
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Komunikācijas veidi svešvalodā
Kursa nosaukums angliski Communications kinds in a foreign language
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

1 KRP (4.sem)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Marina Novika Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Docente, Dr. paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

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

Rakstveida un mutvārdu saziņa krievu val., B daļa

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība 
Kursa mērķi Veidot  verbālas  komunikācijas  izpratni,  studentus

iepazīstināt  ar  iespējamajām  problēmām  un  to
risinājumu  veidiem,  attīstīt  komunikācijas  prasmes
svešvalodā

Kursa uzdevumi Apgūt verbalas kommunikācijas teoriju, jeddzieni, 
specifiku, valodas (krievu) normas.
Prast kommunicēt dažādajos veidā situācijās.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Paagstināt kommunikatīvo kompetenci: pilnveidot 
valodas prasmes un spēju īstenot savu un uztvert citu 
autoru komunikatīvo nolūku dažādās saziņas situācijās

Kursa valoda Krievu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Содержание  курса  состоит  из

сочетания   теоретических  сведений,
включающих  последние  достижения
мировой  лингвистики,   основных
понятиях  речевой  коммуникации,  о
речевых  тактиках  и  стратегиях,  типах
языковых  личностей  и  практических
навыков речевого общения.

The  content  of  the  course  consists  of  a
combination of the theoretical data including
the last achievements of the world linguistics,
the  basic  concepts  about  speech
communication, speech tactics and strategies,
types of language persons and practical skills
of speech conversation.



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

1. Основные понятия теории речевой 
коммуникации. Речь и мышление.

2. Понятие речевой ситуации. Формы и типы 
речевой коммуникации.

3. Модель речевой коммуникации.
4. Понятие языковой личности. Структура 

языковой личности.
5. Типы языковых личностей
Коммуникативные стратегии речевого поведения.
7. Речевые тактики.
8. Коммуникативные категории и нормы.
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2
2
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1 lekcija

1 lekcija
1 lekcija

1 seminārs
1 praktiska nodarbība

1 praktiska nodarbība
1 praktiska nodarbība
1 lekcija

Kopā: 16
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Praktisko darbu izpilde:
lietišķo rakstu lasišana
specialitātes terminoloģijas apguve
referātu,prezentāciju sagatavošana

24

Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā 
darba uzdevumi, dalība semināros un praktiskajās 
nodarbībās.Ieskaite,

Mācību pamatliteratūr Кудрявцева Л.А. Актуальные проблемы 
вербальной коммуникации: язык и общество. - 
Киевский национальный университет им. 
Тараса Шевченко, 2004г.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti Википедия 
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