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KURSA KODS Valo1A04

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

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

Введение в языкознание: русский язык

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

Eiropas valodu un kultūras studijas

Statuss (A, B, C daļa) B2 Krievu valodas un kultūras studijas
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

                       1 KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
           Valentīna Kaļiņina          HMZF  Asoc. prof., dr.paed

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

      16

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

       4

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

       4

Laboratorijas darbu skaits       ------
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)

nav

Zinātņu nozare/apakšnozare valodniecība /slāvu valodniecība
Kursa mērķi ievadīt  studentus studiju programmas lingvistisko 

priekšmetu ciklā, lai sekmētu valodas teorijas 
pamatjautājumu apguvi

Kursa uzdevumi iepazīstināt studentus ar jēdzieniem un terminiem krievu 
valodā, kurus izmanto valodniecības studiju kursos, lai 
palīdzētu klausīties un saprast attiecīgos kursus krievu 
valodā

Kursa valoda krievu, latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski zināšanas  par  valodu  kā  sabiedrisko  parādību,  prasme

attiecīgas  zināšanas  pielietot  studiju  procesā;  kompetence
valodas pielietojuma jomā – profesionālajā darbībā

angliski knowledge of the language as a social phenomenon, the
ability to  appropriate knowledge in the study process;
competence in language use - professional work

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

знания о языке как общественном явлении, умения их 
применять в учебном процессе; компетенции в области 
профессионального использования полученного 
образования

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā   L,P



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 2 no 3

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski 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, valodas līmeņi. Norādīti 
galvenie principi, pēc kuriem notiek valodas izmaiņas, tās 
evolūcija, kā arī likumības, kas nosaka valodas attīstību.

angliski The course gives information about why language is 
different from the other phenomena of reality, what are the 
elements and units of language, about its structure and 
system as well as about  language levels. The course 
indicates main principles for the change in language, its 
evolution, as well as the legality of the language 
development.

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

Курс содержит сведения об отличии языка от других 
общественных явлений, об элементах и единицах языка, 
его системе и структуре, уровнях языка. Называются 
основные принципы изменения языка, а также 
закономерности, определяющие его развитие.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
                    
                        Tēma un apakštēma 

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

Valoda kā sabiedriska parādība
Valodniecības priekšmets un pētniecības mērķi 2 L
Valodniecības jomas: fonoloģija, morfoloģija, sintakse, 
semantika, pragmatika

2 L

Valodas izcelšanās un attīstība 2+2  L,P
Pasaules valodas un to klasifikācija. Indoeiropiešu valodu
saime. Slāvu valodas. Baltu valodas

2+2  L,P

                        Pasaule un valodas
Pasaules valodu daudzveidība 2 P
Valoda un politika 1 P
Starpnozaru disciplīnas: psiholingvistika, 
neirolingvistika, sociolingvistika, valodas filozofija

1 P

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidāmais

rezultāts
Valoda kā sabiedriska parādība                                                                       14

Sagatavoties  kontroldarbiem 5 vērtējums
Izstudēt norādīto  literatūru 5 vērtējums
Izpildīt mājas darbus 4 vērtējums

Pasaule un valodas                                                                                          10
Sagatavoties  kontroldarbiem 3 vērtējums
Izstudēt norādīto  literatūru 3 vērtējums
Referāts 4 vērtējums

Prasības KRP iegūšanai Apmeklēt nodarbības, izpildīt visus mājas  darbus,  
sekmīgi nokārtot literatūras lasīšanu, visus 
kontroldarbus. Referāts. Ieskaite.
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Mācību pamatliteratūra Маслов Ю.С. Введение в языкознание. Учебник 
для  вузов. М.: Высш. шк., 1987. – 272 с.
Реформатский А. А. Введение в языковедение / 
Под ред. В.А. Виноградова. М.: Аспект Пресс, 
1998.- 536 с.
Nītiņa D. Valodniecības jautājumi. – Rīga : RTU, 2007. 
-190 lpp.

Mācību papildliteratūra Fāters, Heincs. Ievads valodniecībā. Rīga: Zinātne, 
2010. – 343 lpp.
Spolskis, Bernards. Valodas pārvaldība. Rīga: Zinātne, 
2011. – 337 lpp.
The Slavonic Languages / Edited by Bernard Comrie 
and Greville G.Gorbett/ London and New York/ 
Routlegge, 2002.

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.gramota.ru/ — Русский язык. 
Справочно-информационный портал
http://www.philology.ru/ — Philology.ru — 
Русский филологический портал
http://www.russlang.narod.ru/ — Как это по-
русски?
http://www.webcenter.ru/~gowor — Русский 
ГиперСвод

Kursa izstrādātājs:
V. Kaļiņina 05.02.2013.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums

http://www.gramota.ru/
http://www.webcenter.ru/~gowor
http://www.russlang.narod.ru/
http://www.philology.ru/

