (1991): D-85737 Ismaning: Max Hueber Verlag.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Text Analysis in Comparative Aspect (German)
Kursa anotācija angļu valodā:
The course deals with various texts in German and Latvian in comparison, determines
the differences in the construction and layout of texts, in the text structures, in the
branch of the terminology and other language means. The course develops students’
skills in the process of translation, learns to choose the more suitable word
combinations, to produce various texts and to analyse them according to the different
language levels, to the structure of texts, too.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Tiesību pamati
JurZ6009
Juridiskā zinātne
Tiesību teorija un vēsture
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Asoc. prof., Dr. jur. Jānis Teivāns-Treinovskis
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” specialitātes
studējošiem un atklāj galvenos tiesību jēdzienus, tādus kā “likums”, “tiesība”, “tiesību norma” u.c.
Kursa mērķis ir iepazīstinat studējošus ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un sniegt
ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – cilvēktiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām
tiesībām, civiltiesībām un citām tiesību sfērām. Teorētiskais kurss tiek apgūts, ņemot vērā studējošo
darba specifiku nākotnē.
Studiju rezultāti:
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studējošie izprot galvenos tiesību jēdzienus, tiesību funkcijas, tiesību
avotus, principus, normas un tiesību lomu valsts mehānismā. Studējošie strādā ar normatīvo bāzi:
meklē, analizē un vērtē Latvijas Republikas normatīvos aktus, atlasa atbilstošajai tiesību nozarei
nepieciešomos normatīvos aktus. Argumentēti diskutē par aktuāliem jautājumiem tiesību sfērā.
Kursa saturs:
Tiesību jēdziens un izpratne. Tiesību sistēma un tās struktūra Latvijā. Tiesību avoti. Tiesību
principi. Normatīvie akti. Tiesisko attiecību jēdziens un struktūras elementi. Tiesību normas.
Juridiskā atbildība. Publiskās tiesības: cilvēktiesības. Publiskās tiesības: krimināltiesības un
administratīvās tiesības. Privāttiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības; lietu un saistību tiesības.
Komerctiesības. Ieskats darba tiesībās

Kursa plāns:
Lekcijas:
1. Tiesību jēdziens un izpratne.

2. Tiesību sistēma un tās struktūra Latvijā.
3. Tiesību avoti (paraža, tiesu precedents, normatīvais akts, līgums).
4. Tiesību principi.
5. Normatīvie akti (pazīmes; hierarhija; spēks laikā un telpā).
6. Tiesisko attiecību jēdziens un struktūras elementi.
7. Tiesību normas (jēdziens, pazīmes, klasifikācija, iztulkošana).
8. Juridiskā atbildība (jēdziens, veidi).
9. Publiskās tiesības: cilvēktiesības.
10. Publiskās tiesības: krimināltiesības un administratīvās tiesības.
11. Privāttiesības: Ģimenes un mantojuma tiesības; lietu un saistību tiesības.
12. Komerctiesības.
13. Ieskats darba tiesībās
Patstāvīgais darbs:
- gatavošanās lekcijām (neskaidru jautājumu sagatavošana par iepriekš izskatītajiem tematiem;
gatavošanās diskusijām);
- gatavošanās kontroldarbam;
- referāta izstrāde.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Patstāvīgie darbi – 20%, 1 starppārbaudījums – kontroldarbs - 30%. Kursa pārbaudījums – ieskaite 50%, Pārbaudījums (rakstveida) – tests.
Literatūra :
1. Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. Rīga, 1997.
2. Jelāgins J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija // Tiesību spogulis. R: Turība, 1999
3. Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi ka tiesību avots// "Latvijas Vēstnesis”, 22.10.1997.
4. Melbārdis Dz. Tiesību pamati. – R., 2000.
5. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004.
6. Krastiņš I. Tiesību sistēma, tās struktūra un tiesību normu klasifikācija. Tiesību sistēma un tās
struktūra Latvijā // Tiesību būtība un forma – Rīga: 1998.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Briede J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.
2. Jakubaņecs V. Tiesiskā apziņa. Rīga: LPA, 1999.
3. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti / Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.
4. Latvijas Republikas Satversme: LR likums // LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994,
Nr. 6.
5. Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. Rīga: Avots, 1997.
6. Meļķsis E. Likuma burts, likuma gars. Satversmes tiesa // Satversmes tiesas pirmais spriedums.
Rīga, 1998.
7. Meļķsis E. Tiesību normu interpretācijas metodes.- Rīga, 1996
8. Лившиц Р.Э. Современная теория права. – М: РАН, 1992
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Tiesību aktu krājums www.likumi.lv
Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:

Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
The Fundamentals of Jurisprudence
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course is meant for the students of the professional master study programme “Interpreter,
translator” and defines such judicial notions as “law”, “right”, “norm of law”, etc. The aim of the
course is to introduce students with legislation of the Republic of Latvia and provide discretion
about basic branches of law – human rights, criminal law, administrative law, civil law and other
branches of law. The theoretical course depends on the specific character of the students’ future
work.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Ekonomikas zinātņu pamati
Ekon6022
Ekonomika
Ekonomikas teorija
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Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
pētn., Mg. oec. V. Šipilova
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts HF profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studentiem. Radīt studentiem vispārīgu priekšstatu par ekonomikas teorijas pamatiem, izdalīt
galvenās ekonomiskās likumsakarības, kas ir sastopamas gan makroekonomikas , gan
mikroekonomikas līmeņos.
Studiju rezultāti:
Studenti zina mūsdienu ekonomikas teorijas pamatprincipus, nosaka tendences notiekošajiem
ekonomiskajiem procesiem valstī un pasaulē.
Kursa saturs:
Ekonomiskā teorija. Makroekonomika un mikroekonomika.Ekonomiskie resursi un ražošanas
potenciāls. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati.Patērētāju rīcība tirgū un galējais
derīgums. Ražošana un izmaksas. Konkurence, cena un peļņa. Tirgus mehānisma nepilnības un to
novēršana. Nauda un naudas sistēma.Banku sistēma. Kopējais pieprasījums un kopējais
piedāvājums. Privātais sektors un valsts sektors.Valdības loma ekonomikā. Ekonomiskā izaugsme
un ekonomiskās attīstības cikli.
Kursa plāns:
1. Ekonomiskā teorija. Makroekonomika un mikroekonomika.Ekonomiskie resursi un ražošanas
potenciāls.
2. Pieprasījuma un piedāvājuma teorijas pamati.Patērētāju rīcība tirgū un galējais derīgums
3. Ražošana un izmaksas. Konkurence, cena un peļņa. Tirgus mehānisma nepilnības un to
novēršana.
4. Nauda un naudas sistēma.Banku sistēma.
5. Kopējais pieprasījums un kopējais piedāvājums.
6. Privātais sektors un valsts sektors.Valdības loma ekonomikā.

7. Ekonomiskā izaugsme un ekonomiskās attīstības cikli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ajevskis V. Lata piesaiste eiro ietekme uz finanu sektoru.-Rīga: Latvijas Banka, 2005.
2. Bikse V. Ekonomika un bankas. Latvijas Komercbanku asociācijas Konsultāciju un mācību
centrs, 2009.
3. Bikse V. Ekonomikas teorijas pamatprincipi: Mācību līdzeklis. Rīga: Izglītības soļi, 2007.
4. Biznesa ekonomiskie pamati: Ekonomikas pamatjautājumus palīdz izprast piemēru analīze.
Rīga: Zvaigzne ABC, 2005..
5. Darba algas un to ietekmējošie faktori / Eiropas savienības struktūrfondu nacionālās
programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas pētījumi”. Rīga, 2006.
6. Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte / Latvijas Universitāte; Eiropas struktūrfondu nacionāla
programma; Pētījumu līdzfinansē Eiropas Savienība. Rīga, 2007..
7. Darbaspēka profesionālā mobilitāte: Nr: VPD1/ESF/NVA/04/NP/3.1.5.1./0001/0003/ Latvijas
Universitāte; Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālā programma; Pētījumu līdzfinansē
Eiropas Savienība. Rīga, 2007.
8. Dornbusch R., Fischer S. Macroeconomics. McGraw-Hill,Inc.,NY,2001.
9. Economic Development of Latvia: Report / Ministry of Economics of Latvia. Riga, 2006.
10. Economic Development of Latvia: Report / Ministry of Economics Republic of Latvia. Riga,
2006.
11. Gods U. Makroekonomika. Turība, Rīga, 2002.
12. Kasalis E. Makroekonomika. LU, Rīga, 2002.
13. Kavale L. Budžets un finanses.LU, Rīga, 2009.
14. Kodoliņa-Miglāne I. Kā nodokļus maksā nerezidenti: Mācību līdzeklis. Rīga: Biznesa
augstskola Turība, 2005.
15. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 1(22)/2005.
16. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 3(24)/2005.
17. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 4(25)/2005.
18. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 1(26)/2006.
19. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 2(27)/2006.
20. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats / Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 3(28)/2006.
21. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats/ Latvijas Republikas Centrālā statistikas
pārvalde. Rīga, 2005.
22. Lībermanis G. Kā latu nomainīs eiro: Jautājumi un atbildes. Rīga: Kamene, 2006.
23. Liepiņš A. Analītiskā makroekonomika: Mācību līdzeklis. Rīga: Biznesa augstskola Turība,
2007.
24. Mazā biznesa kurss: Mācību līdzeklis. Rīga: Jumava, 2006.
25. Ragan Christopher T.S. Macroeconomics. Toronto: Addison Wesley, 2005.
26. Reģionālais ziņojums: Pētījumu materiāli. Daugavpils: Saule, 2006.
27. Šenfelde M. Makroekonomika. Rīga, 2009.

28. Šenfelde M. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2005.
29. Šenfelde M. Makroekonomika. Rīga: Kamene, 2006.
30. Stability with Growth: Macroeconomics, Liberalization, and Development. Oxford: Oxford
University Press, 2006..
31. The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review / Central Statistical Bureau of
Latvia. Riga, 1(26)/2006.
32. The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review / Central Statistical Bureau of
Latvia. Riga, 2(27)/2006.
33. The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review / Central Statistical Bureau of
Latvia. Riga, 3(28)/2006.
34. Vaidere I. Banku sistēmas attīstība Latvijā, 1987-1997. Rīga: Latvijas Universitātes
Akadēmiskais apgāds, 2006.
35. Zasova A. Latvijas darba tirgus elastības novērtējums. Rīga, 2005.
36. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Rīga, 2005.
37. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Rīga, 2006.
38. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Rīga, 2007.
39. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Rīga, 2008
40. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību / Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija.
Rīga, 2009

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. A. Isaksens, K. Hamiltons, T. Giltasons. Pārejas ekonomika. – Rīga, 1992.
2. G. Libermans. Ceļvedis ekonomikā. – Rīga, 1992.
3. G. Libermans. Tirgus, cena, konkurence. – Rīga, 1994.
4. J.A. Trucksons. Tirgus ekonomikas pamati. – Rīga, 1994.
5. О. Хейне. Экономический образ мышления. – Москва, 1992.
6. Экономика и бизнес. – Москва, 1993.
7. Экономика для менеджеров. – М., 1998.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats –Rīga, 2005.
2. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats/ Latvijas Republikas Centrālās
statistikas pārvalde – Rīga, 2005.
3. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats/ Latvijas Republikas Centrālās
statistikas pārvalde – Rīga, 2006.
4. Latvijas tautsaimniecība: Makroekonomiskais apskats/ Latvijas Republikas Centrālās
statistikas pārvalde – Rīga, 2007.
5. The National Economy of Latvia: A Macroeconomic Review – Rīga, 2006.
6. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
– Rīga, 2005.
7. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
– Rīga, 2006.
8. Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību/Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija
– Rīga, 2007.
9. Latvijas statistikas gadagrāmata. LR Centrālā statistikas pārvālde. – Rīga, 2005.
10. Latvijas statistikas gadagrāmata. LR Centrālā statistikas pārvālde. – Rīga, 2006.
11. Latvijas statistikas gadagrāmata. LR Centrālā statistikas pārvālde. – Rīga, 2007.
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Fundamentals of Economics
Kursa anotācija angļu valodā:
This course is designed for the students of professional master study programme “Interpreter,
Translator”. The aim of the course is to provide students with the general ideas in Fundamentals of
Economic theory, to highlight main economic regularities that students can come across both in the
courses of macroeconomics and microeconomics.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Psiholingvistika
Valo6127
Valodniecība
Vispārīgā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. habil.philol. Zaiga Ikere, Angļu fiololoģijas katedras profesore
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Nav
Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studentiem. Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar psiholingvistikas
priekšmetu, tās pētīšanas metodēm un mūsdienu problēmām.
Rezultāti:
Studējošie:
 Spēj parādīt zināšanas par psiholingvistikas priekšmeta saturu un izpratni par
valodas apgūšanas procesiem un domāšanu
 Spēj patstāvīgi izmantot pirmās un otrās valodas apgūšanas teoriju, lai veiktu
pētniecisku darbību.
 Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par bilingvalisma būtību un tā veiksmīgas
attīstīšanas nosacījumiem.
 Spēj kritiski analizēt specifiskus valodas aspektus (piemērām, gramātiku) un to
saistību ar psihiskiem procesiem.
 Spēj integrēt zināšanas lingvistikā, tulkošanas teorijā un psiholingvistikā.
Kursa saturs:
Psiholingvistikas priekšmets, pētīšanas objekts un metodes. Galvenie
psiholingvistikas virzieni. Saikne ar citiem radnieciskiem zinātnes virzieniem:
neiropsiholoģiju, sociolingvistiku un saskarsmes psiholoģiju. Dzimtās valodas
apgūšana. Bērni un valoda. Otrās valodas apgūšana. Valoda un cilvēka uzvedība.
Valodas kļūdas. Mentālā gramatika. Frāžu veidošana un psiholoģiskā realitāte.
Teikuma struktūras analīze un psiholingvistiskā izpratne. Bilingvalisms (divvalodība).
Valoda, domāšana un kultūra. Tulkošanas process psiholingivstiskajā aspektā .
Mūsdienu pētījumi psiholingvistikas jomā un to rezultāti.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: semināri - 18 st.
Semināru tēmas:
(1) Psiholingvistikas priekšmets, pētīšanas objekts un metodes. Galvenie

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

psiholingvistikas virzieni. Saikne ar citiem radnieciskiem zinātnes virzieniem:
neiropsiholoģiju, sociolingvistiku un saskarsmes psiholoģiju.
Dzimtās valodas apgūšana. Bērni un valoda.
Otrās valodas apgūšana. Valoda un cilvēka uzvedība. Valodas kļūdas.
Mentālā gramatika. Frāžu veidošana un psiholoģiskā realitāte.
Teikuma struktūras analīze un psiholingvistiskā izpratne.
Bilingvalisms (divvalodība).
Valoda, domāšana un kultūra.
Tulkošanas process psiholingivstiskajā aspektā .
Mūsdienu pētījumi psiholingvistikas jomā un to rezultāti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa ietvaros paredzēto zināšanu, prasmju un iemaņu apguve, patstāvīga pētnieciska
darba izstrāde un prezentēšana.
Studiju kursa apguves pārbaudes forma – diferencētā ieskaite
Prasības studiju kursa apguvei – regulārs nodarbību apmeklējums un aktīvs darbs
tajās 60%, pētījums pēc izvēlētās tēmas un tā rakstiskā atskaite – 20%
Pētījuma prezentācija – 20%
Izmantojamās studiju metodes un formas – semināri, patstāvīgs pētnieciskais darbs,
prezentācijas.
Mācību pamatliteratūra:
1. Smith, F. Understanding Reading. - Mahwah, NJ: Lawrence, 2004
2. Steinberg, D.D. Introduction to Psycholinguistics. – Longman, 1993
3. Steinberg, D.D. Psycholinguistics. Language, Mind, and World. - Longman.
London and New York, 1982
4. Tomasello, M. (ed.). The New Psychology of Language: Cognitive and Functional
Approaches to Language Structure. - Lawerence Erlbaum. Coulson, Seana,1998
Papildliteratūra:
1. Berg, T. Linguistic Structure and Linguistic Change: Explanation from Language
Processing. - Oxford and New York: Clarendon Press., 1998
2. Bickerton, D. (1995). Language and Human Behavior. - University of
Washington Press, Seattle, 1995
3. Britton, B.K. and Graesser, A.C. (eds). Models of Understanding Text. - Lawrence
Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. CDC, 2001
4. Clifton, C.E., Frazier, L., and Rayner, K. Perspectives on Sentence Processing. Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1994
5. Eisenson, J., Auer, J.J. & Irwin, J.V. The Psychology of Communication. - New
York:. Appleton-Century-Crofts, 1963
6. Fromkin, V., Rodman, R. An Introduction to Language. - Harcourt Brace
Jovanovich College Publishers, 1993
7. Murphy, G. L. The Big Book of Concepts. - Cambridge, MA: MIT Press, 2002
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, Tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
Psycholinguistics
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is meant for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”, the Faculty of the Humanities. The aim of the course is to
acquaint the master students with the subject of psycholinguistics, its methods of
research and current problems..

