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Kursa nosaukums latviski Tulkošanas metodika un prakse: angļu valoda
Kursa nosaukums angliski Translation Methodology and Practice: English
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

2 (5. sem.)

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Guntars Dreijers Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Lektors, Mg. Philol.

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)

Mūsdienu latviešu valoda: fonētika un leksikoloģija (A);
Mūsdienu latviešu valoda: morfoloģija (A);
Mūsdienu latviešu valoda: sintakse (A);
Angļu valoda: leksikostilistika (A);
Angļu valoda: praktiskā gramatika (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Valodniecība: salīdzināmā un sastatāmā valodniecība
Kursa mērķi Iepazīstināt studentus ar rakstiskās un mutvārdu 

tulkošanas īpatnībām, galvenajām tulkošanas teorijām, 
metodēm Latvijā un pasaulē; 
sniegt iespēju studentiem trenēties rakstiskās un 
mutvārdu tulkošanas iemaņās.

Kursa uzdevumi 1.Informēt par tulkošanas teorijas pamatjautājumiem;
2.trenēties rakstiskajā un mutvārdu (konsekutīvajā) 
tulkošanā;
3.analizēt sastatāmi dažādu tipa tekstus;
4.sniegt priekšstatu par dažādu teksta tipu, žanru un veidu
tulkošanas īpatnībām;
raksturot un pamatot tulkošanas paņēmienu un metožu 
izvēli, tulkojot dažādu tēmu tekstus.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kompetences tulkošanas teorijas pamatjautājumos, 
tulkošanas paņēmienos un metodēs;
Vidēji sarežģītu (no latviešu valodas angļu valodā) un 
sarežģītu tekstu (no angļu valodas latviešu valodā) 
tulkošanas prasmes;
Lingvistiskās, ētiskās, literārās un starpkultūru iemaņas 
mērķtekstu producēšanā.



Kursa valoda Latviešu un angļu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

Kursā studenti  apgūs galvenos tulkošanas
teorijas  jautājumus,  kā  arī  praktiski
trenēsies  tulkot  dažāda  veida  tekstus.
Kursā  tiks  pievērsta  uzmanība  avotteksta
analīzei,  teksta  tulkošanas  aspektiem,  kā
arī  mērķteksta  kvalitātes  un  analīzes
jautājumiem.  Tulkošanas  teorētiskie
aspekti,  kā  arī  tulkojumi  tiks  apspriesti,
analizēti grupās. 

During  the  study  course,  students  will  learn
about the main issues in translation theory; they
will also train to translate and interpret different
kinds of texts. A special attention will be paid to
the  analysis  of  source  texts,  the  translation
process  itself,  and  the  quality  of  target  texts.
Theoretical issues,  source and target texts will
be discussed and analyzed in groups. 

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

Tulkošanas teorijas pamatjēdzieni 4 1 lekcija
1 praktiskā nodarbība

Tulkošanas paņēmieni un metodes 4 1 lekcija
1 praktiska nodarbība

Tulkošanas prakse un attīstība Latvijā un pasaulē 4 1 lekcija
1 seminārs

Tulkošanas leksiskie un gramatiskie aspekti: 
leksiskās un gramatiskās transformācijas

6 1 lekcija
2 praktiskās nodarbības

Tulka – tulkotāja ētiskie aspekti un tulkošanas 
darba organizācija: vadības aspekti, datorizētie 
rīki, mērķteksta novērtēšana

2 1 lekcija

Informatīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības
Apelatīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības
Ekspresīvo tekstu tulkošana 4 2 praktiskās nodarbības

Kopā: 32
Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

Teorētiskās literatūras studijas;
tulkošanas projekts;
tekstu tulkošana un to analīze;
tulkoto tekstu apstrāde, sistematizēšana;
gatavošanās ieskaitei un kursa nobeiguma 
eksāmenam

10 stundas
6 stundas
10 stundas
10 stundas
12 stundas

Kopā: 48
Prasības KRP iegūšanai Apgūts kursa teorētiskais pamats; sekmīgi izpildīti un

aizstāvēti patstāvīgā darba uzdevumi; līdzdalība 
semināros, praktiskās nodarbībās un lekcijās (vismaz 
70% apmeklējums); izpildīti mājasdarbi, nokārtota 
ieskaite un eksāmens.
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Translation. – Edinburgh: Edinburgh University 



Press, 2005. 
3. Munday, J. Introducing Translation Studies. 

Theories and Applications. – London and New 
York: Routledge, 2006. 
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