
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Bakalaura eksāmens
Kursa nosaukums angliski Bachelor exam
Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Eiropas valodu un kultūras studijas

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

2 

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

mākslas zinātņu 
fakultāte,
Svešvalodu joma

Lektore, Mg. sc. educ.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis 1-4
Pārbaudes forma/ -as Eksāmens 
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nokārtoti visi programmā paredzētie A, B un C daļas 
kursi

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība/Lietišķā valodniecība
Kursa mērķi Svešvalodas  četru  pamatprasmju  (teksta  izpratne,

rakstu  prasmes,  klausīšanās  un  runas  prasmju,  t.i.
monologrunas  un  dialogrunas)  novērtējums
kopveselumā atbilstoši C1 līmenim

Kursa uzdevumi 1. Sagatavot eksāmena materiālus
2. Izveidot vērtēšanas skalu
3. Organizēt eksāmenu

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Lasītprasme – saprot sarežģītu dažāda satura tekstu, 
uztverot smalkas nianses, attieksmes, tieši un netieši 
izteiktu domu.
Runā un rakstos prot skaidri izteikt domu, izvēloties 
atbilstošus formulējumus un izmantojot plašu valodas 
līdzekļu spektru.
Klausīšanās – bez grūtībām seko debatēm par 
nezināmu tematu, uztver smalkas nianses, arī netieši 
izpaustas attieksmes un attiecības starp runātājiem. 
Starpkultūru izpratne - spēj pildīt kultūras starpnieka
lomu, izprot dzimtās un mērķkultūras iezīmes.

Kursa valoda Svešvaloda (angļu, franču, krievu vai vācu)



KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Eksāmens  sastāv  no  divām  daļām  –
rakstveida  un  mutvārdu  daļas.  Rakstveida
daļā  studējošam  tiek  uzdots  analizēt
autentisku tekstu svešvalodā (daiļdarba teksta
fragments  vai  populārzinātnisks  raksts),  par
kuru  studējošais  patstāvīgi  raksta  recenziju
līdz 2 lpp.
Mutvārdu  daļā  studējošie  klausās
audioierakstu  oriģinālvalodā,  piemēram,
debates par kādu aktuālu problēmjautājumu,
aizpilda  darba  lapu,  kurā  studējošais
apliecina  dzirdētā  sapratni.  Tiek  dots  laiks
apdomāties,  lai  monologa runā paustu savu
viedokli  un  argumentētu  savu  nostāju.
Dialoga  runa  norisinās  ar  eksaminētājiem,
kurā  studējošais  atbild  uz  jautājumiem  un
diskutē par tēmu.
Gala  vērtējumu  veido  visu  četru
pamatprasmju vidējā atzīme.

The exam consists of two parts - written and
oral. In the written part the student is asked to
analyze an  authentic text in  a  foreign
language (literary  passage or popular-
scientific article)  and the student
independently writes a  review about  two
pages.
In  the  oral part  the  student listens to  the
record in  the  original  language,  such  as a
topical debate on the  issue,  completes  a
worksheet confirming  his understanding.
Time is given for reflection to  express their
views and present arguments in a monologue
form.  A dialogue between  the examiners and
the student takes place -  answering questions
and further  discusses  the topic.
The  final assessment consists  of average
grade of the four basic skills.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Valodas prasmju attīstīšana izmantojot visus 
pieejamos resursus.

80 stundas 

Prasības KRP iegūšanai Pozitīvi nokārtoti pārbaudījumi visās prasmēs
Mācību pamatliteratūra 1. Eiropas kopīgās  pamatnostādnes  valodu

apguvei:  mācīšanās,  mācīšana,  vērtēšana /
Eiropas  Padome.  Valodas  politikas  nodaļa ;
Skolas,  ārpusskolas  un  augstākās  izglītības
direktorāts  Strasbūra ;  no  angļu  val.  tulk.
U.Krastiņš. -  Rīga :  Madonas  poligrāfists,
2006. - 220 lpp.

2. Litls, Deivids. Eiropas valodu portfelis : 
rokasgrāmata skolotājiem un skolotāju 
tālāksagatavotājiem / Deivids Litls un Radka 
Perclova ; [tulkotāja Iveta Vītola]. - Rīga : 
Dardedze hologrāfija, 2007.

Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors: Inga Bliska 11.05.2011.
Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts: Zanda Gūtmane
HMZF dekāne
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