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

ES institūcijas un politika
PolZ6002
Politikas zinātne (politoloģija)
Salīdzinošā politika
1
1.5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr. Vēstures doktors, asoc.prof. Henrihs Soms
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kursa mērķis ir sniegt problēmpārskatu par ES institūcijām un politiku.
Studiju kursa uzdevumi:
1. Analizēt svarīgākās starptautisko attiecību koncepcijas 20.gs.
2. Atklāt mūsdienu globalizācijas faktorus.
3. Sniegt ieskatu ES institūciju darbībā
Rezultāti:
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie
- prot izskaidrot svarīgākās starptautisko attiecību koncepcijas;
- spēj diskutēt par mūsdienu globalizācijas faktoriem;
- demonstrē zināšanas par ES institūcijām un politiku.
Kursa saturs:
Reālistu un ideālistu koncepcijas par starptautisko attiecību un pasaules kārtības
noteicošajiem faktoriem. Globalizācijas objektīvie faktori. Eiropas integrācijas
vēsturiskā gaita. ES Ministru Padome. ES Eiropas Parlaments. ES Eiropas Komisija.
ES Reģionu Komiteja. ES Ekonomiskā un sociālā komiteja. ES un Rietumeiropas
Savienības kopdarbības sfēras.
Kursa plāns:
1. Reālistu un ideālistu koncepcijas par starptautisko attiecību un pasaules kārtības
noteicošajiem faktoriem.
2. Globalizācijas objektīvie faktori.
3. Eiropas integrācijas vēsturiskā gaita.
4. ES Ministru Padome.
5. ES Eiropas Parlaments.
6. ES Eiropas Komisija.
7. ES Reģionu Komiteja.
8. ES Ekonomiskā un sociālā komiteja.
9. ES un Rietumeiropas Savienības kopdarbības sfēras.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Lekciju apmeklējums, darbs seminārnodarbībās, nokārtota dif. ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1. Ābols, G. Kāpēc Eiropa? Rīga, 1997
2. Birkavs, V. Latvija, Eiropa, pasaule: ārpolitikas problēmas, trešo gadu tūkstoti
sagaidot //Latvijas vēsture. - 1999. - Nr.33
3. Bleiere, D. Latvijas drošība NATO un Eiropas Savienības paplašināšana //Latvijas
Vēsture. - 1997. - Nr.28
4. Eiropas Dialogs. Rīga: Eiropas komisija, 1997.
5. Eiropas Drošības un Sadarbības Organizācija // http://www.osce.org
6. Eiropas integrācijas birojs. http://www.eib.lv.
7. Eiropas kustība Latvijā. http://www.eirokustība.lv
8. Eiropas Padome // http://www.coe.fr.
9. Eiropas Savienība http://europa.eu/ (resursi dažādās valodās)
10. Eiropas Savienības institūcijas http://europa.eu/institutions/inst/index_lv.htm
11. ES Informācijas centrs. http://www.eiropainfo.lv
12. European Union http://europa.eu.int
Papildliteratūra:
1. Latvija un Eiropas savienība. Rīga: Eiropas integrācijas birojs, 1997.
2.
Saeimas
ES
Informācijas
centrs.
http://www.saeima.lv/elk
3. Stepiņa, I, Kā darbojas Eiropas Savienība? http://www.politika.lv/temas/6972/
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa
Kursa nosaukums angļu valodā:
EU Institutions and Policy
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to give a review about EU institutions and policy.
The objectives of this course:
1. To analyze important conceptions of international relations in the 20th century
2. To reveal modern globalization factors;
3. To give the insight into the work of EU institutions

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Valodas lietošanas politika ES
Valo6128
Valodniecība
Lietišķā valodniecība
1
1,5
18

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

18
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.philol. Ilze Oļehnoviča Angļu filoloģijas katedras docente
Dr.philol. Oksana Komarova, Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta
pētniece
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss ir paredzēts profesionālā maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs”
studējošajiem un iepazīstina ar valodas politiku Eiropas Savienības valstīs, ieskaitot
Latviju.
Rezultāti:
Studiju kursa apguves rezultātā studējošie
- prot izskaidrot un praktiski pielietot sociolingvistiskās analīzes pamatprincipus;
- spēj diskutēt par sociolingvistiskiem procesiem Latvijā un ES kopumā;
- izprot un apspriež valodas politikas multilingvālās valstīs pamatnostādnes,
problēmas un to iespējamos risinājumus;
- zina un spēj diskutēt par valodu tiesību un lingvistisko cilvēktiesību
pamatprincipiem.
Kursa saturs:
Valodas situācijas sociolingvistikās analīzes pamatprincipi. Sociolingvistiskie procesi
sabiedrībā. Valodas politika multilingvālās valstīs. Nacionālo minoritāšu un
lingvistisko minoritāšu tipoloģija. Valodas politika Eiropas Savienībā. Minoritāšu
valodu tiesību un lingvistisko cilvēktiesību aizsardzība. Valodas situācija Latvijā:
statistika un lingvistiskās attieksmes. Valodas situācijas dinamika Latvijā Eiropas
integrācijas procesu ietekmē
Kursa plāns:
1. Valodas situācijas sociolingvistikās analīzes pamatprincipi.
2. Sociolingvistiskie procesi sabiedrībā.
3. Valodas politika multilingvālās valstīs.
4. Nacionālo minoritāšu un lingvistisko minoritāšu tipoloģija.
5. Valodas politika Eiropas Savienībā.
6. Minoritāšu valodu tiesību un lingvistisko cilvēktiesību aizsardzība.

7. Valodas situācija Latvijā: statistika un lingvistiskās attieksmes.
8. Valodas situācijas dinamika Latvijā Eiropas integrācijas procesu ietekmē
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Piedalīšanās semināros. Diferencētā ieskaite
Mācību pamatliteratūra:
1.Aitchison J. (1992). Assessing language status: some problems. – Status Change of
Language. Berlin/New York: Walter de Gryuter, 487 – 495.
2. Beardsmore H.B. (1994). Language policy and planning in Western European
countries – Annual Review of Applied Linguistics. Language policy and Planning.
Ed. By W.Grabe. Vol.14, 1993/1994,CU Press, 93 – 110.
3. Dittmar N. (1981). Sociolinguistics. A Critical Survey of Theory and Application.
London: Arnold Publishers.
4. Druviete I. (1994). Language Policy after Independence: Language in Education in
Latvia. IVth Conference on Languages and Law. Fribourg, 103 – 108.
5. Druviete I. (1994). Linguistic Human Rights in the Baltic States. – American
Anthropological Association, 93rd Annual Meeting, Atlanta, Georgia, November 30December 4, 1994, Abstracts, 129-130.
6. Druviete I. (1996). The language use and attitudes among minorities in Latvia. –
Sixth International Conference on Minority Languages. Abstracts. Gdansk, 30 June –
5 July.
7. Druviete I. (1998). The sociolinguistic situation of the Slavic language in Latvia. –
Contributions of the Latvian Delegation to the XII International Congress of
Slavicists (Krakow, 27.08.1998. – 02.09.1998.). R.: Latviešu valodas institūts, 5. – 30.
8. Druviete I. (1998). Language policy in Latvia: interaction between sociolinguistic
and political factors. – Sociological Abstract. 14th World Congress of Sociology.
Montreal: International Sociological Association, 1998, 100.
Papildliteratūra:
1.Fishman J.A. (1994). Critiques of Language planning: A minority languages
perspective. – Journal of Multilingual and Multicultural Development. Vol. 15, Nos
2&3,
91
–
99.
2. Haberland H. (1991). Reflections about minority languages in the European
Community. – A Language Policy for the European Community. Prospects and
Quandaries. Ed. By F.Coulmas. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 179 – 194.
3. Nelde P.H. (1995). Evaluation of Language Policies: How can language policy
avoid language conflicts? – European Confernce on Language Planning. Pre-Print
Volume.
Barcelona,
40.
4. Alfredsson G. (1993). Minority rights: A summary of existing practice. – The UN
Minority Rights Declaration. Ed. By A.Philips and A.Rosas. Turku/London, 73 – 79.
Periodika un citi informācijas avoti

Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas “Tulks, tulkotājs” B daļa

Kursa nosaukums angļu valodā:
Language Policy in the EU
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is designed for students of the professional master study programme
„Interpreter, Translator”. It acquaints students with the language policy in
multilingual EU states, including Latvia.

Kursa nosaukums
Kursa kods
Zinātnes nozare
Zinātnes apakšnozare
Kredītpunkti
ECTS kredītpunkti
Kopējais auditoriju stundu skaits

Saskarsmes psiholoģija
Psih6030
Psiholoģija
Sociālā psiholoģija
2
3
36

Lekciju stundu skaits
Semināru un praktisko darbu stundu skaits
Laboratorijas darbu stundu skaits
Kursa darbam atvēlēto stundu skaits

36
-

Kursa izstrādātājs (-i)
Dr.psych., doc. Valērijs Dombrovskis
Dr.psych., asoc.profesors Aleksejs Ruža
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir aplūkot tipiskās saskarsmes problēmas, iepazīstināt studentus ar
dažādām saskarsmes stratēģijām. Studiju kursa ietvaros saskarsmes parādība tiek
aplūkota kā process. Tiek izzināti saskarsmes veidi, stili un struktūras elementi, kā arī
procesa norises likumsakarības. Studējošie aplūko saskarsmes norises īpatnības
tulkošanas procesā, apgūst un attīsta komunikatīvās pamatprasmes.
Rezultāti:
Apgūstot kursu studējošie ir spējīgi:
 Demonstrēt zināšanas un izpratni par saskarsmes parādības būtiskākām
likumsakarībām;
 Formulēt, aprakstīt un diskutēt par saskarsmes psiholoģijas izpausmju
īpatnībām tulka un tulkotāja darbā;
 Identificēt, analizēt un izvērtēt saskarsmes norises līmeņus, mehānismus un
barjeras;
 Veikt izzinošo darbību par saskarsmes norises īpatnībām, izmantojot apgūtos
teorētiskos un praktiskos pamatus;
 Demonstrēt komunikācijas un sadarbības prasmes;
 Organizēt un īstenot savu turpmāko tulka un tulkotāja profesionālo darbību,
ņemot vērā apgūtās teorētiskās un lietišķās atziņas par saskarsmes
psiholoģiskām likumsakarībām.
Kursa saturs:
1. Saskarsmes jēdziens, dimensijas, veidi, struktūra, neverbālās komunikācijas
līdzekļi. Saskarsmes sociālpsiholoģiskie mehānismi. Komunikācijas process,
dalībnieki, konteksta paveidi, ziņojumi, kodēšana un dekodēšana, kanāli, troksnis,
atgriezeniskā saikne.
2. Atvērtība un atgriezeniskā saikne: „Džohari logs” kā savstarpējās uzticēšanās
pakāpes aprakstīšanas paņēmiens.
3. Saskarsme un savstarpējās attiecības: paziņas, draugi un tuvi cilvēki. Savstarpējo

attiecību teorijas: starppersonu vajadzību teorija un apmaiņas teorija. Efektīvas
komunikācijas kārtulas. Emocionālo stāvokļu loma saskarsmē.
4. Psiholoģiskie ietekmes paņēmieni saskarsmē: “personvārds”, “attiecību spogulis”,
“pacietīgais klausītājs”.
5. Grupas lomas un saskarsme. Saskarsmes stili. Rituālā, manipulatīvā, humānistiskā
saskarsme.
6. Profesionālā tulkošanas saskarsme: tulkošanas saskarsmes stili; frontālā un
diadiskā saskarsme; didaktiskā saskarsme.
Komunikatīvo prasmju attīstības paņēmieni tiek attīstīti, apgūstot praktisko grupveida
nodarbību bloku: lietišķās pārrunas, pārrunu vadīšanas stils, publiskās uzstāšanās
īpatnības, klausīšanās prasme u.c.
Kursa plāns:
Kursa struktūra: lekcijas - 36 st.
Lekciju tēmas:
1. Saskarsme: jēdziens, dimensijas, veidi un struktūra.
2. Komunikācija kā process: dalībnieki, nosacījumi;
3. Komunikācija kā process: funkcijas un principi.
4. Neverbālā komunikācija: zīmju sistēmas, kultūras un gendera atšķirības.
5. Komunikācija un savstarpējās attiecības: formālā un neformālā saskarsme.
6. Savstarpējo attiecību teorijas saskarsmē: starppersonu vajadzību teorija un
apmaiņas teorija.
7. Atvērtība un atgriezeniskā saikne: „Džohari logs” kā savstarpējās uzticēšanās
pakāpes aprakstīšanas paņēmiens.
8. Grupas lomas un saskarsme.
9. Saskarsmes stili: rituālā, manipulatīvā un humānistiskā saskarsme.
10. Pedagoģiskā saskarsme: modeļi un īpatnības.
11. Saskarsme un klausīšanās prasmes.
12. Saskarsmes ārējās un iekšējās barjeras.
13. Psiholoģiskie ietekmes paņēmieni saskarsmē: “personvārds”, “attiecību
spogulis”, “pacietīgais klausītājs”.
14. Efektīvas komunikācijas kārtulas.
15. Emocionālo stāvokļu loma saskarsmē.
16. Saskarsme un individuāli tipoloģiskās īpatnības.
17. Komunikācija grupā: lomas un uzvedības modeļi.
18. Konfliktregulējošā saskarsme.
Studējošo patstāvīgais darbs:
Studējošie pēc individuālā saraksta sagatavo ziņojumu par saskarsmes izpausmēm
atbilstoši apgūstāmās vielas tēmai.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa apguves beigās tiek izlikta eksāmena atzīme, kuras sastāvdaļas ir šādas:
nodarbību apmeklējums – 30%, darbs semināros -30%, noslēguma tests - 40%. Par
četrām un vairāk neapmeklētām nodarbībām attiecīgais atzīmes procents netiek
piešķirts.
Mācību pamatliteratūra:
1. Dubkēvičs, L. (2006). Saskarsme audzēkņiem. Rīga: Jumava.
2. Egidess, A. (2008). Saskarsmes labirinti. Rīga: Jumava.
3. Kupčs J. (1997). Saskarsmes būtība. Rīga: Zvaigzne ABC.

4. Omārova, S. (2009). Cilvēks runā ar cilvēku: Saskarsmes psiholoģija. Rīga:
Kamene.
5. Вердербер Р., Вердербер К. (2006). Психология общения. СПб: «прайм ЕВРОЗНАК».
Papildliteratūra:
1. Dubkēvičs, L. (2003). Saskarsme: Lietišķā etiķete. Rīga: Jumava.
2. Dubkēvičs, L. (1998). Saskarsmes stunda māsai. Rīga: Medicīnas
profesionālās izglītības centrs.
3. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001). Blackwell Handbook of Social Psychology:
Interpersonal Processes. London: Blackwell Publishers.
4. Holliday, A., Hyde M., & Kullman, J. (2004). Intercultural Communication:
An Advanced Resource Book. London, New York: Routledge, Taylor &
Francis Group.
5. Milts, A. (2004). Ētika: Saskarsmes ētika. Rīga: Zvaigzne ABC.
6. Pīzs, A. & Pīza, B. (2008). Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava.
7. Veics, V. (1998). Uzvedības kultūra saskarsmē. 1. daļa, Rīga: RaKa.
8. Veics, V. (2000). Uzvedības kultūra saskarsmē. 2. daļa, Rīga: RaKa.
9. Veics, V.(2005). Uzvedības kultūra saskarsmē. 3.daļa, Rīga: RaKa.
Periodika un citi informācijas avoti
Journal of Personality and Social Psychology,
LANGUAGE & COMMUNICATION, ISSN: 0271-5309,
Social Psychology of Education,
Current Research in Social Psychology http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html

ERIC – Educational Resources Information Center (free version):
http://www.eric.ed.gov/
Psycline – Guide to Psychology and Social Science Journals on the Web:
http://psycline.org/journals/psycline.html
Psiholoģijas bibliotēka: http://psy.piter.com/library/
Piezīmes:

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Profesionālās maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs“ Pedagoģijas un
psiholoģijas studiju kursiem
Kursa nosaukums angļu valodā:
Communication Psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to study the typical problems of the communication, and to
teach students a variety of communication strategies. Communication is considered as
a process. Different kinds of communication, styles of communication, structural
elements and regularities of process of communication are analyzed. Students learn
peculiarities of the process of communication and develop communicative skills
during interactive group activities.
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AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
PERIODĀ NO 2007. LĪDZ 2013. GADAM
AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKO PUBLIKĀCIJU UN MĀCĪBU LITERATŪRAS SARAKSTS PAR
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Zaiga Ikere

Publikācijas
Reģionālās identitātes koda dimensijas. (Ar līdzautoriem). // Letonikas V kongress. Plenārsēžu
materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 215.–228. lpp.
Latgales kultūrvēsturiskais konteksts un cilvēka situācija. Priekšvārds. Ikere, Z. (sast.) // Latgale
etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā. Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais apgāds „Saule”,
2013, 5.–7. lpp.
Sastādījums un priekšvārds rakstu krājumam „Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā skatījumā”
Daugavpils: Daugavpils Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2013, 134 lpp.
Informational Constituents in Word Meaning. // Daugavpils Universitātes 53. starptautiskās
zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of 53rd International Scientific Conference of
Daugavpils University, Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2011, 155. lpp. ISBN 978-998414-522-8.
Translating English Philosophical Terminology into Latvian: A Semantic Approach.
Daugavpils: Daugavpils University Academic Press „Saule”, 2010, 236 pp. ISBN 978-9984-14504-4.
Nozīmes denotatīvā un konotatīvā aspekta teorētiskās interpretācijas un attīstība. // XI
starptautiskā kongresa “Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne” referātu tēzes. 2010. g. 27.–
30. septembris. Rīga, 2010. 61.–62. lpp.
On Sentence Types and Speech Acts. // Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā zinātniskā
konference. Daugavpils, Latvija, 2010. g. 14.–16. aprīlis, 2010. ISBN 978-9984-14482-5.
Human Being as a Creative Differentiator of the Logos of Life. // A.-T.Tymieniecka (ed.),
Analecta Husserliana. XCV sēj., Dordrecht: Springer, 2008, pp. 9.–22. ISBN 978 - 1 – 4020 6301 – 5(Hb); ISBN 978-1-4020-6-302-2 (e-book)
The Invariability of the Original Linguistic Form of Heidegger’s Dasein in the Philosophical
Texts. // Valoda – 2009. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums.
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”: Daugavpils, pp. 108.–114. 2009, ISBN
978-9984-14-469-6.
Meaning Theories and Meaning Interpretation. // Humanitāro Zinātņu Vēstnesis. Nr. 13,
Daugavpils Universitāte, 2008. 71.–81. lpp. ISSN 1407 – 9607.
Letonikas pētījumu pieredze Daugavpils Universitātē. // Letonikas otrais kongress, Rīga, 2007.
g. 30.–31.oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 151.–159. lpp.
ISBN 978 –998 –9542- 4-0.
Word Meaning Constituents. // Valoda – 2008. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko
rakstu krājums. Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2008, 338.–344. lpp. ISBN 978-9984-14412-2.
Letonika kā valstiski nozīmīgs projekts un letonikas pētījumu uzdevumi Latgales kultūrsituācijā.
// Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie
(dzīvesstāstu aspekti). Daugavpils: Daugavpils Universitāte, 2008., 7.–10.lpp. ISBN 978–998414-411-5.
Valsts valodas politika Latvijas nākotnei. // Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas

