
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Studiju darbs 
Kursa nosaukums angliski Annual paper 
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

3 (4. sem)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inga Bliska Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Lektore, Mg. sc. educ.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120 

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

8 

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

16

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība
Kursa mērķi Veidot pētnieciskā darba prasmes un iemaņas par  kādu

valodniecisku  tēmu  vai  kultūrvēsturisku  pētījumu
(leksika,  gramatika,  terminoloģija,  kultūrvēsture  u.c.).
Studiju darba valoda pēc studējošā izvēles svešvaloda –
angļu vai franču vai krievu vai vācu valoda.

Kursa uzdevumi 1. Apzināt, sistematizēt un apkopot teorētisko literatūru.
2. Izklāstīt teorētiskās atziņas.
3. Prezentēt pētījuma rezultātus.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Akadēmiskā kompetence – iegūtas pētnieciskā darba 
iemaņas un prasmes.

Kursa valoda Angļu vai franču vai krievu vai vācu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Studējošais  patstāvīgi  apliecina  savas
radošās  pētnieciskā  darba  prasmes
izvēlētajā  svešvalodā,  izmantojot
deskriptīvās  valodniecības  pētījumu
metodes, veicot datu analīzi, klasifikāciju,
interpretāciju  un  izklāstot  pētījuma
rezultātus.

Students independently confirm their creative
research skills  in the  chosen language,  using
descriptive linguistics research methods, making
data analysis,  classification,  interpretation and
presenting the results of the study.



KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

Ievads studiju darbā
Datu bāzes, informācijas meklēšana.

4  praktiska  nodarbība
elektronisko  resursu
lasītavā

Zinātniskā darba plānošana un organizācija. Plāna 
izveide, struktūra.

4  lekcija

Zinātniskā darba noformēšana, zinātnisko 
kategoriju definēšana attiecīgajā svešvalodā, 
pētījuma problemātika, bibliogrāfija.

8  lekcija,  praktiska
nodarbība 

Konferenču apmeklējums un ziņojumu 
izvērtējums. Mācību ekskursija (bibliotēka, 
mediatēka, arhīvs)

32

48
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās  literatūras  studijas,  referāts  un
prezentācijas sagatavošana par izvēlēto pētījuma tēmu,
zinātnisko konferenču apmeklējums, pētnieciskais
darbs bibliotēkā/arhīvā.

73

Prasības KRP iegūšanai Sekmīgi  izpildīti  patstāvīgā  darba  uzdevumi,  dalība
praktiskajās  nodarbībās,  nolasīts  referāts  un  prezentēti
darba rezultāti, aizstāvēts studiju darbs.

Mācību pamatliteratūra 1. Eko,  Umberto. Kā  uzrakstīt  diplomdarbu :
humanitārās  zinātnes /  Umberto  Eko ;  no  itāļu  val.
tulk.  Dace  Meiere. -  Rīga :  Jāņa  Rozes  apgāds,
2006. - 319 lpp. 
2.Eglīte  Evija. Metodiskie  norādījumi studentu
patstāvīgajam  darbam  augstskolā  "Attīstība" /
E.Eglīte,  R.Inne ;  Sociālā  darba  un  soc.  ped.
augstskola  "Attīstība". -  Rīga :  SDSPA "Attīstība",
2000. - 31 lpp.
3.Studiju  darbu  rakstīšana  un  noformēšana  .
Metodiskie  norādījumi.  Pieejams:
http://www.liepu.lv/lv/293/studiju-darbu-rakstisana

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti
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