
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Tulkošanas prakse: vācu valoda
Kursa nosaukums angliski Translation practical exercises: German
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 (6. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Linda Gaile Humanitāro un 

mākslas zinātņu 
fakultāte

Mg.(MAS) Eiropas Integrācija;
Mag. philol.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

16

Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 
7- doktora; P – profesionālais)

1-4

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

Rakstveida un mutvārdu saziņa vācu valodā; Kultūras 
studijas: Austrija, Vācija, Šveice

Zinātņu nozare/apakšnozare Starpkultūru komunikācija, valodniecība
Kursa mērķi Kursa mērķis ir iepazīstināt ar tulkotāja darba 

pamatiemaņām un tulkotāja darba specifiku 
starpkulturālā vidē.
Kursa laikā tiks analizēto un tulkoti dažādas 
sarežģītības un dažādu nozaru teksti, tādējādi dodot 
studentiem iespēju apgūt tulkošanas stratēģijas un 
metodes.

Kursa uzdevumi apgūt tulkotāja pamatkompetences. 
Veicot teksta analīzi, izprast teksta būtību, apgūt 
rakstveida tekstu analīzi kā arī apgūt mērķtekstam un 
mērķauditorijai atbilstošas tulkošanas stratēģijas;
apgūt tulkotāja darba specifiku starpkulturālā vidē;
apgūt dažādas sarežģītības pakāpes tekstu tulkošanas 
specifiku

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

tulkotāja darbam nepieciešamo praktisko zināšanu un 
iemaņu apgūšana un pielietojums vieglu un vidēji 
sarežģītu tekstu tulkošanā; 
iemaņu apgūšana darbā ar palīglīdzekļiem

Kursa valoda Vācu, latviešu
KURSA ANOTĀCIJA KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI



LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kurss sniedz ieskatu tulkotāja darba
specifikā, apgūstot tulkotāja darbam
nepieciešamās prasmes un iemaņas 
Eiropas integrācijas kontekstā.  
Pastāvīgā darbā ar ar tulkojumiem, 
studenti padziļināti apgūst tulkotāja 
darba specifiku, iedziļinās 
palīgmateriālu izmantošanā un to 
pielietojumā tulka darbā.

The Translation practical course is dedicated to 
introduce the students in the specific aspects of the 
translator work. During this cours and practical 
exercises with translated texts the students will learn 
the translator skills and competences. The will learn to 
be able to use different technical material (diccionaries,
glossaries, internet etc.) for the porpuses of translator 
work. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II daļa …,

ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas pārbaudes formas)
Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Tulkošanas process kā starpkultūru komunikācijas veids
Eiropas daudzvalodības kontekstā

2 Seminārs

Tulkotāja  darba  materiāli  un  tehniskais  aprīkojums.
Vārdnīcas,  glosāriji,  enciklopēdijas,  bibliotēkas,  datu
bāzes, resursi globālajā tīmeklī.

2 praktiskās nodarbības

Teksts  kā  tulkošanas  objekts.  Teksta  lasīšana,  teksta
izpratne, tā kritiska analīze un tulkošana.

2 praktiskās nodarbības

Tekstu veidi. Tulkošanas veidi. 2 Seminārs
Vienkāršu tekstu analīze un tulkošana. Informatīvu tekstu
tulkošana.

2 praktiskās nodarbības

Lietišķu vēstuļu un dokumentu tulkošana. 2 praktiskās nodarbības
Oficiālu  dokumentu  uzbūve  un  analīze.  Oficiālu
dokumentu tulkošana. 

2 praktiskās nodarbības

Lietošanas pamācību tulkošana. Teksta uzbūve un analīze 2 praktiskās nodarbības
Kultūras  un  reālijas.  Kultūrspecifisku  tekstu  tulkošana,
reāliju  atveide  tulkojamajos  tekstos.  Frazeoloģismi
tulkojumtekstos.

2 praktiskās nodarbības

Tūrisma  tekstu  tulkošana:  Kartes,  bukleti,  tūrisma
objektu apraksti;

2 praktiskās nodarbības

Ekonomiska  rakstura  tekstu  tulkošanas  specifika:  vides
ekonomika;

2 praktiskās nodarbības

Juridisku tekstu tulkošanas specifika 2 praktiskās nodarbības
Medicīnas tekstu tulkošanas problēmas 2 praktiskās nodarbības
Īpašvārdu  atveides  problēmas.  Viltusdraugi
tulkojumtekstos.

2 praktiskās nodarbības

Tulkojuma pārbaude un rediģēšana. Tulkojuma nodošana
klientam. Sadarbība ar kolēģiem un klientiem.

2 praktiskās nodarbības

Tulkotāja tālākizglītošanās: semināri, konferences, 
asociācijas. 

2 praktiskās nodarbības

KOPĀ: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Rakstveida tulkojumi, darbs ar terminoloģiju, ar 
vārdnīcām, glosārijiem u.c. palīgmateriāliem

48

Prasības KRP iegūšanai regulārs praktisko nodarbību apmeklējums;
sagatavošanās prakstiskajām nodarbībām;



tulkojumu un citu mājas darbu iesniegšana 
aktīva līdzdalība praktisko nodarbību laikā

Mācību pamatliteratūra Hönig,  Hans  G.  (2010)  Konstruktives  Übersetzen. 3.
Auflage. Stauffenburg: Translation.
Hönig (Hrsg.) (1999): Handbuch Translation. Tübingen:
Stauffenburg
Hansen, G. (1995): Einführung in das Übersetzen. 
Kobenhavn.

Mācību papildliteratūra Schilling, P (1994) Praxis eines Übersetzers. Profil
und Alltag eines Berufes. Berlin: Frieling.
Stähle. J (2009) Vom Übersetzen zum 
Simultandolmetschen. Handwerk und Kunst des 
zweitältesten Gewerbes der Welt. Franz Steiner 
Verlag.
Sīlis, J (2009) Tulkojumzinātnes jautājumi. Teorija un 
prakse. Ventspils

Periodika, interneta resursi un citi avoti Tematiskie žurnāli un laikraksti dažādās valodās

Kursa autors: Linda Gaile
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
Datums