politikas, juridiskie, socioloģiskie, vēsturiskie (dzīvesstāstu aspekti). Daugavpils: Daugavpils
Universitāte, 2008, 22.–35.lpp. ISBN 978–9984-14-411-5.
Ikere Z. (Līdzautori: Saleniece I., Lukaševics.) Latgale Eiropas kultūrtelpā: daudzdimensionālā
pieeja. Letonikas 3. kongresa zinātniskie raksti. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2009, 240–
253. lpp. ISBN 978-9984-9542-6-4.
asoc.
prof.,
Dr. psych. A.
Ruža

asoc.
prof.,
Dr. philol. G.
Sirica

Ruža I., & Ruža, A. Causal Attributions of Infidelity of Latvian Residents with Different Kinds
of Infidelity Experience. // International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 5,
Issue 2, Cambridge University Press, 2010, pp. 535–548. ISSN: 1833-1882.
Akopova I., & Ruža AThe Impact of Labour Migration on Social Attitudes of Migrant Workers:
An Example of Latvia. // International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 5,
Issue 2, Cambridge University Press, 2010, pp. 485–498, ISSN: 1833-1882.
2011
Фразеологизмы с энтомологическим компонентом (сопоставительный аспект).
Славянские чтения VIII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”,
2011, c. 194–202.
К вопросу о переводе эмотивной лексики. Язык и межкультурная коммуникация.
Материалы Второй Международной научно-практической конференции. Том 2. Великий
Новгород, 2011, c. 275–278.
К вопросу о национально-культурной коннотации. Функциональная семантика и
семиотика знаковых систем. Сборник научных статей. Ч.I. М.: РУДН, 2011, c. 392–398.
Заглавие как единица перевода. 18 Tarptautines mokslines konferencijos „Tekstas: lingvistika
ir poetika” programma ir tezes. VŠJ Šiauliu universiteto leidykla, 2011, c. 121–123.
Топоним Краслава в латышском и русском поэтическом дискурсе. Latgale kā kultūras
pierobeža II. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule”, 2011, c.
291–298. ISBN 978-9984-14-546-4
Просодические особенности речи как средство социальной характеристики персонажей в
идиостиле Ф.М. Достоевского. Материя диалекта и идиолект перевода. Альманах
Института компаративистики. Том 22. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, c.
135–144.
Культурно-специфические особенности концептуализации аксиологичности (на
материале наименований цветов). Filologija № 16. VŠJ Šiauliu universiteto leidykla, 2011, c.
99–108. ISSN 1392-561Х
2010
Портретные описания персонажей в переводе романа Ф.М. Достоевского «Преступление
и наказание» на латышский язык. Материя диалекта и идиолект перевода. Альманах
Института компаративистики. Том 22. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010, c. 168–178.
Просодические особенности речи как средство социальной характеристики персонажей в
идиостиле Ф.М. Достоевского. Материя диалекта и идиолект перевода. Альманах
Института компаративистики. Том 22. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2010, c. 135–144.
Об эстетическом потенциале портретной детали: лицо. Valoda – 2010. Valoda dažādu
kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums ХХ. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds
“Saule”, 2010, c. 484–490.
Культурно-специфические особенности концептуализации аксиологичности (на
материале наименований цветов). VI Tarptautines konferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje”
programa ir pranešimu santraukos. Šiauliai, 2010, c. 65–66.
К вопросу об амбивалентности концептов. Международный научный симпозиум
«Славянские языки и культуры в современном мире». Труды и материалы. М.: МАКС
Пресс, 2010, c. 315–316.
2009
Интерпретация художественного текста в аспекте авторских актуализаций смысла. III
Международный форум русистов стран СНГ и Балтии. Минск, 7–8 декабря 2009 г. Cб.
науч. статей под общ. ред Л.А. Муриной, В.Ф. Русецкого. Минск: Нац. ин-т образования,
2009, c. 161–164. ISBN 978-985-465-676

Лексикографическое описание эмотивной лексики. Славянские чтения VII. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2009, c. 182–188.
Вербализация концепта терпение / Geduld в русской и немецкой лингвокультурах. Valoda
– 2009. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums ХIХ. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2009, c. 380–386.
Семантика невыразимого как этнокультурный феномен. Международный научный
симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире». Труды и материалы. М.:
МАКС Пресс, 2009, c. 294–295.
К вопросу об этнокультурной специфике эмоциональных концептов. Filologija № 14. VŠJ
Šiauliu universiteto leidykla, 2009, c. 120–128. ISSN 1392-561Х
Семантическое поле эмотивности в художественном тексте. Функциональная семантика
языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения. Материалы международной
конференции. Москва, 16–17 апреля 2009 г. II Новиковские чтения. М.: РУДН, 2009, c.
555–559.
2008
К вопросу об этнокультурной специфике эмоциональных концептов. V Tarptautines
konferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje” Programa ir pranešimu santraukos. Šiauliai, 2008, c.
116–117.
Лингвокультурологический потенциал топонима Даугава. Latgale kā kultūras pierobeža.
Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds „Saule“, 2008, c. 375–385.
Сопоставительный анализ названий явлений природы в языке и дискурсе. Материалы
международной научной конференции „Язык и дискурс в статике и динамике“. Минск:
МГЛУ, 2008, c. 46–48.
О роли поэтического дискурса в моделировании концепта. Valoda – 2008. Valoda dažādu
kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums ХVIII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2008, c. 296–304.
2007
Структура художественного концепта в оригинале и переводе. Дни русского языка в
Латвии. Материалы конференций и семинаров. Рига, Даугавпилс, 5–9 октября, 2007.
Maskava, 2007, c. 70–74.
К вопросу о формировании аксиологической характеристики концепта. Труды и
материалы Ш Международного конгресса исследователей русского языка. Москва,
МГУ. 20–23 марта 2007 г. Москва: МАКС Пресс, 2007, c. 508. ISBN 978-5-317-01900-6
Проблемы понимания инокультурного текста: лингвокультурологические лакуны.
Research papers. International Nordic-Baltic conference of the World Federation of
Language Teacher Associations Innovations in Language Teaching and Learning in the
Multicultural Contex. Rīga, Latvija, 15–16 June, 2007. Rīga: 2007, c. 207–217.
Лексика цветообозначений как лингвокультурный феномен. Un om, un simbol in honorem
magstri Ivan Evseev Buguresti, editura crlr. 2007, c. 564–573.
О национально-культурной специфике концепта. Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru
kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums ХVII. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais
apgāds “Saule”, 2007, c. 373–380.
[monogrāfija] Поэтика портрета в романах Ф. М. Достоевского. М.: Гнозис, 2007, 407 c.
ISBN 978-5-94244-011-4
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Profesors J. Veinbergs – jauna pasniedzēja darbaudzinātājs. // Vēsture: Avoti un cilvēki:
Humanitārās fakultātes XXII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XVI =
Proceedings of the 22st International Scientific Readings of the Faculty of Humanities. History
XVI. Daugavpils Universitāte; atb. red. I. Saleniece. Daugavpils: Saule, 2013, 22.−29. lpp. ISSN
1691-9297.
Pieejams
elektroniski:
http://du.lv/files/000/007/210/Vesture_Avoti_un_cilveki_XVI_2013.pdf?1360079021
No albuma “Terra Mariana” (1888.g.) tapšanas vēstures. // Latgale etniskā un kultūrvēsturiskā
skatījumā. Zinātnisko rakstu krājums. Sast., zin. red. Z. Ikere. Daugavpils Universitātes
Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2013, 65.–71. lpp. ISBN 978-9984-14-646-1.
Ievads. // Grām.: Kalkūnes pagasts gadsimtu ceļos. Daugavpils, 2013, 4.-5. lpp.
No Daugavpils tiltu vēstures: vēstures liecības par dzelzceļa tilta atjaunošanu 1944. – 1945.
gadā. // Daugavpils Universitātes 54. starptautiskās zinātniskās konferences tēzes = Abstracts of
the 54rd International Scientific Conference of Daugavpils University, 2012. gada 18.–20.
aprīlis. Atb. par izdev. D. Oļehnovičs. Daugavpils: DU Akadēmiskais apgāds “Saule”, 2012.

170. lpp. http://dukonference.lv/public/programme/Tezes_2012.pdf ISBN 978-9984-14-564-8.
Šī diena Latgalē. // http://latgalesdati.du.lv/
Dinaburgas cietokšņa dokumentācijas centrs. // http://dcdc.lpi.du.lv/
Leonīds Keirāns. // Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti. Izdevuma koncepcijas autors H. Soms.
Daugavpils: Saule, 2010.
Ivanovs A. Soms, H. Vēsturnieka radošā mantojuma apzināšanas un reprezentācijas jautājumi:
Boļeslava Brežgo rakstu izdošanas projekts. // Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes
XVIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XII. Daugavpils: Saule, 2009, 90.-99.
lpp. ISBN 978-9984-14-416-0.
Варфоломеев А., Иванов А., Сомс Х. Проект семантической сети для поддержки
исследований по региональной историии. // Vēsture: avoti un cilvēki. Humanitārās fakultātes
XVIII starptautisko zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture XII. Daugavpils: Saule, 2009, 206.212.lpp. ISBN 978-9984-14-416-0.
Global – und Lokalgeschichte im Prachtalbum „Terra Mariana: (1888). // Imperium et
Comitatus. Das Reich und die Region. Peter Nitschke, Mark Feuerle (Hrsg.). Frankfurt am
Main: Peter Lang GmbH, 2009, s.189-207. ISBN 978-3-631-58947-2.
Альбом „Терра Мариана” – подарок Папе Римскому Льву XIII (1888): литовские
эпизоды. // Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai t. 9 (2009). Šauļi, 2009,
pp.176-192. ISSN 1822-7309.
Ivanovs A., Soms, H. Origins of Regional Identity of Eastern Latvia (Latgale) and Approaches
to Its Investigation. // Reģionālais Ziņojums: Pētījumu materiāli Nr. 3. Red. E. Jermolajeva;
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo pētījumu institūts. Daugavpils:
Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds „Saule”, 2008. Pp. 41–50. ISBN 978-9984-14383-5
Albums Terra Mariana – baltiešu dāvana Romas pāvestam 1888.g.: starpdisciplinārs skatījums.
// Kultūras krustpunkti. 4. laidiens. Rīga: Mantojums, 2008, 125. – 136. ISBN 978-9984-99078-1.
Varfolomeyev A., Soms, H., Ivanovs, A. Knowledge – Information Systems in Research of
Regional History. // Digital Humanities 2008. The 20th Joint International Conference of the
Association for Literary and Linguistic Computing, and the Association for Computers and the
Humanities and The 1st Joint International Conference of the Association for Literary and
Linguistic Computing, the Association for Computers and the Humanities, and the Society for
Digital Humanities. University of Oulu, Finland 24 – 29 June, 2008. Conference Abstracts. Pp.
210. 211 ISBN 978-951-42-8838-8.
Варфоломеев А., Иванов А., Сомс Х. Семантическая модель как представление знаний
по региональной истории. // Информационный бюллетень ассоциации «История и
компьютер» №35, Москва-Барнаул, 2008, c. 158-160 ISBN 978-5-93957-287-3.
Josifs Šteimans. Fotogrāfijas. Atmiņas. Fakti. Izdevuma koncepcijas autors H. Soms.
Daugavpils: Saule, 2008.
Kalupes „sibīriešu” stāsti. Zinātniskais redaktors H. Soms. Daugavpils: Saule, 2008.
Marija Pšezdzecka – pāvestam dāvinātā albuma „Terra Mariana” (1888.g.) veidošanas
iniciatore. // Polija un Baltija kultūras dialogā. Komparatīvistikas institūta almanahs. 7.sēj.
Polijas un Baltijas kultūras sakari. 1. izlaid. Daugavpils: Saule, 2007. 95.- 102. lpp.
Lettlands Weg in die EU. // Osteuropa und wir. Hermanvon Laer (Hg.). Berlin, LIT Verlag
Dr.W.Hopf . 2007. S.89-93 ISBN 978-38258-0831-0.
Cēsis pāvestam 1888. gadā dāvinātajā albumā „Terra Mariana.” // Cēsīm 800. Qua vadis, Cēsis?
Vēsture un mūsdienu nosacījumi pilsētas attīstībai. Starptautiskās zinātniskās konferences
materiāli. Cēsis, 2006. gada 6. – 7. aprīlis. Cēsis, 2007. 135.-147. lpp.
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„Valsts policijas kompetence papildsoda – policijas kontrole īstenošanā”. // Valsts policijas
koledžas 1.Starptautiskās zinātniskās konferences „Cilvēkdrošības tiesiskie, socioloģiskie un
psiholoģiskie aspekti” rakstu krājums, 2012.
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поведения личности. // Spoleczenstwo Sieci Gospodarka Scieciowa w Europie Srodkowej i
Eschodniej, T.1, c. 600-603, Pod red. S.Partyckiego, Lublin, 2011. ISBN 978-83-7702-220-7.
J.Teivāns – Treinovskis (līdzautori O.Lavriņenko, I.Lavrinoviča) ОБЗОР ФАКТОРОВ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ В МАКРО-, МЕЗО- И МИКРОПОДХОДАХ. // iesniegts publicēšanai - Rakstu krājumā „Социально-экономическое
развитие организаций и регионов Беларуси: цели, приоритеты, механизмы структурных
преоброзований” Vitebska, Baltkrievija, 2011, 12-16.lpp. ISBN 978-985-481-246-5.
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Konference
I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā un
kultūrā” Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 14.–16. novembris,
„Cilvēka dzīvespasaules simboliskā realitāte”.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 10.–14. aprīlis, I Starptautiskais
Komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”. Daugavpils
Universitāte. 2013. gada 14.–16. novembris, referāts „Grasping Reality in
Dichotomies as Reflected in Philosophy and Linguistics”.
Letonikas V kongresa “Pētījumi par nacionālo identitātei: paveiktais un darāmais”
sekcija “Reģionālā identitāte: Etnicitāte un personības Latgales situācijā”.
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 24. oktobris, referāts
„Reģionālās identitātes simboliskā realitāte”.
Letonikas V kongress „Pētījumi par nacionālo identitātei: paveiktais un
darāmais”. Rīga, 2013. gada 2. oktobris, referāts „Reģionālās identitātes
dimensijas”.
XXIII World Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life”.
School of Philosophy, University of Athens, Athens, 4–10 August, 2013, report,
„Person’s Self-Realization and the Significance of Humanitarian Education”.
DU Humanitārās fakultātes starptautiskā konference „XXIII Zinātniskie
lasījumi”. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 24.–25. janvāris,
referāts „Precision in Translating Polysemous Words Used as Philosophical
Terms”.
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference, 2010. g. 14.–
17. aprīlis, Daugavpils.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātnsikā
konference „XX Zinātniskie lasījumi”, 2010. g. 28.–29. janvāris, Daugavpils.
XI Starptautiskais Baltistu kongress „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne”,
Rīga, 2010. g. 27.–30. septembris.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā konference „XIX

Zinātniskie lasījumi”, Daugavpils, 2009. g. 29.–30. janvāris.
Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils,
2009. g. 15.–18. aprīlis.
Letonikas trešais kongress „Latgale Latvijas un Eiropas kultūrtelpā”, Rīga, 2009.
g. 26.–27. oktobris.
asoc. prof., Dr. psych.
A. Ruža
asoc. prof., Dr. philol.
G. Sirica

2012
XXII Zinātniskie lasījumi “Valoda dažādu kultūru kontekstā”, Daugavpils. 2012.
g. 26.–27. janvārī Referāts О вербализации эмоционального концепта радость
в русском языке.
Starptautiskā zinātniskā konference “XVII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2012.
gada 16. – 18. maijā О лингвокультурологических лакунах.
2011
Komparatīvistikas institūta zinātniskā konference „Tulkotā literatūra nacionālajā
kultūrā” 2011. g. 23. septembrī. Referāts Доминантные эмотивы в немецком
переводе романа Ф.М.Достоевского „Братья Карамазовы».
Starptautiskā zinātniskā konference “Polijas un Baltijas kultūras sakari” 2011.g
27.-28. oktobris, “Zwidy te zmierzchowe…”:фантасмагории в художественном
мире О.Даукште (krājums «Dżwina o zmierzchu”)).
XXI Zinātniskie lasījumi. Эталонные сравнения как лингвокультурный
феномен. 2011.g. 26.-27.01. Daugavpils.
XVI Slāvu lasījumi. О национально-культурной коннотации. 2011.g.18.20.05. Daugavpils.
2010
Starptautiskā zinātniskā konference “Polijas un Baltijas kultūras sakari”.
“Dżwina в поэтическом сборнике О.Даукште «Dżwina o zmierzchu”. 2010.g.
29.-30. oktobris, Daugavpils.
Starptautiskā zinātniskā konference “II Latgales Kongress” Топоним Краслава в
латышском и русском поэтическом дискурсе. 2010.g.10.-12.novembris,
Daugavpils.
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Русский язык: исторические судьбы и
современность” (MVU, Maskava, 2010.g. 20.-23. martā). К вопросу об
амбивалентности лингвокультурных концептов
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XX Zinātniskie lasījumi,
starptautiska konference, 2010. gada 28. – 29. janvāris. Tēma:Об эстетическом
потенциале портретной детали: лицо.
2009
Starptautiskā konference “Polijas un Baltijas kultūras sakari. Polsko- bałtyckie
związki kulturowe”, 2009.g. 22.-23.oktobris, Daugavpils.
III Международный форум русистов стран СНГ и Балтии, 2009.g. 7.-8.
decembris, Minska.
Starptautisks zinātniskais simpozijs «Slāvu valodas un kultūras mūsdienu
pasaulē”, 2009.g. 24.-26. marts, Maskava, Krievija.
Starptautisks zinātniskais seminārs „Reģionālā un sociālā dialektoloģija” 2009.g.
24.aprīlis, Daugavpils.
Starptautiskā zinātniskā konference „Kultūru dialogs: krievu literatūra latviešu
tulkojumos” 2009.g. 8. maijs, Daugavpils.

