
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Franču valoda: leksikostilistika I, II
Kursa nosaukums angliski French Lexicostylistics I, II
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

4 = 2 KRP (2. sem.) un 2 KRP (3. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Oļegs Beļajevs Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Docents, Dr. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

160

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

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens (2. sem.)/ Eksāmens (3.sem.)
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Valodas zināšanas vismaz A2 līmenis

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Attīstīt studenta valodas izjūtu, aplūkojot stilistiski un 

emocionāli ekspresīvus leksikas slāņus, noskaidrojot to
pazīmes un saskatot izmantojamību tekstā un mūsdienu
pasaulainā.

Kursa uzdevumi 1. Sniegt izpratni par valodas leksikonu kā sistēmisku
veidojumu, tā attīstību un jaunākajām atziņām.
2. Apskatīt vārddarināšanas jautājumus.
3.  Sniegt  priekšstatu  par  valodas  reģionālajiem,
sociālajiem un stilistiskajiem variantiem.
4. Sniegt pārskatu par galvenajām vārdnīcām.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Leksiskā kompetence – vārdu krājuma zināšanas un 
spēja to lietot saistībā ar kontekstu.
Semantiskā kompetence – izpratne par nozīmi un 
prasme to lietot.

Kursa valoda Franču valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursā aplūkota valodas pamatvienība – vārds
(leksēma), tā struktūra, nozīmes, etimoloģija,
varianti.  Vārds  aplūkots  3  aspektos:
strukturālā,  semantiskā  un  funkcionālā.
Aplūkoti  homonīmijas,  sinonīmijas,
antonīmijas,  hiponīmijas  jautājumi,  kā  arī
frazeoloģija.

The  course  describes  the  basic  unit  of
language  –  word  (lexeme),  its  structure,
meaning, etymology, variants. Name issue in
three  aspects:  structural,  semantic  und
functional. Deals wiht homonymy, synonymy,
antonymy  und  hyponymy  issues  and
phraseology.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 



Vārds. Semantika. Semantikas loma mūsdienu 
pasaulē un uztverē.

4 2 lekcijas

Nozīme, tās tipi. Eifēmismi. Polisēmija, tās avoti. 
Homonīmija. Sinonīmija. Antonīmija.

8 4 lekcijas

Nacionālā leksika. Valodas kontakti, aizguvumu 
iemesli, aizguvumu asimilācija

4 2 praktiskās nodarbības

Neoloģismi, speciālvārdi, arhaismi, to atpazīšana un 
lietošana.

4 2 lekcijas

Vārda veidošana (afiksācija, salikteņu veidošana, 
konversija, saīsinājumi).

4 2 lekcijas

Vārdkopa, frazeoloģija (idiomas). Idiomātiskā 
leksika, tās avoti, literatūra.

4 2 semināri

Leksikas stilistikā diferenciācija, literārā, 
sarunvalodas leksika. Terminoloģija.

4 2 lekcijas

Valodas varianti, to avoti, funkcionēšana. 4 2 praktiskās nodarbības
Vārdnīcu veidi un kā strādāt ar tām. 4 2 praktiskās nodarbības

Stilistikas priekšmeta kategorijas 4 2 lekcijas

Valodas funkcionālie stili dažādos tekstos 4 2 praktiskās nodarbības

Stils un konteksts. Diskursa retorika. 4 2 praktiskās nodarbības

Individuālais stils komunikācijā (mutiskajā un 
rakstveida).

8 4 semināri

Eksāmens 4

Kopā: 64

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas un referāta 
sagatavošana par izvēlētu tēmu, gatavošanās eksāmeniem 96 stundas 
*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 

darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās, sekmīgi nokārtoti eksāmeni.

*Mācību pamatliteratūra 1.  Beļajevs  Oļegs  Mūsdienu  franču  valodas
leksikoloģija  (tekstu krājums) Mācību līdzeklis.  –
Liepāja: LiePA. 2005. – 23 lpp.
2. Chollet  Isabelle,  Jean-Michel  Les  expressions
idiomatiques. CLE international, 2008, 224 p. 
3.Larger Nicole,  Mimran  Reine,  Vocabulaire
expliqué du français CLE international, 2004, 288
p.
4.Larger  Nicole,  Mimran  Reine,  Exercices.
Vocabulaire expliqué du français CLE international,
2004, 192 p.
5.Vocabulaire  (tout  pour enrichir  son vocabulaire,
éviter  les  erreurs,  retrouver  le  sens  des  mots)
éditions Nathan 2002, 254 p. 

Mācību papildliteratūra 1.Albin  Michel  Testez  votre  français  Dicos  d’or,
2003, 158 p.
2. Atkins  B.  T. Sue  ((Beryl  T. Sue). The Oxford
guide  to  practical  lexicography /  B.T. Sue  Atkins
and  Michael  Rundell. -  Oxford ;  New  York :



Oxford University Press, 2008. - 540 p.
3. Bankavs  Andrejs. Vienburta  vārdnīca /
A.Bankavs. - Rīga : Avots, 2007. - 139 lpp. 
4. Joyeux  Micheline,  Les  figures  de  style  100
exercices avec corrigés HATIER Paris, 2004, 79p. 
6.  Merle Pierre. Comment dîtes-vous? 1950-1970-
1980-1990-2000  quel  français  parlez-vous?
Fetjaine, 2010. -172.
7. Naciscione,  Anita. Phraseological  Units  in
Discourse:  towards  applied  stylistics /  Anita
Naciscione. -  Riga :  Latvian Academy of  Culture,
2001. - 283 p. 
8.Simpson Paul. Stylistics : A resoutce book for 
students / Paul Simpson. - London : Routledge, 
2006. - 248 p.  
9.Valoda: nozīme  un  forma :  plašsaziņas  līdzekļu
valoda =  Language:  meaning  and  form  :  mass
media language. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds,
2009 : (Latgales druka). - 124 lpp.
10.Veidemane  Ruta. Izteikt  neizsakāmo :
lingvistiskā  poētika /  R.Veidemane ;  māksl.
J.Ģērmanis. -  Rīga :  Liesma, 1977. - 261, [2] lpp. :
il. - Bibliogr.: 258.- 261. lpp.
11.Бельчиков  Ю.  А. Практическая  стилистика
современного  русского  языка :  нормы
употребления  слов,  фразеологических
выражений,  грамматических  форм  и
синтаксических  конструкций /  Ю.  А.
Бельчиков. - Москва : АСТ-Пресс, 2008. - 422 с. 
12. Степанова,  О.  М.  Практикум  по
лексикологии  современного  французского
языка: Учебное пособие/ М.: Высшая школа. –
167 с.
11.Толуб И.Б. Стилистика русского языка. – М : 
Айрис – Пресс, 2010.-448.c

Periodika, interneta resursi un citi avoti www.cle-inter.com
Centre collégial de développement de matériel 
didactique (CCDMD) 
http://www.ccdmd.qc.ca/fr/exercices_pdf/?id=44
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