
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Angļu valoda I,II
Kursa nosaukums angliski English I,II
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

Statuss (A, B, C daļa) C
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

4 (2+2)KRP

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Gunta Reinfelde Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte 

Lektore 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

32

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vidusskolas angļu valodas standarts 

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Pilnveidot un padziļināt zināšanas praktiskajā 

svešvalodā un prasmes specialitātes tekstu lasīšanā.

Kursa uzdevumi  Bagātināt vārdu krājumu un pilnveidot  sarunu valodas
iemaņas par mācību grāmatā paredzētajām tēmām .
Atkārtot, nostiprināt un paplašināt zināšanas gramatikā.
Veidot specialitātes tekstu lasīšanas un izpratnes 
iemaņas un prasmi komentēt izlasīto (termini, 
raksturīgās gramatiskās konstrukcijas.
Strādāt pie visu valodas prasmju pilnveidošanas.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izveidotas prasmes oriģināltekstu lasīšanā un sapratnē, 
spēja runāt par tekstā skartajiem jautājumiem, 
gramatiski pareizi formulējot domu.

Kursa valoda Angļu
KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Pilnveidot vidusskolā iegūtās 
zināšanas, bagātinot vārdu krājumu 
specialitātē, lai tālāk attīstītu 
valodas lietošanas iemaņas 
informācijas iegūšanai, lasot 

To improve secondary school knowledge  by enriching 
the vocabulary in specialty with the aim of  further 
development of  language skills, reading specialty texts
in English to be able to comment, discuss and express 
his/her opinion  using grammatically correct language. 



specialitātes tekstus angļu valodā, 
lai spētu komentēt un diskutēt par 
izlasīto un izteikt savas domas 
gramatiski pareizā valodā.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

It’s a Wonderful World 
     Grammar - Auxiliary verbs 
                       Parts of  speech and meaning
     Speaking  - My wonders of the modern world 
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

Get Happy
 Grammar – present tenses  (Simple, Continuous 
–     active, passive)

     Speaking – My free time activities 
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

Telling Tales 
     Grammar – past tenses (Simple, Perfect – active,  

passive)
     Speaking – My favourite books and films  
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

Doing the Right Thing
     Grammar – Modal verbs 
     Speaking  - Entertaining foreign friends 
    Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

On the Move 
     Grammar – Future forms 
     Speaking – My ideal holiday
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

I Just Love it 
     Grammar -  Verb Patterns 
     Speaking – Popular food and places to eat 
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

The World of Work 
      Grammar – phrasal verbs
      Speaking – Job interviews
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

Just Imagine 
      Grammar – Conditionals
      Speaking – Money 
     Specialty texts 

8 Praktiskās nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Specialitātes tekstu lasīšana. 96

Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu 
izpilde. 
Programmā plānotie, patstāvīgie un pārbaudes darbi



- Specialitātes tekstu lasīšana 
- Sekmīgi izpildīti kontroldarbi 
- Sekmīgi nokārtota ieskaite 

Mācību pamatliteratūra New Headway, Intermediate, John and Liz Soars, 
Oxford, 2004
English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge, 
1998.

Mācību papildliteratūra The Artist’s Manual Quantum Publishing Ltd, 
London N79BH, 2004

Periodika, interneta resursi un citi avoti Computer-aided Design 
Design (Graphic Design, Product Design)
en.wikipedia.org/wiki
International Journal of Design
www.ij design.org

Kursa autors:
Gunta Reinfelde 2011.g. 8. aprīlis 

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Humanitārās un mākslas 
fakultātes domes protokola Nr. 
14 , 13. 04.2011

HMZF prodekāne Inta Klāsone Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / 

Datums

http://www.ij/