Starptautiskā zinātniskā konference “Slāvu lasījumi», 2009. g. 20.–22. maijs,
Daugavpils.
XIX Zinātniskie lasījumi. 2009. g. janvārī, referāts »Вербализация концептов
терпение/ Geduld в русской и немецкой лингвокультуре.
2008
Starptautiskā konference “Polijas un Baltijas kultūras sakari. Polsko-bałtyckie
związki kulturowe”, 2008.g. 17.-18.oktobris, Daugavpils.
V Tarptautines mokslines konferencijos “Pasaulio vaizdas kalboje”, 2008. g. 23.24. oktobris, Šiauliai, Lietuva.
2007
О национально-культурной специфике концепта. Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes starptautiska konference XVII Zinātniskie lasījumi 2007.
gada 25. – 26. janvārī
Проблемы понимания инокультурного текста: лингвокультурологические
лакуны. International Nordic-Baltic conference of the World Federation of
Language Teacher Associations Innovations in Language Teaching and Learning
in the Multicultural Contex – LU, Rīga, 2007.g. 15. – 16. jūnijā
Структура художественного концепта в оригинале и переводе. Starptautiskā
zinātniskā konference Krievu valoda starpnacionālā un starpkultūru telpā –
MVU – DU, Daugavpils, 2007. g. 8. oktobrī
Лингвокультурологический потенциал топонима Даугава. Starptautiskais
zinātniskais kongress

asoc. prof., Dr. hist.
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К вопросу о формировании аксиологической характеристики концепта. M.
Lomonosova Maskavas Valsts Universitāte, Filoloģijas fakultāte – III
Starptautiskais krievu valodas pētnieku kongress Русский язык: исторические
судьбы и современность – Maskava, 2007.g. 20. – 23. martā.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes rīkotā starptautiskā zinātniskā
konference „XXIII zinātniskie lasījumi” (sekcija „Vēsture: avoti un cilvēki”).
Daugavpils, 2013. g. 24.–25. janvāris, referāts „Kalupes lauksaimniecības
biedrība (1908–1944): pētījumi un publikācijas”.
Starptautiska zinātniski praktiska konference „Kalkūni. Cilvēki un notikumi”.
Latvija, Kalkūni, "Calcuna" – Kalkūnes vēsturnieku biedrība 2013. g. 22.
novembris. Referāts: „Datu bāzes vietējās vēstures pētniecībā: „„Latgales dati” par
notikumiem Kalkūnos 18.-21.gs.”
Latgales Pētniecības institūta XXI konference, Daugavpils Universitāte. Latvija,
Daugavpils, 2013. g. 25. oktobris. Referāts: „Atmiņas par dižciltīgu dzimtu:
Tīzenhauzenu epitāfija Rīgas Doma baznīcā”.
Letonikas V kongress. Latvija, Daugavpils, Daugavpils Universitāte, 2013. g. 24.
oktobris, referāts „1941. gada kauja par Daugavpili vēstures avotos un literatūrā”.
Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference „Lokālās kultūras vērtības
nacionālās identitātes stiprināšanai". Latvija, Balvi, Balvu bibliotēka 2013. g.
18. septembris, referāts „Lokālās vēstures pētniecība: albuma Terra Mariana”
piemērs (1888) ”.
DU LPI XXI konferences ievadsesija. Latvija, Daugavpils, DU LPI, 2013. g. 7.
jūlijs, referāts „Cilvēka dzīve: no kapa pieminekļiem līdz akadēmiskām datu
bāzēm”. Sesijas vadīšana un referāts „Cilvēka dzīves dati akadēmiskajās datu
bāzēs: „Latgales datu” piemērs”.
Vēsturnieku vasaras dienas Preiļos. Konference „Multikulturālā un
daudzkonfesionālā Latgale”. Latvija, Preiļi, Vēstures skolotāju biedrība 2013. g.
31. jūlijs, referāts „Kā rakstīt novada vēsturi: dažas teorētiskas atziņas un
praktiskas pamācības”.
Seminārs „Polijas kopiena Latgalē: 1863. gadā un mūsdienās”. Latvija,
Daugavpils, Polijas vēstniecība Rīgā, 2013. g. 9. jūnijs, referāts „Pētnieks

Boļeslavs Brežgo par 1863.gada poļu sacelšanas Latgalē”.
16. Starptautiskā zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: dilemmas un to
risināšanas iespējas”. Liepājas Universitāte Dabas un sociālo zinātņu fakultāte
(Latvija) Melardalenas augstskola Sociālo zinātņu departaments (Zviedrija)
2013. g. 24. maijs, referāts „Lokālā vēsture un tās pētīšanas iespējas: Trešās
Atmodas piemērs”.
Kuldīgas novada muzeja darbinieku seminārs. Latvija, Kuldīga, Kuldīgas
muzejs. 2013. g. 22. maijs, referāts “Apkārtnes vēsture un kā to pētīt”.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā konference. Latvija, Daugavpils,
Daugavpils Universitāte 2013. g. 11. aprīlis, referāts „Daugavpils tilti Otrā
pasaules kara laikā (1941-1945)”.
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Jānis Teivāns-Treinovskis
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Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2013. g. aprīlis.
XIV Starptautiskā zinātniskā konference „Samorzadnosc w warunkach kryzysu”.
Naļeņčova, Polija, 2013. g. maijs.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 8. Starptautiskā zinātniskā
konference. Daugavpils, Daugavpils Universitāte. 2013. g. oktobris.
Starptautiskā zinātniskā konference „Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mainīgos
ekonomiskos apstākļos”. Rīga, Biznesa augstskola Turība, 2012. g. 30. marts.
Daugavpils Universitātes 54. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2012. g. aprīlis.
Starptautiskā zinātniskā konference „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai
2012: finanšu kapitāla ietekme uz reģiona konkurētspēju.” Daugavpils,
Daugavpils Universitāte, 2012. g. 8.–11. novembris.
Valsts policijas koledžas 1. Starptautiskā zinātniskā konference. Rīga, 2011. g.
28. janvāris.
Daugavpils Universitātes 53. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2011. g. 15.–18. aprīlis.
XII Starptautiskā zinātniskā konference „Network society – network economy in
Central and Eastern Europ”. Naļeņčova, Polija, 2011. g. 15.–19. maijs.
Starptautiskā zinātniskā konference „Социально-экономическое развитие
организаций и регионов Беларуси: цели, приоритеты, механизмы
структурных преоброзований”. Vitebskā, Baltkrievija, 2011. g. 27.–28.
oktobris.
Starptautiskā zinātniskā konference „Eiropas integrācijas sociālā un ekonomiskā
dimensija: problēmas, risinājumi, perspektīvas”. Daugavpils Universitāte, 2011.
g. 3.–5. novembris.
Daugavpils Universitātes 52.starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2010. g. 15.–18. aprīlis.
Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultātes Starptautiskā zinātniskā
konference „Valsts un tiesību aktuālās problēmas”, 2010. g. 24.–25. oktobris.
Starptautiskās zinātniskās konferences „Organizētā noziedzība un noziedzīgās
organizācijas: teorētiskās un organizatoriski taktiskās problēmas” tēzes. Rīga:
RSU, 2010. g. 1. decembris.
Daugavpils Universitāte Sociālo zinātņu fakultātes Starptautiskā zinātniskā
konference „Valsts un tiesību aktuālās problēmas”, 2009. g. 23.–24. oktobris.
Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2009. g. 15.–18. aprīlis.
LPA Studējošo V konference. Rīga, 2007. g. 10.–29.maijs.
Letonikas otrais kongress. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
sekcija, „Latgales sabiedrība attīstības lokos: valodas politikas, juridiskie,
socioloģiskie, vēsturiskie aspekti. Daugavpils, 2007. g. 12.–13.novembris.

SELL International Scientific Conference in Sport Science: „Sports, Student,
Lifestyle”. Riga, Latvia, May 24, 2013, referāts “The Humanistic concepts of
Contemporary Sport Education”.

55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils Universitāte,
Daugavpils, 2013. g. 10–12. aprīlis, referāts „Latvijas lauku un pilsētas skolotāju
profesionālās izdegšanas sindroms”.
55. Starptautiskā Daugavpils Universitātes konference. Daugavpils Universitāte,
Daugavpils, 2013. gada 10–12. aprīlis, referāts „Sākumskolas skolotāju un 1.-9.
klases sporta skolotāju individuāli tipoloģisko īpatnību saistība ar motīvu
hierarhiju profesionālās darbības motivācijas struktūrā”.
19th International Conference on Learning. London, United Kingdom, August
14–16, 2012, referāts “The Style of Solving Conflict Situations, Demonstration
of Harmony in Work, and Compatibility Depending on Individual Psychological
Characteristics of Secondary School Principals in Latvia”. (Dombrovskis, V.,
Guseva, S., Murasovs, V.)
http://www.youtube.com/watch?v=6rgn9raMmCE
19th International Conference on Learning. London, United Kingdom, August
14–16, 2012, referāts “Sustainability Designed Learning Environment for PreSchool Children: The Case of Latvia.” (Guseva, S., Dombrovskis, V., Ilisko, Dz.,
Murasovs, V.)
https://www.youtube.com/watch?v=e1hAVOHohqY
doc., Dr. philol.
E. Isajeva

Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2013. gada 10.–14. aprīlis, I Starptautiskais
Komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”. Daugavpils
Universitāte. 2013. g. 14.–16. novembris.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXII Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils,
2012. g. 26.–27. janvāris, referāts „Рекламная ситуация и языковая
ассоциация”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XVII Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2012 g.
16.–18. maijs, referāts „Что такое счастье? (из опыта проведения
ассоциативного эксперимента)”.
Starptautiskā zinātniskā conference
Universitāte, Daugavpils, 2009. g.

„XIV

Slāvu

lasījumi”.

Daugavpils

Starptautiskais zinātniskais seminārs „Reģionālā un sociālā dialektoloģija”.
Daugavpils, 2009. g.
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Slāvu valodas un kultūras mūsdienu
pasaulē”. Maskava, Krievija, 2009. g.
Starptautiskā zinātniskā konference „XIX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2009. g.
Starptautiskā zinātniskā konference „XX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2010. g.
IV Starptautiskais krievu valodas pētnieku Kongress „Русский язык:
исторические судьбы и современность”. Maskava, Krievija, 2010. gads.
Starptautiskā zinātniskā konference
Universitāte, Daugavpils, 2010. g.

„XV

Slāvu

lasījumi”.

Daugavpils

VII Jauno Sanktpēterburgas un Daugavpils humanitāro zinātņu pētnieku kolokvijs
(International scientific workshop innovative methods in humanities and social
sciences). Daugavpils, 2010. g.
Starptautiskais seminārs „Развитие и вариативность языка в современном
мире”. Tartu, Igaunija, 2010. g.

Starptautiskā zinātniskā konference „XXI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2011. g.
doc., Dr. philol.
N. Jundina

Starptautiskā
zinātniskā
konference
„XXIII
Zinātniskie
lasījumi”
(Übersetzungsprobleme der literarischen Fachtexte). Daugavpils Universitāte,
Daugavpils 2013. g. 24.–25. janvāris.

doc., Dr. philol.
S. Meškova

I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. g. 14.–16.novembris.
Zinātniska konference „Latgales pagātne, tagadne, nākotne”. Daugavpils, 2013.
g. 24. oktobris.
Starptautiska zinātniska konference “Private Lives, Intimate Readings”. Tartu,
Igaunija, 2013. g. 11.–12. jūnijs.
Starptautiska zinātniska conference “Empire Building and Region Building:
Baltic, Nordic and Black Sea regions”. Konstanta, Rumānija, 2013. g. 24.–26.
maijs.
Starptautiska zinātniska konference “Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.
Liepāja, 2013. g. 21. marts.

doc., Dr. philol.
I. Oļehnoviča

I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2013. g. 14.–16.novembris, referāts
„English and Russian Loan Phraseology in Latvian Journalese”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Comparativism, Identity, Communication”
(CIC2013). Kraijova, Rumānija, 2013. g. 18.–19. oktobris, referāts “The
Semantics of Phraseological Units as used in British and Latvian Newspapers: the
Role of Linguistic and Situational Context”.
DU HF starptautiskā zinātniskā konference „Zinātniskie lasījumi XXII”, 2012. g.
26.–27.janvāris.
Starptautiskā zinātniskā konference „Literārā valoda (standartvaloda) vēsturiskā,
normatīvā un sociolingvistiskā aspektā”. Rīga, 2012. g. 22.–23.februāris.
Starptautiskā zinātniskā konference „The 10th International General Linguistics
Conference”. Zaragoza (Spānija), 2012. g. 18.–20.aprīlis.
Starptautiska konference DU HF „XXI Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte. Daugavpils, 2011. g. janvāris, referāts „Phraseological Cohesion in
Newspaper Language .
Daugavpils Universitātes 53. Starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils,
2011. g. aprīlī, referāts „Phraseological Units in British and Latvian”
Newspapers; Types of Use.
Starptautiskā zinātniskā konferences „Comparativism, Identity, Communication
2011”, Kraijova (Rumānija), 2011. g. 21.–22. oktobris.
Starptautiskā zinātniskā konference „Teksts; lingvistika un poētika 18”, Šauļi
(Lietuva), 2011. g. 11. novembris.
XI starptautiskais baltistu congress „Baltu valodu tagadne, pagātne un nākotne”.
Rīga, 2010. g. 27.–30. septembris, referāts “Phraseological Terminology in
Latvian and English Linguistics”.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zin. konference
„XX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2010. g. 28. – 29. janvāris.
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2010. g. 14.–17. aprīlis.
Starptautiskā zinātniskā konference „Young Linguists' Meeting in Poznań 2010”.

Poznaņa, Polija, 2010. g. 23.–25. aprīlis.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Starptautiskā konference „XIX
Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2009. g. 29.–30. janvāris.
Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils,
2009. g. 15.–18. aprīlis.
doc. Dr. philol.,
G. Pitkeviča

Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte. Daugavpils, 2013. g., referāts „Игровая ономастическая
номинация”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XVII Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2012. g., referāts „Спортивные прозвища”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XVI Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2011. g., referāts „Зоонимика города Даугавпилса”.
XV starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2010. g., referāts „Апеллятивация собственных имён
в русском языке”.
XI starptautiskais baltistu kongress „Baltu valodu pagātne, tagadne un nākotne”.
Latvijas Universitāte, Rīga, 2010. gada 17.–30. septembris, referāts
„Неофициальные варианты личных имён в Латгалии”.
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Развитие и вариативность языка в
современном мире”. Tartu Universitāte, Tartu, Igaunija, 2010. g. 19.–21.
novembris, referāts „Топонимы Даугавпилсского края”.
IV Starptautiskais krievu valodas pētnieku Kongress „Русский язык:
исторические судьбы и современность”. M.V. Lomonosova MVU, Maskava,
Krievija, 2010. g., referāts „Неофициальные личные имена на латвийских
социальных сайтах”.
XIV starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, 2009. g., referāts „Антропонимикон социальных
сайтов”.
Starptautiskais zinātniskais simpozijs „Slāvu valodas un kultūras mūsdienu
pasaulē”. M.V. Lomonosova MVU, Maskava, Krievija, 2009. g., referāts
„Структура русских неофициальных личных имён в Латгалии”.
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Reģionālā un sociālā dialektoloģija”.
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2009. g., referāts „Ономастическое
пространство социального сайта www.draugiem.lv”.
Starptautiskais zinātniskais seminārs „Mūsdienu dialektoloģijas aktuālās
problēmas” Daugavpils Universitāte, Daugavpils, 2008. g., referāts
„Микротопонимы в лексикографическом аспекте».
XIII starptautiskā zinātniskā konference Slāvu lasījumi Daugavpils Universitāte,
Daugavpils, 2008. g., referāts „Городские имена сегодня и вчера:
Даугавпилсская топонимика”.
DU Humanitārās fakultātes zinātniskie lasījumi (Daugavpils), 2007.– 2013.g.
Ш Starptautiskais krievu valodas pētnieku Kongress „Русский язык:
исторические судьбы и современность”, M.V.Lomonosova MVU, Maskava,
Krievija, 2007. g., referāts, «Русские и латышские термины родства в
ситуации обращения».
XI MAPRYAL Kongress „Мир русского слова и русское слово в мире”.

