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STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Franču valoda: praktiskā fonētika
Kursa nosaukums angliski French: practical phonetics
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

2 KRP (1. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Veisbuka Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Asistente, profesionālais 
maģistra grāds tulkošanā un 
terminoloģijā

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

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

8 

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

8

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/Vispārīgā valodniecība
Kursa mērķi Apgūt zināšanas par franču valodas fonētisko sistēmu, izveidot

izpratni par dažādām fonētiskām parādībām un artikulācijas 
īpatnībām, pilnveidot pareizas lasīšanas, izrunas un rakstības 
prasmi.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīties ar galvenajiem jēdzieniem un franču valodas 
fonētisko sistēmu.
2. Aplūkot dažāda veida fonētiskās parādības.
3. Iepazīties ar skaņu artikulācijas orgāniem un artikulācijas 
īpatnībām. 
4. Atkārtot lasīšanas noteikumus un pilnveidot izrunas prasmi, 
ar diktātiem pilnveidot rakstības prasmi.
5. Iepazīties ar transkripcijas zīmēm un iemācīties tās lietot. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūta  fonētiskā  sistēma,  izveidota  izpratne  par  dažādām
fonētiskām parādībām un artikulācijas īpatnībām, pilnveidota
prasme pareizi lasīt, izrunāt un rakstīt.

Kursa valoda Franču valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss paredzēts franču valodas praktiskās
fonētikas  apguvei,  pilnveidojot  lasīšanas,
izrunas un rakstības prasmes. Tiek aplūkoti
galvenie  jēdzieni,  fonētiskā  sistēma  un
dažādas  fonētiskās  parādības,  skaņu

The  course  is  envisaged  for  acquisition  of
practical  phonetics  in  French,  by  developing
reading,  pronunciation  and  writing  skills.  The
main  concepts,  phonetic  system  and  different
phonetic phenomena, sound articulation organs,



artikulācijas orgāni, artikulācijas īpatnības
un  transkripcijas  zīmes,  kā  arī  fonētikas
saistība ar ortogrāfiju.

specific  features  of  articulation,  transcription
symbols  are  dealt  with  as  well  as  links  of
phonetics with orthography.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

La  prosodie :  le  rythme,  la  syllabation,  l’accent
tonique  (place  de  l’accent,  l’accent  et  les  groupes
rythmiques) et l’accent d’insistance.

2 0,5 lekcija
0,5 praktiska nodarbība

La prosodie : l’intonation (linguistique, expressive). 2 0,5 lekcija
0,5 praktiska nodarbība

Les lettres non prononcées.
Les consonnes finales non prononcées. Le « h » muet,
le «  h » aspiré  (liste  de  mots).  Le  « e » instable.
L’élision.

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

L’enchaînement  consonantique,  l’enchaînement
vocalique,  la  liaison (obligatoire,  interdite,
facultative).

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

L’anatomie des organes de la parole.
Appareil respiratoire, zones de résonance. L’ouverture,
la  position  de  la  langue,  la  nasalité,  la  tension,  la
sonorité, la labialité, l’acuité. 

2 0,5 lekcija
0,5 praktiska nodarbība

La correspondance entre sons et lettres.
Alphabet  français,  API.  Les  règles  de  lecture.  La
ponctuation, les accents et marques orthographiques.

2 0,5 lekcija
0,5 praktiska nodarbība

Le système vocalique.
Les  voyelles  orales  et  nasales  (tableau).  Les
caractéristiques  du  système  vocalique  français.  La
voyelle  accentuée.  La  prononciation  des  voyelles  à
double  timbre :  syllabe  ouverte,  syllabe  fermée.
Combinaisons  de  lettres  qui  correspondent  aux
voyelles orales et nasales. La dénasalisation. 

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

Les voyelles spécifiques du français.
Les  voyelles  qui  présentent  des  difficultés  de
prononciation.

4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

Le système consonantique.
Les consonnes et les semi-consonnes (tableau). Mode
d’articulation,  point  d’articulation.  Combinaisons  de
lettres. « R » grasseyé, « r » roulé. Virelangues.

8 2 lekcijas
2 praktiskas nodarbības

Kopā : 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās literatūras studijas.
Praktisko uzdevumu pildīšana.
Gatavošanās testam.

16 stundas
16 stundas
16 stundas

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba

uzdevumi,  dalība  praktiskajās  nodarbībās,  pozitīvi
nokārtots tests.
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