
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: franču valoda
Kursa nosaukums angliski Translation practice: French
Studiju programma/-as, kurai/-ām
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

2 KRP (6.sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Inese Veisbuka Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Asistente, profesionālais 
maģistra grāds tulkošanā un 
terminoloģijā

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80 

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

5

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

11

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Ieskaite 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Tulkošanas metodika un prakse: angļu valoda (A) un 
Franču valoda (B). 

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/ Salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Kursa mērķi Sniegt praktiskas iemaņas dažādu rakstveida un mutvārdu

tekstu tulkošanā no franču valodas latviešu valodā un no
latviešu  valodas  franču  valodā,  balstoties  uz  iepriekš
apgūto tulkošanas metodiku.

Kursa uzdevumi 1. Analizēt tekstu gramatiskās un leksiskās īpatnības.
2. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 
franču valodas latviešu valodā.

2) 3. Tulkot rakstveidā un mutvārdos dažādus tekstus no 
latviešu valodas franču valodā.

3) 4. Rakstīt komentārus tulkojumiem.
4) 5. Analizēt tulkojumus un diskutēt par tiem.
5) 6. Izveidot glosāriju tulkojumzinātnes terminiem 

franču valodā.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Apgūtas  praktiskas  iemaņas  dažāda  veida  tekstu
tulkošanā  no  franču  valodas  latviešu  valodā  un  no
latviešu valodas franču valodā.

Kursa valoda Franču un latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss  paredzēts,  lai  sniegtu  praktiskas
iemaņas  dažādu  rakstveida  un  mutvārdu

The course is  envisaged for  teaching practical
skills  in  translation/interpretation  of  different



tekstu tulkošanā no franču valodas latviešu
valodā  un  no  latviešu  valodas  franču
valodā,  balstoties  uz  iepriekš  apgūto
tulkošanas  metodiku.  Tulkojumi  tiek
komentēti un analizēti.

written and oral texts from French into Latvian
and  from  Latvian  into  French,  basing  on  the
earlier  acquired  translation  methodology.
Translated  pieces  are  commented  upon  and
analysed.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

Tekstu veidi un to specifika. Valodas stili. 
Vārdnīcas, datu bāzes un tulkošanas 
programmatūras. Franču personvārdu 
atveides noteikumi.

2 1 lekcija

Frazeoloģija, sinonīmi un antonīmi. 2 1 lekcija
Polisēmija, homonīmi, homogrāfi, homofoni. 2 1 lekcija
Vārdu spēles, viltus draugi, kalki, aizguvumi, 
neoloģismi.

2 1 lekcija

Nacionālo reāliju tulkošana, tulkojamības 
pakāpe, leksiskās Bagūnas.

2 1 lekcija

Personu apliecinošu dokumentu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Ekspresīvo tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Publicistisko tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Tūrisma nozares tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Ēdienkartes tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Tehnisko tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Ekonomikas, uzņēmējdarbības un pārvaldības 
tekstu tulkošana.

2 1 praktiska nodarbība

Juridisko tekstu tulkošana. 2 1 praktiska nodarbība
Politisko tekstu tulkošana (Eiropas Savienības 
tematika). 

2 1 praktiska nodarbība

Mutvārdu tulkošanas vingrinājumi. Filmu 
tulkošana.

2 1 praktiska nodarbība

Glosārija prezentācija. 2 1 seminārs
Kopā: 32

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Teorētiskās literatūras studijas.
Patstāvīgo tulkojumu un tulkojumu komentāru 
veikšana.
Glosārija izveide.

10 stundas

30 stundas
8 stundas

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Teorētiski  apgūts  kurss,  sekmīgi  izpildīti  patstāvīgā

darba  uzdevumi,  dalība  semināros  un  praktiskajās
nodarbībās, sekmīgi veikts ieskaites tulkojums.
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Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1.    „Le français dans le monde”.
2.    Kurss MOODLE vidē „Tulkošanas teorija un  
       prakse”.
3.    Vārdnīcas, terminu datu bāzes u.c. materiāli 
       interneta resursos.
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