Varna, Bulgārija, 2007. g., referāts «Русский ономастикон г.Даугавпилса».
Starptautiskais zinātniskais kongress Latgales Kongress. DU, Daugavpils, 2007.
g.,
referāts,
«Топонимическое
пространство
Динабурга-ДвинскаДаугавпилса».
Starptautiskā zinātniskā konference „Valoda pasaulē, Pasaule valodā un
literatūrā”. LU, Rīga, 2007. g., referāts „Antroponīmi Daugavpils lingvistiskajā
telpā”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Krievu valoda starpnacionālā un
starpkultūru telpā”. DU, Daugavpils. 2007. g., referāts «Коммуникативный
потенциал слова и его отражение в лирике Г. Шенгели».
doc., Dr. philol.
S. Polkovņikova

Starptautiskais zinātniskais seminārs „Gramatizēšanās un leksikalizēšanās
latviešu valodā”. LU Humanitāro zinātņu fakultāte. 2011. g. 17. maijs, referāts
„Runas verbu valence sintaktiskās īpatnības oriģināltekstā un tulkojumā”.
Zinātniskā konference „Tulkotā literatūra nacionālajā kultūrā. DU Humanitārās
fakultātes Komparatīvistikas institūts. 2011. g. 23. septembrī, referāts „Runas
verbi A.Čehova stāstos un R. Ezeras tulkojumos”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Sociolinguistic Dialectology: Investigations
of Baltic Dialects”. Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities. 2011. g.
21.–22. oktobris, referāts „Просторечные языковые элементы в оригинальном
и переводном тексте (на материале рассказов А.П. Чехова и их латышских
переводов)”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Tekstas: lingvistika ir poetika 18”. Šauļu
Universitāte. 2011. g. 11. novembris, referāts „Runas verbu transformāciju veidi
Antona Čehova stāstu tulkojumos latviešu valodā”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils
Universitāte, 2010. g. 28.–29. janvāris, referāts „Krievu un latviešu valodas runas
verbi oriģināltekstā un tulkojumā: paradigmatiskais aspects”.
Latvijas Universitātes 68. zinātniskajā konferencē 2010. g. 18.-19. martā, referāts
„Runas verbu valence oriģināltekstā un tulkojumā”.
LU zinātniskais seminārs „Gramatizēšanās un leksikalizēšanās latviešu valodas
sistēmā”. 2010. g. 28. aprīlis, referāts „Latviešu un krievu valodas runas verbi
leksikalizēšanās un gramatizēšanās aspektā”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils, 2010. g. 19.–
21. maijs, referāts „Глаголы речи в рассказах А.П. Чехова и их переводах на
латышский язык: функционально-семантический аспект”.
„Русский язык в поликультурном мире”. Ялта, 2010. g. 8.–11. jūnijs, referāts
„О некоторых способах перевода глаголов речи на латышский язык (на
материале рассказов А.П. Чехова”.
XI Starptautiskais baltistu kongress. Rīga, 2010. g. 27.–30. septembris, referāts
„Runas verbu atveides individuālās iezīmes Antona Čehova stāstu tulkojumos
latviešu valodā”.
Komparatīvistikas institūta rīkotais teorētiskais seminārs „Mūsdienu
dialektoloģijas aktuālās problēmas”. Daugavpils Universitāte, 2009. g. 24. aprīlis,
referāts „Особенности перевода стилистически маркированных глаголов
речи на латышский язык (на материале рассказов А. П. Чехова)”.
Starptautiskā konference „Baltu dienas un baltās naktis”. Sanktpēterburga, 2008.
g. 19. – 21. jūnijs, referāts „Krievu valodas runas verbu analītiskais tulkojums”.
DU Komparatīvistikas institūta rīkotais teorētiskais seminārs „Mūsdienu
dialektoloģijas aktuālās problēmas”. Daugavpils Universitāte, 2008. g. 3.
oktobris, referāts „Языковая личность Ионы в оригинальном и переводном
тексте (на материале рассказа А.П. Чехова «Тоска»).
3rd International Conference „Nacional and Language: Modern Aspects of Socio-

Linguistic Development”. Kaunas University of Technology. Panevėžys Institute.
2008. g. 9.–10. oktobris, referāts „Глаголы речи русского языка в латышском
переводе и двуязычном словаре”.
Zinātniskā konference „Lietišķā valodniecība pasaulē un Latvijā”. Ventspils
Augstskola. 2008. g. 5. decembris, referāts „Diverģence un konverģence runas
verbu tulkošanā”.
DU Humanitārās fakultātes XVII „Zinātniskie Lasījumi”. Profesora Antona
Breidaka 75. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiskā konference.
Daugavpils Universitāte. 2007. g. 25.–26. janvāris, referāts „Runas verbi
starpvalodiskā skatījumā”.
Starptautiskā konference „Valoda pasaulē, pasaulē valodā un literatūrā”. Latvijas
Universitāte. 2007. gada 8. februārī, referāts „Latviešu un krievu valodas runas
verbi divvalodu vārdnīcā”.
Latgales kongress. Daugavpils, 2007. g. 12.–14. novembris, referāts „Некоторые
лексико-семантические особенности глаголов речи русского и латышского
языков”.
12. starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā pētīšanas aspekti”. Liepāja,
2007. g. 29.–30. novembris. „Runas verbi oriģinālā un tulkojumā: funkcionāli
stilistiskais aspekts”.
Starptautiskā zinātnsikā konference „Valoda pasaulē, pasaule valodā un
literatūrā”. Rīga, 2007. g. 14.–15. decembris, referāts “Runas verbu leksiski
semntiskās īpatnības oriģināltekstā un tulkojumā’.
lekt., Mag. paed., Mag.
philol. A. Jakovele

I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”,
Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 2013. g. 14.–16. novembris, referāts
„Izmeklētāja tēls Jusi Adlera- Olsena un Andra Kolberga kriminālromānos”.
17. studentu zinātniskā konference „Mēs laikā, telpā, attīstībā” Rēzeknes
Augstskola. Rēzekne, 2013. g. 16. maijs, referāts „Dāņu literatūras recepcija
Latvijā: ģenēze, tendences, spilgtākie piemēri”.
Latvijas Universitātes starptautiskā konference „Konteksta nozīmīgums mūsdienu
humanitārajās zinātnēs”, Latvijas Universitāte, Rīga, 2013. g. 10. maijs, referāts
„Kultūrzīmes latviski tulkotās dāņu literatūras kontekstā”.
2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”, Rēzeknes
Augstskola, Rēzekne, 2013. g. 25.–26. aprīlis, referāts „Dānijas teksts jaunākajā
latviešu prozā”.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils
Universitāte, 2013. g. 10.–12. aprīlis, referāts „Mākslinieciskais laiks latviski
tulkotajā dāņu rakstnieku prozā”.
Liepājas 19. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālās problēmas literatūras
zinātnē”, Liepājas Universitāte, Liepāja, 2013. g. 21.–22. marts, referāts „Dāņu
literatūra Latvijā pēc 1980. gada”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXIII Zinātniskie lasījumi”, Daugavpils
Universitāte, 2013. g. 24.–25. janvāris, referāts „Skaniskā pasaules aina Pētera
Hēga darbā „Klusā meitene””.
Starptautiskā zinātniskā konference „Tradition and Modernity: Harmony,
Opposition, and Prospects for Development”. Klaipēdas Universitāte, (Klaipēda,
Lietuva), 2012. g. 15.–16. novembris, referāts „Литературные интерпретации
идентичности и истории: Питер Хёг и Отто Озолc”.
29. Starptautiskās Skandināvistikas studiju asociācijas zinātniskā konference
„Literatūra un likums”. Rīga / Daugavpils, 2012. g. 7.–11. augustā, referāts
„Danska litteraturens översättningar i Lettland: i kontexten av Lettlands
socialkulturella tendenser: 1981 – 1991- 2001”.

Starptautiskā zinātniskā konference „Baltų kalbos ir kultūros” Klaipēdas
Universitātē (Klaipēda, Lietuva). Klaipēda, 2012. g. 7.–8. jūnijs, referāts
„„Skaistais – neglītais” dāņu rakstnieces Karenas Bliksenas un latviešu
rakstnieces Noras Ikstenas prozas darbos: sastatāmais raksturojums”.
Starptautiskā zinātniskā konference „„Centrs – perifērija” kultūrā”. Daugavpils
Universitāte. Daugavpilī, 2012. g. 11. maijs, , referāts „Eksotiskais teksts K.
Bliksenas prozā”.
Piedalīšanās Doktorantu festivālā (Daugavpils Universitātē). Daugavpils, 2012.
gada 9./16. marts, referāts „Latviešu un dāņu literārie kontakti 1980. - 1991.
Kultūrvēsturiskais diskurss”.
Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē „ XXII Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2012. g. 26.–27. janvāris, referāts „Vēstules semantika dāņu
rakstnieka Pētera Hēga darbā „Varbūt viņi derēja””.
Пятнадцатая международная междисциплинарная научная конференция
«Дерево в культуре» (15. starptautiskā starpdisciplinārā konference „Koks
kultūrā”). Šauļu Universitāte, Humanitārā fakultāte, Vēstures un literatūras
teorijas katedra, Šauļi (Lietuva), 2011. g. 12.–13. maijs, referāts
«Генеалогическое дерево персонажей в рассказе датской писательницы К.
Бликсен «Пир Бабетты»».
XI Students’ International Scientific Conference (XI starptautiskā zinātniskā
studentu konference), Narvas Koledža , Narva (Igaunija), 2011. g. 13.–15. aprīlis,
referāts „Literary Contacts between Latvia and Denmark from 1991 to 2011”.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta „Doktorantu festivāls”.
Daugavpils Universitāte, 2011. g. 25. februāris, referāts „Sapnis kā subjektīvā
laika uztveres dominante latviski tulkotajos dāņu rakstnieku darbos: Karena
Bliksena un Pēters Hēgs.”
Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte. 2010. g. 14.–16. aprīlis, referāts „Ainava Karenas Bliksenas prozā”
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte. 2008. g. 15.–17. maijs, referāts „Ungdomsslang i svenska språket”.
pētn., Dr. philol. I. Kačāne

I Starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils, 2013. g. 14.–16. novembris, referāts „Human Aesthete in the 19th
Century British Literature”.
Latvijas Universitātes 71. konference Humanitārājās zinātnēs „Latviešu un
cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Simbols un simbolisms
latviešu un cittautu kultūrā”. Rīga, 2013. g. 14.–15. februāris, referāts „Oskara
Vailda traģēdija „Salome”: teksts un konteksts”.
Liepājas Universitātes 19. Starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē”. Liepāja, 2013. g. 21.–22. marts, referāts „Oskara
Vailda un Kārļa Jēkabsona „Jaunā Sieviete”: paralēles un krustpunkti”.
Starptautiskā zinātniskā konference XXIII Zinātniskie lasījumi Daugavpils
Universitātē. Daugavpils, 2013. g. 24.–25. janvāris, referāts „Oskara Vailda un
Kārļa Skalbes daiļrades muzikalitāte: prozas ritms”.
Zinātniskais seminārs „Edvards Līrs un nonsensa kultūra” Daugavpils
Universitātē. Daugavpils, 2012. g. 26. oktobris, referāts „„Jūs nekad nekā cita
nerunājat, kā tikai blēņas”: nonsensa iezīmes O. Vailda komēdijā „Cik svarīgi būt
nopietnam””.
Starptautiskā zinātniskā konference „XXII Zinātniskie lasījumi” Daugavpils

Universitātē. Daugavpils, 2012. g. 26.–27. janvāris, referāts „„De Profundis” –
Oskara Vailda „Ciešanu simfonija””.
Starptautiskā zinātniskā konference Ebreju teksts Eiropas kultūrā Daugavpils
Universitātē, 2011. g. 21.–22. novembrī. Tēma: „Riebīgais žīds” Oskara Vailda
romānā „Doriana Greja ģīmetne”.
Zinātniskā konference „Tulkotā literatūra nacionālajā literatūrā” Daugavpils
Universitātē. Daugavpils, 2011. g. 23. septembris, referāts „Oskara Vailda
romāna tulkojumu savdabība Latvijā: ne-/ tulkojamības aspekts”.
A. K. Doila 150 dzimšanas dienai veltīta zinātniskā konference „Šerloks Holmss
un citi: detektīva semiotika un poētika” Daugavpils Universitātē. Daugavpils,
2009. g. 2. aprīlis, referāts „Taita ielas Šerloks Holmss: Oskars Vailds Džailza
Brandreta sērijas „Oskars Vailds un slepkavības noslēpumi” romānos”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XIX Zinātniskie lasījumi” Daugavpils
Universitāte. Daugavpils, 2009. g. 29.–30. janvāris, referāts „„Vombats ir prieks,
triumfs, bauda, ārprāts!”: Austrālijas eksotiskie dzīvnieki viktoriānisma
Lielbritānijas kultūrā”.
Daugavpils Universitātes Dabas zinātņu un matemātikas fakultātes Sistemātiskās
bioloģijas institūta un Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūta rīkotais
starpdisciplinārais zinātniskais seminārs „Kukaiņi reālajā un virtuālajā vidē”.
Latvija, Kurcums 2008. g. 5.–6. jūnijs, referāts „Kukaiņi 19. gadsimta 2. puses
britu estētisma kontekstā”.
Ziemeļu – Baltijas – Krievijas sadarbības tīkla Starptautiskā zinātniskā
konference „The Memoirs of the 20th Century: Nordic and Baltic Experience”.
Oslo, Norvēģija, 2008. g. 8.–10. maijs, referāts „Remembered Childhoods in
Latvian Literature of the 1920s and 1930s”.
12. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.
Liepājas Pedagoģijas akadēmija. Liepāja, 2008. g. 6.–7. marts, referāts
„„Perfektais džentlmenis”: dendijisms Oskara Vailda un Anšlava Eglīša
poētiskajā pasaulē”.
Starptautiskā zinātniskā konference „XVIII Zinātniskie lasījumi” Daugavpils
Universitāte. Daugavpils, 2008. g. 24.–25. janvāris, referāts „Personvārds
„Virdžīnija” 19. gadsimta britu literatūrā: Oskara Vailda prozas antroponīmija”.
V. Bleika 250. jubilejai veltītais zinātniskais seminārs „Vijams Bleiks laikmetu
lokos”. Daugavpils Universitāte. Daugavpils, 2007. g. 28. novembris , referāts
„Viljams Bleiks 20. un 21. gadsimta Latvijas kultūrtelpā”.
pētn., Dr. philol.
O. Komarova

I Starptautiskais Komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils Universitāte. 2013. g. 14.–16. novembris, referāts „Ieskats Latvijas
literārajā vāgneriānā”.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference. 2013. g.
10.–12. aprīlis, referāts „Poncijs Pilāts, Ādams un citi: reliģisku akcentu
daudzveidība Pērsieša darbos”.
Liepājas Universitātes 19. Starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē”. 2013. g. 21.–22. marts, referāts „Es redzēju pašu
Jūdasu Iskariotu un sarunājos ar viņu”: Bībeles motīvu variācijas Ezerieša
īsprozā”.
XIX Starptautiskā zinātniskā studentu, aspirantu un jauno zinātnieku konference
„Lomonosovs” (XIX Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»). Maskavas Valsts Universitāte.
2012. g. 9.–13. aprīlis, referāts «Рецепция Антона Чехова в Латвии (к
постановке проблемы)».

VI Starptautiskā Jauno filologu konference „Krievu literatūra: teksti un konteksti”
(VI Международная конференция молодых филологов «Русская литература:
тексты и контексты»). Varšavas Universitāte, Lietišķās lingvistikas fakultāte,
Rusistikas institūts. 2012. g. 28.–31. marts, referāts ««В глубинах его глаз
сокрыта весть благая о примиреньи неба и земли». Особенности
актуализации личности и творчества А.П. Чехова в латышской поэзии».
Liepājas Universitātes 18. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē”. Liepājas Universitāte. 2012. g. 1.–2. marts,
referāts „Cittautu kultūrvielas aktualizācijas specifikа Kārļa Skalbes prozā:
Antons Čehovs”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Latviešu un cittautu literatūra: no
romantisma līdz modernismam. Reālisma un naturālisma poētikas vektori latviešu
un cittautu literatūrā”. Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu fakultāte. 2012.
g. 9. februāris, referāts „„Es vēlos būt latviešiem tāds Čehovs” (Antons Čehovs
un Pērsietis: komparatīvais skatījums)”.
V Starptautiskā Jauno filologu konference „Krievu literatūra: teksti un konteksti”
(V Международная конференция молодых филологов «Русская литература:
тексты и контексты»). Varšavas Universitāte, Lietišķās lingvistikas fakultāte,
Rusistikas institūts. 2011. g. 18.–20. marts, referāts «Особенности рецепции
чеховских пьес в Латвии в первой половине XX века».
Liepājas Universitātes 17. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi
Baltijā”. Liepājas Universitāte. 2011. g. 3.–4. marts, referāts „Antona Čehova
„Sirsniņas” tēla līdzinieki Eduarda Vulfa prozā”.
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta „Doktorantu festivāls”.
Daugavpils Universitāte. 2011. g. 25. februāris, referāts „Antons Čehovs un
Eduards Vulfs: krustpunktus meklējot”.
Klaipēdas Universitātes konference „Tradīcijas un mūsdienas: attiecības,
attīstības perspektīvas” («Традиции и современность: отношения,
перспективы развития»). Klaipēdas Universitāte. 2010. g. 11.–12. novembris,
referāts «Основные приемы конструирования чеховского мифа в Латвии на
рубеже XIX и XX в.»
International Scientific Workshop „Innovative Methods in Humanities and Social
Sciences”. Daugavpils Universitāte – Aglona. 2010. g. 4.–6. jūnijs, referāts
««Каштанка» А.П. Чехова в Латвии».
XV Starptautiskā zinātniskā konference „Slāvu lasījumi”. Daugavpils
Universitāte. 2010. gada 19.–21. maijs, referāts «Особенности восприятия А.П.
Чехова в Латвии в конце XIX – первой половине XX века».
IV Starptautiskā Jauno filologu konference „Krievu literatūra: teksti un konteksti”
(IV Международная конференция молодых филологов «Русская литература:
тексты и контексты»). Varšavas Universitāte, Lietišķās lingvistikas fakultāte,
Rusistikas institūts. 2010. g. 25.–27. marts, referāts «Антон Чехов в контексте
русского и латышского реализма».
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta „Doktorantu festivāls”.
Daugavpils Universitāte. 2010. gada 19. marts, referāts „Vs. Garšins – A. Čehovs:
radošo meklējumu un latviskās recepcijas krustceles”.
Liepājas Universitātes 16. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas
problēmas literatūras zinātnē: vēsturiskā pieredze un aktuālie kultūrprocesi
Baltijā”. Liepājas Universitāte. 2010. g. 4.–5. marts, referāts „Antona Čehova
prozas recepcija 19. gs. beigu – 20. gs. pirmās puses latviešu literatūrā”.

