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KURSA KODS Valo1A05

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Ievads valodniecības studijās: franču valoda
Kursa nosaukums angliski
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Introduction en linguistique du français contemporain

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

EVKS

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

1KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Oļegs Beļajevs Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte, svešvalodu 
joma

Docents, Dr. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40 st

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

10 lekcijas
10 praktiskie un laboratorijas darbi

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10

Laboratorijas darbu skaits 10
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4 akadēmiskā bakalaura

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

Vismaz A1 franču valodas zināšanu līmenis

Zinātņu nozare/apakšnozare  Valodniecība
Kursa mērķi Veidot izpratni par valodu un valodniecību kā zinātņu 

sistēmā un tās attīstības svarīgākajiem posmiem.

Kursa uzdevumi Šī kursa uzdevums ir iepazīstināt studentus ar jēdzieniem un
terminiem, kurus izmanto jebkura valodniecības disciplīna
un bez kuriem grūti klausīties un saprast attiecīgos speciālos
kursus.  Šim  kursam  jābūt  ievadam  visā  augstskolas
lingvistisko priekšmetu ciklā. Tādēļ šai kursā dotas ziņas par
to,  ar  ko valoda atšķiras  no pārējām īstenības  parādībām,
kādi ir tās elementi un vienības, kas ir valodas struktūra un
sistēma un kā jāsaprot atsevišķu valodas līmeņu (leksikas,
fonētikas,  gramatikas,  semantikas)  sistēma.  Šai  kursā
norādīti  arī  galvenie  principi,  pēc  kuriem notiek  valodas
izmaiņas, tās evolūcija, kā arī likumības, kas nosaka valodas
vēsturisko attīstību.

Kursa valoda franču

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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latviski Lingvistiskā kompetence  –  spēj  skaidri  un  gaiši  izteikties
par visām valodniecības problēmām.

angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Valoda un runa. Valodas materiālu avoti.

Valodniecības  vieta  zinātņu  sistēmā,  sakari  ar  citām
zinātnēm un patstāvība.
Īsa  valodniecības  attīstības  vēsture.  Filoloģijas  aizsākumi
senajās austrumu zemēs, Senajā Grieķijā un Senajā Romā.
Filoloģija viduslaikos un renesanses laikmetā. Valodniecības
izveidošanās apgaismības laikmetā.
Salīdzināmi vēsturiskā valodniecība 19. gadsimtā.
Strukturālā  un  post  strukturāla  valodniecība  20.  gadsimta
pirmajā, otrajā un trešajā trešdaļā.
Valodas pētīšanas virzieni 21. gadsimtā.
Franču valodas pētnieki.
Valodas būtība un funkcijas.
Valoda  kā  sistēma.  Valodas  semantiskais,  nominālais,
sintaksiskais, morfoloģiskais un fonētiskais aspekts.
Valodas  struktūra.  Strukturālās  attiecības  starp  valodas
vienībām (fonēma, morfēma, leksēma, vārds, vārdu kopas,
teikums, teksts)
Valodu  paveidi  (literārā,  sarunu,  valsts,  dialekts,  žargons,
mākslīgā valoda, dzīvās un mirušās valodas, dzimtā valoda,
otrā valoda, svešvaloda, starptautiskā valoda)
Ģenealoģiskā  valodu kvalifikācija. Valoda citu valodu lokā.
Komunikācija un pasaules uzzināšana.
Valodas vārdu krājums.
Rakstība. Rakstības izcelšanās un attīstība.

angliski
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakš tēma (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)

Qu’est-ce que la linguistique?                                                          4                Lekcija un seminārs
L’histoire de la linguistique     4
Les domaines de la linguistique                                            4
Les concepts généraux de la linguistique                                         4
La description de l’énonciation 4
La description de l’énoncé 4
Le langage et l’information                                                             4
Les écoles linguistiques du XXe siècle                                        8

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Es rakstu referātu, gatavošanās diskusijām, prezentācija, uzstāšanās 
studentu konferencē, gatavošanās pārbaudes darbiem.
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Prasības KRP iegūšanai Izstudēt obligāto literatūru, izstrādāt referātu un 
uzstāties ar to seminārā, nokārtot ieskaiti.

Mācību pamatliteratūra Gilles Siouffi, Dan Van Raemdonck 100 fiches pour 
comrendre la lingustique; Bréal, Paris 1999.
Oļegs Beļajevs Franču gramatika (jautājumi un atbildes)
– Liepāja: LiePA. 2006.
D. Nītiņa. Ievads valodniecībā. – Zvaigzne, 1975.

Mācību papildliteratūra A. Breidaks. Valodas izcelšanās. – R.: 1991.
S. Kļaviņa. Valoda kā sistēma. R.: LVU, 1983.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Linguistika Lettica. Latviešu valodas institūta žurnāls.

Kursa izstrādātājs:
Oļegs Beļajevs 07. 12. 2012

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


