
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Rakstveida un mutvārdu saziņa angļu valodā 
I, II, III, IV

Kursa nosaukums angliski Written and oral communication in English 
I, II, III, IV

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

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

10                            2 KRP (3.sem.), 2 KRP (4.semestris)
                                4 KRP (5.sem.), 2 KRP (6.semestris)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Larisa Petre

Aija Abens

Humanitāro un mākslas 
zinātņu fakultāte

Lektore, Mg. paed.

Lektore, M. Ed.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

400

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

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

80

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite, eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare valodniecība
Kursa mērķi Sagatavot kvalificētus angļu valodas lietotājus, kuru 

profesionālās prasmes un iemaņas atbilstu starptautiski atzītai 
metodoloģiskai kompetencei. 
Veicināt visu valodas aspektu apguvi, lai studiju beigās angļu 
valodā tiktu sasniegts Eiropas valodu portfelī definētais C1/2 
līmenis.

Kursa uzdevumi  Apgūt nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas un 
veicināt praktisko iemaņu apguvi. Attīstīt patstāvīgā darba un 
pašnovērtējuma spējas, aprobēt iegūtās zināšanas praksē. 
Veidot interesi un atbildību par tālāko izglītību un profesionālo
attīstību

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studiju nobeigumā studenti būs padziļinājuši un nostiprinājuši 
visus valodas apguves aspektus – klausīšanos, lasīšanu un 
teksta sapratni, runu, rakstīšanu, būs paplašinājuši savu vārdu 
krājumu uz mācību grāmatās ietverto tēmu un autentisku 
tekstu pamata. Studenti praktiski pratīs svešvalodu, ievēros tās
lietošanas normas noteiktās sadzīves situācijās, pratīs 
sarunāties, lasīt, vērtēt un komentēt lasīto un spēs pielietot 
iegūtās zināšanas praktiskajā darbā skolā.



Kursa valoda angļu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Studenti apgūst, padziļina un nostiprina visus 
valodas apguves aspektus, paplašina savu 
svešvalodas vārdu krājumu, attīsta prasmi 
strādāt ar dažādiem tekstiem un vārdnīcām. 
Mācās stilistiski analizēt oriģinaltekstus, 
komentēt tos, rakstīt esejas, anotācijas, 
kopsavilkumus.

Students  acquire,  develop  all  language  skills,
broaden their vocabulary ,develop skills to work
with  different  dictionaries  and  types  of
texts.They learn to stylistically analyse authentic
texts,comment  on  them,  write  essays,
annotations,summaries.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Apjoms
stundās

Veids 

Common problems with tenses
-idions,phrasal verbs
-dialogues:fan language
-dramatasation:TVshows
-discussion:making predictions-
-conversation:starting 
,continuing,ending,managing conversations

Clef sentences and sentence transformation
-collocatoions
-sentences phrases to express preferences
-jigsaw reading
-dialogues:opening and closing ceremonies
-conversation:evaluating and expressing 
preferences,problem solving
-writing skills:completion entry

Passive and active forms
-ecology and the environment
-webpage
-dialogues:radio news programme
-discussion:changes in your country
-making pradictions
-writing:appropriate style

Inversion
-schools and universities
-job advertsdiscussion:young people’s behaviour
-catalogue entries
-writing: covering letters,job application

Conditionals and iversion with conitionals
-food,drinks,eating habits
-formal register
-literary extracts
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Praktiskās nodarbības(8)

Praktiskās nodarbības(8)

Praktiskās nodarbības(8)

Praktiskās nodarbības(8)

Praktiskās nodarbības(8)



-dialogues:good manners
-discussion:good manners,eating out
-writing:formal register

Verbs,infinitives,onomatopoeic verbs
-words to discribe
-synonyms and antonyms
-article and review: what do you know about ...
-newspaper article
-notes completion
-discussion:attitude
-writing:article reviews

Impersonal reporting structures
-colloquil English
-email
-website and information sheet
-conversation: personality types
-discussion: habits,arguments,conflicts
  stress and ways of coping with it,being assertive
-writing:information sheet

Participle clauses
-descriptive verbs,cliches
-reports on travel trips,music festivāls
-discussion :travel tips,couchsurfing,problem 
solving
-writin:reports

Modal verbs and phrases
-formal and informal language
-sentence transformation
-wordbuilding
-testimonials,references
-discussion:understatement
-
Sentence transformation
-cloze
-charater reference
-sequencing
-character reference
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Kopā: 160
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās literatūras studijas, prezentācijas 
sagatavošana par tēmām specialitātē, referāts par 
valodas prasmju attīstību, specialitātes tekstu lasīšana, 
gatavošanās ieskaitēm ,testiem, eksāmeniem.

240

Prasības KRP iegūšanai Praktiski apgūts kurss, sekmīgi izpildīti patstāvīgā darba 
uzdevumi, dalība  praktiskajās nodarbībās, pozitīvi 
nokārtoti testi ieskaites ,eksāmeni. Prezentācijas par 



izvelēto specialitātes tematiku .
Mācību pamatliteratūra 1. .Success,Advanced Students’book.Stuart 

McKinley,Bob Hasting, Pearson Longman.,2009
1) P.Watcyn-Jones ”Test Your Vocabulary”, 

Penguin, 1998
2) B.Seal ”Academic Ancounters. Reading. Study 

skills and writing, CUP, 1997
2.       4) R.Murphy”English Grammar in Use”. CUP,

1995
Mācību papildliteratūra 1. Working Across Cultures,Business English, 

Adrian Pilbeam,2010..........
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.englishpage.com
www.oup.com/elt/global/products
www.bbc.co.uk/worldservice
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