Zinātniskā konference „Krievu / latviešu literatūras Rietumeiropas konteksti”.
2009. g. 27. novembris. Daugavpils Universitāte. Tēma: „„Kāzu ceļojumā” jeb
neparastas viena Antona Čehova stāsta dramatizējums”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Teksts: lingvistika un poētika”. 2009. gada
12.–13. novembris. Šauļu Universitāte, referāts „Būtiskākās Antona Čehova
prozas tulkošanas tendences Latvijā”.
IX Starptautiskā Jauno filologu konference „Littera scripta”. Latvijas
Universitāte. 2009. g. 4.–6. novembris, referāts „Par būtiskākām tendencēm
Antona Čehova latviskā recepcijā”.
VI Sanktpēterburgas un Daugavpils jauno humanitāro zinātņu pētnieku kolokvijs
(VI Международный коллоквиум молодых ученых-гуманитариев СанктПетербурга и Даугавпилса). Sanktpēterburgas Valsts kultūras un mākslas
universitāte. 2009. g. 30. maijs – 1. jūnijs, referāts «О рецепции чеховской
«Каштанки» в Латвии».
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta zinātniskais seminārs
„Kultūru dialogs: krievu literatūra latviešu tulkojumos”. Daugavpils Universitāte.
2009. g. 8. maijs, referāts «О переводах «Ваньки» А.П. Чехова на латышский
язык».
III Starptautiskā Jauno filologu konference „Krievu literatūra Eiropas kontekstā”
(III Международная конференция молодых филологов «Русская литература
в европейском контексте»). Varšavas Universitāte, Lietišķās lingvistikas
fakultāte, Rusistikas institūts. 2009. g. 26.–28. marts, referāts «О вхождении
А.П. Чехова в культурное пространство Латвии».
Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūta „Doktorantu festivāls”.
Daugavpils Universitāte. 2009. g. 13. marts, referāts „Antona Čehova latgaliešu
recepcijas specifika”.
Liepājas Universitātes Literatūras katedras un Kurzemes Humanitārā institūta,
Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta 15. starptautiskā
zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”. Liepājas
Universitāte. 2009. g. 5.–6. marts, referāts „Antona Čehova proza latgaliski”.
Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes XIX Zinātniskie lasījumi.
Daugavpils Universitāte. 2009. g. 29.–30. janvāris, referāts „Par Kaštankas
gaitām Latvijā”.
Daugavpils Universitātes 50. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils
Universitāte. 2008. g. 15.–17. maijs, referāts „Iekšējā kodola meklējumi Antona
Čehova stāstā „Sirsniņa” („Душечка”) un Eduarda Vulfa stāstā „Pridorožņiks”.
Starptautiskā zinātniskā konference „Mākslinieciskais teksts: baltu un slāvu
lingvistiskie un literārie sakari” („Meninis tekstas: baltų ir slavų kalbiniai ir
literatūriniai ryšiai”). Viļņas Universitāte. 2008. g. 17.–19. aprīlis, referāts
«Латышская рецепция прозы Чехова: Судрабу Эджус».
pētn., Dr. philol. I. Ļaha

I Starptautiskais Komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils Universitāte. 2013. g. 14.–16. novembris, referāts „Tēva tēls Ingmara
Bergmana autobiogrāfijā „Laterna Magica” un Vizmas Belševicas triloģijā
„Billle””.
Starptautiskā zinātniskā konference „Imants Ziedonis Piederības, meklējumi,
brīvības treniņš”. Rīga, 2013. g. 8.-9. maijs, referāts „Imants Ziedonis un
Zviedrija”.
„Daugavpils Universitātes 55. starptautiskās zinātniskās konference. Daugavpils,
2013. g. aprīlis, referāts „Lettisk Litteratur i Sverige”.

2. starptautiskā zinātniskā konference „Autors. Teksts. Laikmets”. Rēzekne, 2013.
g. 25.–26. aprīlis, referāts „Zviedrija Ingas Ābeles romānā “Paisums””.
Liepājas 19. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras
zinātnē”. Liepāja, 2013. g. marts, referāts „Raiņa Lugas „Jāzeps un viņa brāļi”
iestudējums Stokholmā”.
DU Humanitārās fakultātes XXIII Zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2013. g.
janvāris, referāts „Mūzika zviedru rakstnieka Jērana Tunstrēma romānos
„Mēnesspiens” un „Ziemsvētku Oratorija”.
International Conference: Selma Lagerlöf 2011: Text, Translation, Film.
University College London, 20 – 22 June 2011, referāts „The Reception of Selma
Lagerlöf in Latvia”.
Междисциплинарная научная конференция „Дерево в культуре”.
Шяуляйский университ, Lithuania, 12–13 мая 2011, referāts „Лес, деревья и
тишина в драматургии Инги Абеле”.
17. starptautiskā zinātniskā konference „Aktuālas problēmas literatūras zinātnē”.
Nacionālās identitātes meklējumi Baltijas literatūrā un kultūrā: stabilais,
mainīgais, zaudētais. Liepāja, 2011. g. 3.–4. marts, referāts „Koncepts „ģimene”
Selmas Lāgerlēvas romānā „Portugāles ķeizars””.
DU Humanitārās fakultātes XXI zinātniskie lasījumi. Daugavpils, 2011. g. 27.–
28. janvāris, referāts „Sarkanās krāsas nozīme Augusta Strindberga romānā
„Sarkanā istaba””.
lekt., Mag. philol.
V. Baranovska

Starptautiskais komparatīvistikas kongress Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā.
Daugavpils Universitāte, 2013. g. 14.–16.novebris, referāts „Феномен
«летающего человека» в испанской и русской литературе (на примере
романа Александра Грина «Блистающий мир» и романа Педро Прадо
«Альсино»)”.

lekt., Mag. philol.
A. Kazjukevičs

II Centrālas un Austrumeiropas poļu izcelsmes zinātnieku kongress „Diaspora
polska i jej wklad w rozwoj wspolczesnej nauki na Lotwie”. Olština, Polija,
2012. g. 13.-16.septembris
XXIII Starptautiskā zinātniskā konference „DU Humanitārās fakultātes XX
Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, Latvija, 2013. g. 24.- 25. janvāris, referāts,
„Мир звуков в романе Генрика Сенкевича „Quo vadis””.
XVIII Slāvu lasījumi. Daugavpils, Latvija, 2013. g. 16.–17. maijs, referāts
„Мережковский и Сенкевич: две модели христианского романа”.
Seminarium naukowe poświęcone obchodom 150 rocznicy Powstania
Styczniowego na ziemiach Łatgalskich. Daugavpils, 2013. g. 9. jūnijs, referāts
„Polskość i Polacy w literaturze łatgalskiej”.

lekt., Mag. philol. M.
Maslova

Latvijas augstskolu un darba devēju forums „Latviešu valodas tulkojumu
kvalitāte” (OrganizējaVentspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte
sadarbībā ar SDI Media Latvia). Ventspils, Latvija, 2009. g. 4. decembris.
Starptautiskais zinātniskais seminārs projekta „Multiple Competences for the 21st
Century in the Context of Quality Assurance” ietvaros Nordplus Neighbour
Programme. Dalarna Universitāte, Falūna, Zviedrija. 2007. g. marts, referāts
„Communicative Competence: Reflections of a Thoughtful Teacher”.

lekt., Mag.
Minova

philol.

N.

Daugavpils Universitātes 52. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2010.g. 14.–17. aprīlis.
Daugavpils Universitātes 51. Starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2009. g. 15.–18. aprīlis.

lekt., Mag. paed. D. Ozola

Starptautiskā zinātniskā konference "XXIV Zinātniskie lasījumi", Daugavpils,
Latvija, 2014. g. janvaris, referāts "Ceļojuma apraksta žanra teorētiskie aspekti
jaunākajā literatūrā".
I starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils, 2013. g. 14.–16. novembris, referāts „The Features of Travelogue in
Paul Theroux’s Texts”.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2013. g., referāts “The Existence of Synonymy in Business English Terminology:
How to Avoid Ambiguity in Translation”.
Daugavpils Universitātes 51. starptautiskā zinātniskā konference. Daugavpils,
2009. g., referāts, „Abbreviations and Acronyms Used in Business Texts and
Their Equivalence in the Latvian Language”.

lekt., Mag. paed.
J. Sergejeva

lekt., Mg. philol.
S. Poļanskis

Latvijas augstskolu un darba devēju forums „Latviešu valodas tulkojumu
kvalitāte” (Organizēja Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultāte
sadarbībā ar SDI Media Latvia). Ventspils, Latvija, 2009. g. 4. decembris.
Seminārs augstskolu pasniedzējiem “Metodes, tendences un perspektīvas
augstskolu izglītībā”. Bonnas Universitāte, Bonna, Vācija, 28.06.2009–
11.07.2009.
I starptautiskais komparatīvistikas kongress „Cilvēks valodā, literatūrā, kultūrā”.
Daugavpils, 2013. g. 14. – 16. novembris, referāts „Рецепция Альберта Камю в
Латвии”.
Daugavpils Universitātes 55. starptautiskā zinātniskā konference, Daugavpils,
2013, referāts „К столетию Альбера Камю. Век абсурда”.
Starptautiskā zinātniskā konference XXIII Zinātniskie lasījumi, Daugavpils,
Latvija, 2013, referāts „Mūzika S. Beketa absurda lugās”.
Britu rakstnieka Edvarda Līra divsimtgadei veltīts zinātniskais seminārs,
Daugavpils Universitāte, Latvija, 2012. g, referāts „Jēdziena „absurds” ģenēze”.

lekt., Mag. philol. V. Ruža

DU Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference „XXIII
Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2013. 24.-24. janvāris, referāts „Nelokāmais
divdabis ar -am(ies), -ām(ies): sastatāmais aspekts”.
DU Humanitārās fakultātes „XIX Zinātniskie lasījumi”. Daugavpils, 2009. g.
29.–30. janvāris, referāts „Daļēji lokāmais divdabis latviešu valodā: semantiski
funkcionālais aspekts”.
Starptautiskā konference DU Humanitārās fakultātes „XX Zinātniskie lasījumi”.
Daugavpils, 2010. g. 28. janvāris, referāts „Nelokāmie divdabji ar –am(ies), ām(ies): semantiski funkcionālais aspekts”.
Liepājas Universitātes 15. Starptautiskā zinātniskā konference „Vārds un tā
pētīšanas aspekti”. Liepāja, 2010. g. 2.–3.decembris, referāts “Nelokāmā un
daļēji lokāmā divdabja veidotās sintaktiskās konstrukcijas”.
Humanitāro zinātņu “XXI lasījumi”, Daugavpils, 2011. g. 27.–28.janvāris,
referāts „Latviešu valodas nelokāmais divdabis ar –ot(ies) sastatāmā aspektā”.
Konference „Krievu valoda daudzkultūru pasaulē”. Jalta (Ukraina), 2011. g. 9.10. jūnijs, referāts „Nelokāmo divdabju veidotās sintaktiskās konstrukcijas krievu
un latviešu valodā”.

lekt., Mag. philol.
I. Teilāne

Starptautiskā zinātniskā konference THE 55th INTERNATIONAL SCIENTIFIC
CONFERENCE OF DAUGAVPILS UNIVERSITY. Daugavpils, 2013. g. 10.–
12. aprīlis, referāts „Pejoratīvā leksika „Kalupes izloksnes vārdnīcā”.

5. starptautiskā latgalistikas konference „Miķeļa Bukša mantojums”. Rīga, 2012.
g. 5.–6. oktobris, referāts „Emocionāli ekspresīvā leksika „Kalupes izloksnes
vārdnīcā”.
Humanitāro zinātņu XXI lasījumi. Daugavpils, 2011. g. 27.-28.janvāris, referāts
„Emocionāli ekspresīvie verbi Nīcgales izloksnē”.
Humanitāro zinātņu XX lasījumi. Daugavpils, 2010. g. 28.-29.janvāris, referāts
„Darbības vārdu lietojuma īpatnības Nīcgales izloksnē”.
Komparatīvistikas institūta rīkotais teorētiskais seminārs „Mūsdienu
dialektoloģijas aktuālās problēmas”. Daugavpils, 2009. g. 24. aprīlis, referāts
„Dažas piezīmes par Nīcgales izloksnes verbu”.
DU Komparatīvistikas institūta rīkotais teorētiskais seminārs „Mūsdienu
dialektoloģijas aktuālās problēmas”. Daugavpils, 2008. g. 3. oktobris, referāts
„Valodu kontaktu atspoguļojums Nīcgales izloksnes verbos”.
The Second International Conference „Nation and Language: Aspects of SocioLinguistic Development”. Panevēža (Lietuva) 2008. g. 9. oktobris, referāts
„Особенности глагольных форм в речи носителей ницгальского говора
старшего поколения”.

lekt., Mag. philol.
V. Taļerko

DU Humanitārās fakultātes XVII Zinātniskie Lasījumi. Profesora Antona
Breidaka 75. dzimšanas dienas atcerei veltīta starptautiskā konference.
Daugavpils Universitāte, 2007. g. 25.–26. janvāris, referāts “Aizgūtie darbības
vārdi Nīcgales izloksnē: sociolingvistiskais aspects”.
Latgales kongress. Daugavpils, 2007. g. 12.–14. novembris “Par divdabja formām
Nīcgales izloksnē”.
LU 71. starptautiskā akadēmiskā konference, 6.02.2013., Rīga. „Kombination
der Erzählformen im frühen Prosawerk von Th. Storms”.
XXIII zinātniskie lasījumi, 24.-25.01.2013., Daugavpils, „Для кого звучит
музыка в ранней прозе Теодора Шторма”.

Pētn., Mg.oec. Viktorija
Šipilova

Starptautiskā akadēmiskā konference «Дерево в культуре», 16.-17.05.2013.,
Šauļi, „Образ дерева в раннем творчестве Теодора Шторма до 1866 года”.
V.Šipilova, G.Baldi. Branch Structure of Economy and Specialization Like
Causes for High Regional Disparities: the Case of Latvia. Daugavpils
Universitātes Sociālo Zinātnu fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference
„Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2013”, 10.-12. oktobris, Daugavpils,
Latvija.
V. Šipilova. Human capital, education and the labor market: evaluation of
interaction in Latvia. International Conference on New Horizons in Education
2013. 25.-27. Jūnijs, Roma, Itālija.
V. Šipilova. Economic Branch Structure Like Cause for Regional Disparities: the
Evidence from Latvia. The 1st International Virtual Conference on Advanced
Scientific Results (SCIECONF-2013). 10.-14.06.2013. Žilina, Slovākija.
V. Šipilova. Aspect of Structural Changes in Manufacturing: Search of New
Approaches for Classifying the European Union Member States. 2013. gada RSA
Eiropas konference „Shape and be Shaped: the Future Dynamics of Regional
Development”. 5.-8. maijs, Tampere, Somija. Raksts uzvarēja nominācijā
labākais jaunā zinātnieka raksts (The Best Early Career Paper Award).
V. Šipilova. Strukturālās izmaiņas nodarbinātībā: Eiropas Savienības pieredze.
Daugavpils Universitātes 55. Starptautiskā zinātniskā konference 10.-12.04.2013,
Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija.
V. Šipilova. Kvantitatīvais un kvalitatīvais strukturālo izmaiņu iekšzemes
kopproduktā Latvijā novērtējums inovatīvās ekonomikas veidošanas kontekstā.

Daugavpils Universitātes 7. Starptautiskās zinātniskās konferences „Sociālās
zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu kapitāla ietekme uz reģiona
ekonomisko konkurētspēju”. 8.-11.11.2012, Daugavpils, Latvija
V. Šipilova, G. Baldi. Interregional Branding Startegies in an Economic Context:
How Much Do Latvia, Lithuania and Estonia Benefit From “The Baltic Sea
Region’s Umbrella Brand”. Daugavpils Universitātes 7. Starptautiskās
zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes reģionālajai attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju”. 8.-11.11.2012,
Daugavpils, Latvija
V. Šipilova. Impact of Universal Consumer Consciousness on Structure of Gross
Domestic Product: Theoretical Discussion. Virtual Conference. 1st Advanced
Research in Scientific Areas (ARSA 2012). 3.-7.12.2012, Žilina, Slovākija
E. Jermolajeva. V. Šipilova, Opportunities and Threats of Innovation-Based
Economic Development: Case of Latvia. 1st International Interdisciplinary
Conference on Social Innovations (SOCIN 2012). 25.-26.10.2012, Vilnius,
Lithuania
V. Šipilova. Structural Changes in Gorss Domestic Product: Quantitative and
Qualitative Aspects. 1st Electronic International Interdisciplinary Conference
2012 (EIIC 2012). 3.-7.09.2012. Žilina, Slovākija.
V. Šipilova. Inovācijas izvērtējums tautsaimniecības nozarēs ekonomiskās
lejupslīdes laikā. Daugavpils Universitātes 54. Starptautiskā zinātniskā
konference 18.-20.04.2012, Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija.
V. Šipilova. Inovāciju ietekme uz iekšzemes kopprodukta nozaru struktūru.
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes starptautisko zinātnisko
konferenču rakstu krājums. Starptautiskās zinātniskās konferences „Eiropas
integrācija sociālā un ekonomiskā dimensija: problēmas, risinājumi,
perspektīvas” materiāli. 3.-5.11.2011, Daugavpils, Latvija.
V. Šipilova. Latvija jaunā ceļa sākumā – stratēgija „ES 2020”. Daugavpils
Universitātes 53. Starptautiskā zinātniskā konference 13.-15.04.2011, Daugavpils
Universitāte, Daugavpils, Latvija.
V. Šipilova. Nelīdzsvarota iekšzemes kopprodukta nozaru struktūra kā dziļas
recesijas cēlonis (Latvijas piemērs). Daugavpils Universitātes 52. Starptautiskā
zinātniskā konference 14.-16.04.2010, Daugavpils Universitāte, Daugavpils,
Latvija.

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS PAR PĀRSKATA PERIODU
Vārds, uzvārds
prof., Dr. habil. philol.
Z. Ikere

Projekti
Valsts pētījumu programma „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture.
Kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr. 6 „Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā” 6.1. (projekta Nr. 6 vadītāja, dalībnieks) – 2010.-2013. g.
ESF projekts „„Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes” – Latvijas lauku iedzīvotāju
attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas.”
Nr. 2009/0222/1DP/1.1.1.0/APIA/VIAA/087 (uzraudzības padome), 2010 –
2013.
Valsts pētījumu programmas „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru”
projekts ”Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa” 2006.-2009. g.

asoc. prof., Dr. psych.

Valsts pētījuma programma „Nacionālā identitāte. Projekts Nr. 4 “Reģionālā

A. Ruža

identitāte”, apakšprojekts Nr. 4.2. “Multietniskums un identitāte” Kods: Y326464-960. 2010.-2013.g. (dalībnieks).
Valsts projekta „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” apakšprojekts
„Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa”. Realizācijas laiks:
2005.–2009. g.
IZM projekts „Mutvārdu vēsture 20. gs. Latvijas vēstures pētīšanā”. Realizēšanas
laiks: 2006.–2008. g.
Projekts „Mūsdienu Latvijas vēstures avotpētnieciskās bāzes pilnveidošana”.
Realizācijas laiks: 2008. g. jūnijs–decembris.
IZM projekts (LU Latviešu valodas institūts) „Jauna latviešu valodas
akadēmiskās gramatikas izdevuma sagatavošana”. Realizācijas laiks: 2008. g.
augusts–decembris.

asoc. prof., Dr. hist.
H. Soms

Projekta pārrobežu Zviedrijas sadarbībai ar Latviju un Baltkrieviju „Panorama
Dvina/ Daugava” dalībnieks. Finansētājs: Zviedrijas Starptautiskās attīstības
aģentūra. 2004.–2009. g.
Latvijas IZM projekts „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums
un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā” (reģistrācijas Nr. 2.12, projekta vadītājs)
2006. -2008. g.
INTERREG projekts „Industriālais mantojums tūrisma un biznesa attīstībai
/TURBINE/” (pētnieks). 2006.–2007. g.
Latvijas IZM projekts „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums
un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā” (projekta vadītājs, reģistrācijas Nr. 520/07.10) 2007. g.
Latvijas IZM projekts „Latgales saimnieciskais un kultūrvēsturiskais mantojums
un potenciāls mūsdienu Eiropas virzībā” (projekta vadītājs, reģistrācijas Nr.58/08.15) 2008. g.
Daugavpils domes projekts „Daugavpils cietokšņa Nikolaja vārtu un tilta tehniskā
apsekošana, arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un kultūrvēsturiskā
izpēte”. (projekta grupas vadītājs. Apakštēma „Daugavpils cietokšņa Nikolaja
vārtu un tilta kultūrvēsturiska izpēte”). 2008. g.
IZM projekta Letonika apakšprojekta „Starpkultūru komunikācija: Latgale –
Latvija – Eiropa” (pētnieks; 5. etaps, 01.01.2008-31.11.2008, Nr.1.11.). 2008. g.
Valsts pētījumu programmas 3. apakšprogramma „Nacionālā identitāte (valoda,
Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, projekts Nr.6 „Reģionālā identitāte
Eiropas kontekstā” (pētnieks).
2010.– 2013.g.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.
LLB-2-246 "Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana
Daugavpilī un Grodņā". Projekta zinātniskais vadītājs no Latvijas puses –
Henrihs Soms. Latvija, Daugavpils, Daugavpils pilsētas dome. 2013. g. oktobris –
2014. g. 30.decembris.

asoc. prof., Dr. jur.
J. Teivāns-Treinovskis

IZM projekts „Cilvēka drošības tiesiskie aspekti”. Daugavpils, 2006 – 2007. g.
IZM projekts „Izglītības paradigmas: socioloģiskā pieeja”, Daugavpils, 2008. g.
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013. projekts
„Uzņēmējdarbības attīstības kapacitātes veicināšana Latgales-Utenas pārrobežu
reģionā” (projekta vadītājs G.Vanags).

Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja projekts „Zināšanu pārvaldība kā
uzņēmējdarbības
attīstības
priekšnosacījums”/”Wissensmanagement
als
Bedingung der Unternehmenstätigkeit” (projekta vadītājs Dr. oec. J.Stašāne),
2012.
doc. Dr. philol.
K. Barkovska
doc., Dr. psych.
V. Dombrovskis
doc., Dr. philol.
E. Isajeva

Nacionālās kartes Baltijas reģiona mentālā telpā (DUN 5-20/07.14), 2007. g.
Eiropas Savienības programmas „Youth in Action” projekta A 1.3 DE-13-32010-R1 "Partizipative Demokratie für Migrantenjugendliche: Einstieg ins
Netzwerk- MIGWERK" dalībnieks.
ESF
projekts
„Vispārējās
izglītības
pedagogu
tālākizglītība”.
2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003. 2010. – 2011.
ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu
pedagogu
kompetences
paaugstināšana”
/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, ESS2009/88. 2009.

doc., Dr. philol.
N. Jundina

ESF projekts „Mūžiglītības pasākumi nodarbinātām personām”
Nr. n/MPNP/0200/2011. 2012. gada janvāris – 2012. gada maijs.
Projekts GIP-Partnerschaft sadarbībā ar Gīsenes Universitāti (Vācija). Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) (Vācijas Akadēmiskais apmaiņas
dienests) No 2006. g.
Deutsch im Kindergarten/ Vācu valoda pirmsskolas izglītības iestādēs. Gētes
Institūts, Roberta Boša fonds, 2006–2008. g.

doc., Dr. philol.
S. Meškova

Nordforsk tīkla projekts „Literary Transculturation Studies”, 2010. – 2012.g.
EK 7. Ietvara pētnieciskais projekts MYPLACE (Memory, Youth, Political
Legacy and Civic Engagement) Nr. 266831, 2011. – 2015.g.
Valsts programmas “Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un
cilvēkdrošība” projekts Nr. 6.1. „Reģionālā identitāte Eiropas kontekstā”, 2010. –
2013. g.

doc., Dr. philol.
I. Oļehnoviča

2010.- 2013.g Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas
vēsture. Kultūra un cilvēkdrošība), projekts Nr.6 Reģionālā identitāte Eiropas
kontekstā 6.1. (dalībnieks).

doc., Dr. philol.,
G. Pitkeviča

1.
ESF PROJEKTA „VISPĀRĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGU
TĀLĀKIZGLĪTĪBA”
(2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003)
EKSPERTE (2011.G. MARTS – APRĪLIS).
ESF projekta „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu
pedagogu
kompetences
paaugstināšana”
(2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003) eksperte (2011.g. maijs –
decembris).
IZM VISC projekts Nr.9/04.42.04. (Mācību priekšmeta standarta un mācību
programmas parauga atbilstoši 6-11 gadīgu izglītojamo vecumposmam mācību
priekšmeta „Mazāktautības valoda ekspertēšana”) - 01.04.- 01.06.2011
IZM VISC līgumdarba izpildītāja (Programmas un izdales materiālu
“Mazākumtautības valodas un literatūras skolotāju profesionālo un pedagoģisko
kompetenču pilnveide” ekspertēšana). 2011. g.
IZM VISC „Recenzentu pakalpojumi mācību literatūras atbilstības
pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības valsts standartam izvērtēšanai”,
identifikācijas Nr. VISC 2012/85 . 2012-2013.g.

doc., Dr. philol.
S. Polkovņikova

ESF, LVA projekts Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai
2011.g.
februāris
–
decembris.
Vienošanās
Nr.
2008/
0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002.

lekt., Mag. paed., Mag.
philol. A. Jakovele

19.12.2011.-29.05.2012.ESF projektā nodarbību vadīšana 80 st. apjomā
„Neformālās izglītības programmas īstenošana bezdarba riskam pakļautām
nodarbinātām personām preventīvā bezdarba samazināšanas pasākuma
„Mūžizglītības
pasākumi
nodarbinātām
personām”
ietvaros
Nr.
n/MPNP/0200/2011” (ESF projekts Nr.1DP//1.2.2.1.2./09/IPIA/NVA/001
„Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”; Līgums Nr.2011/15-ESF/1.1.12.5.6.ESF/73)
No 2013. -2016.g. Projekta dalībnieks Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas
projektam “Ett steg mot Sverige” (Solis pretī Zviedrijai). Ziemeļu Ministru
Padomes starptautiskās grantu programma NORDPLUS, Projekta Nr. NPLA2013/10087.

pētn., Dr. philol. I. Kačāne

VKKF projekts „Monogrāfijas
sagatavošana” (2013).

„Oskars

Vailds.

Latvijas

Oskariāna”

Izglītības un Zinātnes ministrijas granta „Baltija – Ziemeļi – Rietumi: kultūrtelpu
komunikācija” pētniece (2006–2008).
Ziemeļu Ministru Padomes programmas „Nordplus Neighbour
projekta Establishment and Promotion of Nordic – Baltic – Russian Network in
Comparative Cultural Studies”. Daugavpils Universitātes koordinatore (2005–
2008).
pētn., Dr. philol.
O. Komarova

Fonda „Russkij mir” finansētā projekta „Dzimtās kultūras spogulī: atgriešanās pie
sākumiem” («В зеркале родной культуры: возвращение к истокам»; granta
Nr. 1179Гр/I-333-13) autore un koordinatore (2013 – 2014).
ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai”
mērķstependiāts (2009 – 2012)..
Vienošanos Nr. 2009/0140/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/015.
IZM finansētā projekta „Baltu un slāvu kultūras kā teorētiski semiotiskā
salīdzinājuma objekts” darba grupas locekle (2008).
I
ZM finansētā projekta „Baltija – Ziemeļi – Rietumi: kultūrtelpu komunikācija”
darba grupas locekle (2007).

pētn., Dr. philol. I. Ļaha

lekt., Mag. philol.
A. Kazjukevičs

lekt., Mag. philol. M.
Maslova

lekt., Mag. philol.
N. Minova

No 2013.-2016.g .Projekta vadītāja Nordplus Ziemeļvalstu valodu programmas
projektam “Ett steg mot Sverige” (Solis pretī Zviedrijai). Ziemeļu Ministru
Padomes starptautiskās grantu programma NORDPLUS, Projekta Nr. NPLA2013/10087
Latgales lingvoteritoriālās vardnīcas” skirkļu tulkošana un korektūra (450 lpp.),
(ESF
projekts
„Teritoriālās
identitātes
lingvokulturoloģiskie
un
sociālekonomiskie aspekti Latgales ragiona atiistībā), Latgales lingvoteritoriālā
vardnīca, 2.sejumos, Rēzekne, 2012
2007. g. Nordplus Neighbour Programme „Multiple Competences for the 21st
century in the Context of Quality Assurance” Pomor State University, Krievija
2010.gada februāris - jūnijs) Angļu valodas kurss pedagogu grupai „Lietišķā
angļu valoda” 120 stundu apjomā Eiropas sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” projekta ietvaros.
2010. g. 2. decembris, Daugavpils, Latvija, Semināra „Key issues in written
academic discourse” (coherence strategies, presence of the author, tense pattern,
captions, punctuation” un atbildes uz semināra dalībnieku jautājumiem)
organizēšana ESF projekta „Starpdisciplinārās zinātniskās grupas izveidošana
jaunu fluorescentu materiālu un metoņu izstrādei un ieviešanai" ietvaros.
(vienošanās Nr.2009/0205/1DP/1.1.1.2.0/09/ APIA/VIAA/152) Vadītājs: N.
Minova.

lekt., Mag. paed. D. Ozola

lekt., Mag. philol. V. Ruža

lekt., Mag. philol.
I. Teilāne

2010. gada februāris - jūnijs Angļu valodas kurss pedagogu grupai „Lietišķā
angļu valoda” 120 stundu apjomā Eiropas sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5. apakšaktivitātes
„Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos” projekta ietvaros.
Valsts pētījumu programmas projekta Letonika pētījumi par vēsturi, valodu un
kultūru apakšprojekts DU Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa,
2010.
DU žurnāla „Humanitāro Zinātņu Vēstnesis” redakcijas kolēģijas locekle 2009.2011.
Eiropas Savienības struktūrfondu 3. mērķa „Eiropas Teritoriālā sadarbība”
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts
„Popularization of the centres of oral history in the LV-BY cross-border area”
(„Mutvārdu vēstures centru popularizēšana LV-BY pārrobežu teritorijā”), Nr.
LLB-2-143 (projekta dalībniece). 2013. – 2014.
ESF projektā Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību
priekšmetu
pedagogu
kompetences
paaugstināšana.
Nr.
2010/0077/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/002. 2010. – 2011.
ESF, LVA projekts „Atbalsts valsts valodas apguvei un bilingvālajai izglītībai”
2011. g. februāris – decembris.
Vienošanās Nr. 2008/ 0003/1DP/1.2.1.2.1/08/IPIA/VIAA/002.
Līdzdalība projektā „Starpkultūru komunikācija: Latgale – Latvija – Eiropa”
(2007)
ES Mūžizglītības programmas „Leonardo da Vinci” apakšprogramma,
30.10.2013. – 27.04. 2014.
Projekta GIP (Ģermānistikas institūtu partnerība) ar Marburgas Universitāti
(Vācija) koordinatore, kopš 2013. g.

lekt., Mag. philol.
V. Taļerko

Dalība „BaSoTi Sommerschule” projektā. Deutscher Akademischer
Austauschdienst
(DAAD)
das
Gemeinschaftsprojekt
des
IuKWissenschaftsverbundes der Universität Rostock mit den Universitäten in Lübeck
und Bremen, no 2006.–2011. g.
ESF „Mūžiglītības pasākumi nodarbinātām personām”, 2010.
Pētn., Mg.oec. Viktorija
Šipilova

Projekta Regional Studies Association „Event Support Scheme” (Lielbritānija)
realizācija Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 7. starptautiskās
zinātniskās konferences „Sociālās zinātnes rēgionālajai attīstībai 2012: Finanšu
kapitāla ietekme uz reģiona ekonomisko konkurētspēju” laikā. Saņemtais
finansējums 1000,00 £. (2012. gada maijs – 2013. gada februāris)
Dalība mūžizglītības programmas Leonardo da Vinči apakšprogrammas projektā
„Transfer Of Best – Practice & Innovation in CAD for Logistics Stakeholders”
2012-1-ES1-LEO05-48228

Ārvalstu vizītes

Docētāja vārds,
uzvārds

Ārvalstu augstskola

Aija Jakovele

University
of
Southern, Odense

Valsts

Dānija

Vizītes mērķis
(darbs zinātniskajā
bibliotēkā, Erasmus
u.t.t.)

Uzturēšanās
ilgums

ERASMUS
personāla mobilitāte

2013. gada 25.29. novembris

Valērijs
Dombrovskis

Siedlice University
of Natural Science
and Humanities

Polija

ERASMUS
personāla mobilitāte

2013. gada 24.30. aprīlis

Nataļja Minova

Fefor Høifjellshotell,
Grundbrandsdalen,.

Norvēģija

PhD
Training
course:
Infrastructural tools
for the study of
linguistic variation

2.06.–6.06.2009.

Nataļja Minova

Bergena, Bergenas
Universitāte

Norvēģija

The Ph.D. Research
School in Linguistics
and
Philology
(Studiju
kurss
“Expanding
Construction
Grammar and Frame
Semantics”)

02.–05.06.2008.

Nataļja Minova

Lietuviešu valodas
institūts,
Viļņas
universitāte Viļņas
pedagoģiskā
universitāte,
Klaipēdas
universitāte

Lietuva

Vasaras
skola
pētniekiem
“Academia
Grammatikorum
Salensis Quinta”

03.–10.08.2008.

7. pielikums
Studējošo aptaujas anketu
rezultāti

UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA (2012./2013. studiju gads)

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktore: lekt. D. Ozola

Studiju programma:
profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”

1. studiju gads

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, gada laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 5 pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur: 5 – ļoti ļoti augsts, 4 – augsts, 3 – vidējs, 2 – zems,
svarīgs, 4 – svarīgs, 3 – vidēji svarīgs, 2 – 1 – ļoti zems
nesvarīgs, 1 – nav vajadzīgs
1.3
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt:
stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina (+),
jāsamazina (-),
jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. TABULA
Studiju kursa nosaukums

Studiju
Pasnieg- Izmaiņas
kursa
šanas
kursa
svarīgums līmenis apjomā

Tulkošanas teorija
Terminoloģija
Publicistisko tekstu tulkošana (A-B, B-A)
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana (A-B, B-A)
Juridisko tekstu tulkošana (A-B, B-A)
Latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija
Latviešu valodas leksikoloģija
Leksikogrāfija
Otrā svešvaloda
Speciālais praktikums angļu/ vācu/ poļu valodā
Mutiskās tulkošanas metodika(A – B, B – A)
Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā
Tulka un tulkotāja darba ētikas pamati
Speciālais praktikums otrajā svešvalodā
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.

Pilnīgi apmierina
Pamatā apmierina

3.
4.
5.

Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams
Nepietiekams

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.

3.

Nē. Kāpēc?

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā
Nē

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

sadarbību

Paldies par atsaucību!

UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA (2012./2013. studiju gads)
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktore: lekt. D. Ozola

Studiju programma:
profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”

2. studiju gads

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, gada laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi piecu 1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
baļļu sistēmā, kur: 5 – ļoti svarīgs, 4 – svarīgs, 3 – kur: 5 - ļoti augsts, 4 – augsts, 3 –
vidēji svarīgs, 2 – nesvarīgs, 1 – nav vajadzīgs
vidējs, 2 – zems, 1 - ļoti zems

1.3
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Studiju
Pasniegšanas Izmaiņas
kursa
līmenis
kursa
svarīgums
apjomā

Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
Retorika
Latviešu valodas sintakse
Latviešu valodas stilistika
Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
Starpkultūru kompetence
Juridisko tekstu tulkošana
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
Saskarsmes psiholoģija
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana
Rediģēšanas pamati
Psiholingvistikas pamati
2.

Vai

Jūs

apmierina

izvēlētā

studiju 1.

Pilnīgi apmierina

programma kopumā?

2.
3.
4.
5.

Pamatā apmierina
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā
Jūs
vērtējat
studiju
procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams
Nepietiekams

4.

Vai Jūs studiju
datortehniku?

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

5.

procesā

izmantojat 1.
2.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

kursu

piedāvājums

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles
pietiekams?

ir 1.
2.

Jā
Nē

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar 1.
vieslektoriem ir pietiekams?
2.

Jā
Nē

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju
realizēšanu kopumā?

programmas 1.
2.
3.

Apmierinoši
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?

Paldies par atsaucību!

UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA (2012. – 2013.)
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktore: lekt. D. Ozola

Studiju programma:
profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”

1. studiju gads

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, gada laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma 1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni, kur: 5
pakāpi piecu baļļu sistēmā, kur: 5 – ļoti – ļoti augsts, 4 – augsts, 3 – vidējs, 2 –
svarīgs, 4 – svarīgs, 3 – vidēji svarīgs, 2 – zems, 1 – ļoti zems.
nesvarīgs, 1 – nav vajadzīgs.
1.3 Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. TABULA
Studiju kursa nosaukums

Tulkošanas teorija
Terminoloģija

Studiju
Pasnieg- Izmaiņas
kursa
šanas
kursa apjomā
svarīgums līmenis
4,9

4,9

4,6

4,9

4,3

4,4

4,9

4,9

5

4,9

4,4

4,6

3,7

4,9

Publicistisko tekstu tulkošana (A-B, B-A)

Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana (A-B, B-A)
Juridisko tekstu tulkošana (A-B, B-A)
Latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija
Latviešu valodas leksikoloģija

„=” 100%
„-” 13%
„=” 74%
„+” 13%
„-” 12%
„=” 50%
„+” 38%
„=” 63%
„+” 37%
„=” 75%
„+” 25%
„=” 88%
„+” 12%
„-” 13%
„=” 74%
„+” 13%

Leksikogrāfija
Otrā svešvaloda
Speciālais praktikums angļu/ vācu/ poļu valodā

4,9

4,4

5

4,3

4,8

4,8

4,9

4,8

3,8

4,3

4,6

4,5

4,9

4,3

Mutiskās tulkošanas metodika(A – B, B – A)

Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā
Tulka un tulkotāja darba ētikas pamati
Speciālais praktikums otrajā svešvalodā

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju 1.
programma kopumā?
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 25%
Pamatā apmierina 62%
Daļēji apmierina 13%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es
vēlos aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 88%
Nepietiekams 12%

4.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
datortehniku?
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat 1.
Internet?
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir 1.
pietiekams?
2.

Jā 88%
Nē 12%

7.

Vai
studiju
programmas 1.
nodrošinājums ar vieslektoriem ir 2.
pietiekams?

Jā 25%
Nē 75%

8.

Kā Jūs vērtējat
mācībspēkiem?

ar 1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas 1.
realizēšanu kopumā?
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

sadarbību

„-” 15%
„=” 85%
„=” 38%
„+” 62%
„=” 63%
„+” 37%
„-” 13%
„=” 62%
„+” 25%
„=” 38%
„+” 62%
„-” 25%
„=” 75%
„=” 50%
„+” 50%

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-palielināt stundu skaitu otrajā
svešvalodā
-pārclet
leksikogrāfijas
kursu
bakalauru programmā
-vairāk angļu valodas
Paldies par atsaucību!
UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA (2012. – 2013.)

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis - noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: Humanitārā

Programmas direktore: lekt. D. Ozola

Studiju programma:
profesionālā maģistra studiju programma „Tulks, tulkotājs”

2. studiju gads

Vispirms, novērtējiet, lūdzu, gada laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1 Novērtējiet studiju kursa svarīguma pakāpi piecu 1.2 Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
baļļu sistēmā, kur: 5 – ļoti svarīgs, 4 – svarīgs, 3 – kur: 5 – ļoti augsts, 4 – augsts, 3 –
vidēji svarīgs, 2 – nesvarīgs, 1 – nav vajadzīgs.
vidējs, 2 – zems, 1 – ļoti zems.
1.3
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju
kursā jāpalielina (+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums

Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
Retorika
Latviešu valodas sintakse
Latviešu valodas stilistika
Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
Starpkultūru kompetence
Juridisko tekstu tulkošana
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana

Studiju
Pasniegšanas Izmaiņas
kursa
līmenis
kursa
svarīgums
apjomā
„=” 33%
4,9
4,8
„+” 67%
4,2
4,8
„=” 100%
„=” 78%
4,4
4,9
„+” 22%
„=” 78%
4,3
4,8
„+” 22%
„=” 67%
4,4
4,3
„+” 33%
„=” 89%
3,8
4,1
„+” 11%
„=” 67%
4,8
4,9
„+” 33%
4,9
4,9
„=” 56%

„+” 44%
Saskarsmes psiholoģija
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana
Konsekutīvā un sinhronā tulkošana
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana
Rediģēšanas pamati
Psiholingvistikas pamati

4,7

4,9

4,9

4,9

4,8

4,8

4,3

4,9

4,2

4,7

Vai Jūs apmierina
programma kopumā?

3.

Kā
Jūs
vērtējat
studiju
procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
metodiskajiem materiāliem?

Pietiekams 44%
Nepietiekams 56%

4.

Vai Jūs studiju
datortehniku?

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

procesā

studiju 1.
2.
3.
4.
5.

5

2.

5.

izvēlētā

4,2

izmantojat 1.
2.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

kursu

piedāvājums

Pilnīgi apmierina 14%
Pamatā apmierina 86%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Nē. Kāpēc?

1.
2.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

3.

Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles
pietiekams?

ir 1.
2.

Jā 56%
Nē 44%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar 1.
vieslektoriem ir pietiekams?
2.

Jā 33%
Nē 67%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

Apmierinoša 78%
Neapmierinoša 22%

1.
2.

„=” 89%
„+” 11%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 22%
„+” 78%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 89%
„+” 11%
„=” 78%
„+” 22%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju
realizēšanu kopumā?

programmas 1.
2.
3.

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanā?
-lai mazām grupām nesamazinātu
stundas, jo nevar apgūt materiālu
-palielināt kontakstundu skaitu
-vairāk lekciju “visiting traslator”
-vairāk lekciju otrajā svešvalodā
-vairāk vieslektoru
-nodrošināt tulku pieredzes apmaiņu
-vairāk priekšmetu saistīto ar mūtisko
tulkošanu
-vairāk stundu saistīto ar valodas
praktiku

Apmierinoši 89%
Neapmierinoši 11%
Cita atbilde

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA (2013.-2014. st. g.)

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus
vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz
studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju
programma:
Kurss:

Humanitārā
„Tulks, tulkotājs”

Programmas direktors:
Diāna Ozola

1. studiju gads

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt
komentārus par savu atbildi.
1.
Pilnīgi apmierina
2.
Pamatā apmierina
3.
Daļēji apmierina
4.
Neapmierina
5.
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

Pietiekams
Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 1.
Daļēji pietiekams
ar mācību literatūru un metodiskajiem 2.
3.
Nepietiekams
materiāliem?
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.

3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi
un e-materiālus?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc? _____________________________
_____________________________________________

3.

Nē. Kāpēc? ___________________________________
_____________________________________________

1.
Jā
Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?
Jautājums tikai bakalaura studiju programmu 2.
Nē
studējošiem
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.

5.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.
3.

Pietiekams
Daļēji pietiekams
Nepietiekams

Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

8. Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

1.
2.
3.
4.

Tulkošanas teorija
Terminoloģija (angļu valoda)
Publicistisko tekstu tulkošana (angļu valoda)
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana (angļu
valoda)
5. Latviešu valodas ortogrāfija un interpunkcija
6. Otrā svešvaloda
7. Speciālais praktikums angļu valodā
8. Modernās tehnoloģijas tulkotāja darbā
9. Speciālais praktikums otrajā svešvalodā
10. Juridisko tekstu tulkošana (angļu valoda)
11. Latviešu valodas leksikoloģija
12. Mutiskās tulkošanas metodika (angļu valoda)
13. Leksikogrāfija (angļu valoda)
14. Tulka un tulkotāja darba ētikas pamati
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Studiju kurss ir vērtīgs un nepieciešams šajā studiju
programmā
Apgūstot studiju kursa saturu, iesaistījos pētniecībā un
uzlaboju pētnieka kompetences

Eksāmena vai ieskaites
prasības
Prasību daudzums un sarežģītība atbilst manām spējām
un vēlmēm
Šis studiju kurss man deva jaunas un nozīmīgas atziņas,
prasmes
Šajā studiju kursā ieguldīju daudz darba un arī
iemācījos daudz
Apgūstot šo kursu, es sasniedzu aprakstā plānotos
studiju kursa rezultātus

Sastāv no darbiem/uzdevumiem, ko veicu visa semestra
garumā
Lai prasības izpildītu, izlasīju norādītos avotus no
obligātās literatūras saraksta

Prasības balstās uz sava pētījuma tēmas izvērtējumu šī
studiju kursa skatījumā

Mijiedarbība

Docētāja piedāvātie komentāri veicināja kritisku
domāšanu
Prasības balstās uz to, ko studiju kursā apguvām

Docētājs ir elastīgs, zinošs un orientējas uz sadarbību

Studiju atmosfēra veicināja mācīšanos un vēlmi aktīvi
iesaistīties
Studiju procesā bija iespēja darboties mazākās un
lielākās grupās
Studiju procesā bija iespēja prezentēt, izteikt personīgo
viedokli un diskutēt

Izdales materiāli bija saprotami un lietderīgi

Vizuālie/audio/video materiāli bija izvēlēti veiksmīgi

Saturs bija informatīvs, labi strukturēts un saprotams

Aplūkotā teorija bija veiksmīgi sasaistīta ar praksi

Tematika ir atbilstoša mūsdienu tulkošanas iezīmēm

10. Lūdzu, novērtējiet šajā studiju gadā apgūtos studiju kursus
(Novērtējiet katru apgalvojumu: 3 – piekrītu, 2 – daļēji piekrītu, 1 – nepiekrītu):
Lekciju, semināru saturs
Studiju kursa nosaukums
un izklāsts
Vispārīgi

Paldies par atsaucību
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA (2013.-2014. st. g.)

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus
vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz
studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju programma:
Kurss:

Humanitārā
„Tulks, tulkotājs”
2. st. g.

Programmas direktors:
Diāna Ozola

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus
par savu atbildi.
1.
Pilnīgi apmierina
2.
Pamatā apmierina
3.
Daļēji apmierina
4.
Neapmierina
5.
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

Pietiekams
Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 1.
Daļēji pietiekams
ar mācību literatūru un metodiskajiem 2.
3.
Nepietiekams
materiāliem?
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.

3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi
un e-materiālus?

1.
2.

Jā, bieži
Jā, bet reti. Kāpēc? _____________________________
_____________________________________________

3.

Nē. Kāpēc? ___________________________________
_____________________________________________

1.
Jā
Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?
Jautājums tikai bakalaura studiju programmu 2.
Nē
studējošiem
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.

1.
Pietiekams
2.
Daļēji pietiekams
3.
Nepietiekams
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

8.

Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
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Komentāri
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Konsekutīvā un sinhronā tulkošana I (angļu valoda)
Retorika
Latviešu valodas sintakse
Latviešu valodas stilistika
Mutiskā tulkošana otrajā svešvalodā
Juridisko tekstu tulkošana otrajā svešvalodā
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana (angļu valodā)
Tehnisko, zinātnisko tekstu tulkošana (otrajā svešvalodā)
Rediģēšanas pamati
Ekonomisko, darījumu tekstu tulkošana (otrajā svešvalodā)
Starpkultūru kompetence
Valodas lietošanas politika ES
Saskarsmes psiholoģija
Paldies par atsaucību!

Studiju kurss ir vērtīgs un nepieciešams šajā studiju
programmā
Apgūstot studiju kursa saturu, iesaistījos pētniecībā un
uzlaboju pētnieka kompetences

Eksāmena vai ieskaites
prasības
Prasību daudzums un sarežģītība atbilst manām
spējām un vēlmēm
Šis studiju kurss man deva jaunas un nozīmīgas
atziņas, prasmes
Šajā studiju kursā ieguldīju daudz darba un arī
iemācījos daudz
Apgūstot šo kursu, es sasniedzu aprakstā plānotos
studiju kursa rezultātus

Sastāv no darbiem/uzdevumiem, ko veicu visa
semestra garumā
Lai prasības izpildītu, izlasīju norādītos avotus no
obligātās literatūras saraksta

Prasības balstās uz sava pētījuma tēmas izvērtējumu šī
studiju kursa skatījumā

Mijiedarbība

Docētāja piedāvātie komentāri veicināja kritisku
domāšanu
Prasības balstās uz to, ko studiju kursā apguvām

Lekciju, semināru saturs
un izklāsts
Docētājs ir elastīgs, zinošs un orientējas uz sadarbību

Studiju atmosfēra veicināja mācīšanos un vēlmi aktīvi
iesaistīties
Studiju procesā bija iespēja darboties mazākās un
lielākās grupās
Studiju procesā bija iespēja prezentēt, izteikt
personīgo viedokli un diskutēt

Izdales materiāli bija saprotami un lietderīgi

Vizuālie/audio/video materiāli bija izvēlēti veiksmīgi

Saturs bija informatīvs, labi strukturēts un saprotams

Studiju kursa nosaukums

Aplūkotā teorija bija veiksmīgi sasaistīta ar praksi

Tematika ir atbilstoša mūsdienu tulkošanas iezīmēm

10. Lūdzu, novērtējiet šajā studiju gadā apgūtos studiju kursus
(Novērtējiet katru apgalvojumu: 3 – piekrītu, 2 – daļēji piekrītu, 1 – nepiekrītu):
Vispārīgi

8. pielikums
Aizstāvēto maģistra darbu
saraksts
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Profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
aizstāvēto maģistra darbu tēmas
2012. studiju gads
1. Olga Petkeviča
The English-Latvian-Russian Equivalence of Proverbs that
Contain the Names of Animals Angļu – latviešu – krievu ekvivalence sakāmvārdos, kas
satur dzīvnieku nosaukumus (zin. vad. D.Sergejeva)
2. Natālija Kuzma
The English-Latvian Equivalence of Technical Terminology
Tehniskās terminoloģijas ekvivalence angļu un latviešu valodā. (zin. vad. D. Sergejeva)
3. Anna Akmolova
Translation of Idioms in J.Fowles’s Novels „The French
lieutenant’s woman” and „The Ebony Tower” Idiomu tulkojums D.Faulza romānos
„Franču leitnanta draudzene” un „Melnkoka tornis” (zin. vad. M.Maslova)
4. Jekaterina Ļule
The Use of Vernacular in D.H.Lawrence’s Novel „Lady
Chatterley’s Lover” and its Translation into Latvian and Russian Vietējā dialekta
lietojums D.H.Lourensa romānā „Lēdijas Čaterlijas mīļākais” un tā tulkojums latviešu
un krievu valodā (zin. vad. M.Maslova)
5. Inesa Šamurina
Peculiarities of Sitcom and TV series translation Situāciju
komēdijas un TV seriālu tulkošanas īpatnības (zin. vad. M.Maslova)
6. Anna Beļska
Legal Text Translation Methods of Word Combinability across
Languages and its Importance. Juridisko tekstu vārdu kombinēšanas nozīme un
tulkošanas metodes dažādās valodās. (zin. vad. L.Rumjanceva)
7. Jeļena Tamane
The Role of Background Information in the Adequate Translation
of Historical Literary Texts. Fona informācijas loma vēsturisko literāro tekstu tulkojumā
(zin. vad. L.Rumjanceva)
8. Kristina Kudabaite The Problems and Methods of Translating Phrasal Verbs into
Latvian in the Novel "Twilight" by S. Meyer Angļu frāzālo darbības vārdu tulkošanas
problēmas un metodes latviešu valodā S. Meijeras daiļdarbā "Krēsla" un ar to saistītas
problēmas. (zin. vad. L.Rumjanceva)
9. Natālija Karpenko Kulturbedingte Besonderheiten der Übersetzung der Erzählung
von Christa Wolf „Der geteilte Himmel“ Kultūras determinētās īpatnības Kristas Volfas
stāsta „Sašķeltās debesis” tulkošanā (zin. vad. J.Sergejeva )
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Profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
aizstāvēto maģistra darbu tēmas

2013.studiju gads
1. Aļona Ivanova
Ways of Translation of Idioms and Proverbs with Proper Names
Idiomu un parunu ar īpašvārdiem tulkošanas paņēmieni (zin. vad. M.Maslova)
2. Inna Pētersone
Peculiarities in Translating Cartoons for Children Based on „Alice
In Wonderland” Bērnu multiplikācijas filmu tulkošanas īpatnības un to izpausme „Alisē
Brīnumzemē” (zin. vad. M.Maslova)
3. Oļegs Airijancs
vad. I.Vingre)

Das Übersetzen von Werbetexten Reklāmas tekstu tulkošana (zin.

4. Valentīna Erele
Übersetzung
der
Doppelterminologie
Dubultterminoloģijas tulkošana nozares tekstos (zin. vad. N.Jundina)

390

in

Fachtexten

Profesionālā maģistra studiju programmas „Tulks, tulkotājs”
aizstāvēto maģistra darbu tēmas
2014. studiju gads
1. Olga Lipska (Latviešu – angļu - zviedru)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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The Main Principles of Latvian Terminology Formation and its Correlation with
International Standards
Latviešu terminoloģijas veidošanas pamatprincipi un to korelācija ar starptautiskajiem
standartiem (zin. vad. Mg. paed. D. Ozola)
Olga Kovaļevska (Latviešu – angļu – spāņu)
The Ways of Translating Vulgarisms from English into Latvian (Jackie Collins’ Novel
“Lovers and Players”)
Vulgārismu tulkošanas veidi no angļu valodas latviešu valodā: Džekijas Kolinsas romāns
“Mīļākie” (zin. vad. Mg. paed. D. Ozola)
Jekaterina Soldatjonoka (Latviešu – angļu – spāņu)
Humour in Helen Fielding’s Novel “Bridget Jones’s Diary” and its Rendering into
Latvian
Humors Helēnas Fīldingas romānā “Bridžitas Džounsas dienasgrāmata” un to tulkošana
latviešu valodā (zin. vad. Mg. paed. D. Ozola)
Sandra Celmiņa (Latviešu – angļu – franču)
Specifics of Translating Safety Data Sheets and Development of Supplementary
Resources for „Axon Cable” SIA
Drošības datu lapu tulkošanas īpatnības un palīglīdzekļa izstrāde SIA „Axon Cable”
(zin. vad. Mg. philol. S. Poļanskis)
Jeļena Golovahina (Latviešu – angļu – vācu)
English Idioms with the Component „Home” and „House” and their Counterparts in
Latvian and Russian
Angļu idiomas ar komponentu „mājas” un „māja” un to analogi latviešu un krievu
valodā (zin. vad. Mg. philol. M. Maslova)
Nadežda Gorbačova (Latviešu – angļu – spāņu)
English Idioms with the Semantic Component of Colour and their Counterparts in
Latvian and Russian
Angļu idiomas ar semantisko komponentu „krāsa” un to atbilstošie varianti latviešu un
krievu valodā (zin. vad. Mg. philol. M. Maslova)
Jekaterina Kubrjakova (Latviešu – angļu – vācu)
Colloquialisms in A. Christie’s Novel „Mysterious Affair at Styles” and their
Counterparts in Latvian and Russian
Sarunvalodas vārdi A.Kristi romānā „Slepkavība Stailzā” un to atbilstošie varianti
latviešu un krievu valodā (zin. vad. Mg. philol. M. Maslova)
Kristīna Isate (Latviešu – poļu – zviedru)
Kultura jachtingu dawniej i dziś: specyfika tłumaczeń słownictwa żeglarskiego
Jahtinga kultūras pagātne un tagadne: burāšanas leksikas tulkošanas specifika (zin. vad.
Dr.philol. K.Barkovska)
Līga Geduša (Latviešu – poļu – angļu)
Tłumaczenie powieści K.Bujnickiego “Pamietniki Ksiedza Jordana” na jezyk lotewski:
specyfika i problem
K.Bujņicka romāna “Priestera Jordana atmiņas” tulkojums no poļu valodas latviešu
valodā: specifika un problēmas (zin. vad. Mg.philol. A.Kazjukevičs)

