
KURSA KODS ValoP279; ValoP280; ValoP121

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Angļu valoda I, II, III  

Kursa nosaukums angliski Professional English I, II, III  

Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija 

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

8 (3+3+2)

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Dagnija Deimante-Hartmane Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte 
Docente, Mg.phil., Dr.paed. 

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

320

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

64

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

P

Pārbaudes forma/ -as Ieskaite (1.sem.), eksāmens (2., 3.sem.)

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Angļu valodas prasmes B1 – C1 līmenī 

Zinātņu nozare/apakšnozare Lietišķā valodniecība

Kursa mērķi Attīstīt leksisko un komunikatīvo kompetenci svešvalodā, kas ļauj 
sazināties angļu valodā formālā un neformālā vidē, kā arī dod 
iespēju iepazīt un runāt par vides problēmām citās valstīs.

Kursa uzdevumi 1. Veicināt  studenta  personības  izaugsmi un runas  attīstību,  kas
galvenokārt balstīta uz leksikas apguvi izvēlētajā svešvalodā.

2. Veidot diskursīvo kompetenci, attīstot klausīšanās, lasīšanas, 
runāšanas un rakstītprasmes integrētā veidā.

Kursa valoda Angļu valoda
STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

latviski Students ir ieguvis zināšanas specializētajā leksikā svešvalodā vides pārvaldības jomā,
apguvis gatavas frāzes, zina, kā lietot apgūto leksiku. 
Students  atbilstoši  B2-C1  līmenim  angļu  valodā  prot veikt  informācijas  apmaiņu
ikdienas situācijās un savā profesionālajā jomā.
Students spēj pašrealizēties saskarsmē ar angļu kultūras pārstāvjiem, spēj pastāstīt par
sevi, izteikt vajadzības un savu viedokli, sniegt norādījumus.

angliski Students have acquired knowledge of professional English of environmental
issues , they can apply lexical units,  phrases, and form sentences related to
their professional sphere.
Students  can  communicate  in  everyday  situations  and  also  in  professional
sphere in English (B1-C1 levels).
Students can communicate with representatives of English culture, they can
tell about themselves, express their needs and opinions, and give directions.   

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



otrā svešvalodā
(ja  kursu  docē  krievu,
vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa pamatā ir komunikatīvā pieeja ar pragmatisku ievirzi, izmantojot tiešo metodi 

un ievērojot studentu intereses, kā arī valodas apguves īpatnības. Kursa tematika 
aptver šādas tēmas: Cilvēks un vide; Dabas un cilvēku izraisītas katastrofas; 
Globālās un vietēja mēroga problēmas; Baltijas jūras reģions; Cilvēces 
attīstības vēsture; Atjaunojamie resursi; Cilvēku izglītošana; Personības 
veidošanās; Veselīgs dzīvesveids. Uzmanības centrā profesionālās leksikas un 
gatavu izteicienu apguve. Kurss paredz iegūto angļu valodas zināšanu un prasmju 
mērķtiecīgu lietošanu atbilstošās situācijās.

angliski The course is based on communicative approach with the application of pragmatic 
strategies using direct method and taking into consideration the needs of students and 
peculiarities of learning the language. The themes acquired during the course: People 
and Environment; Natural and Man-made Disasters; Global and Local Problems; 
Region of the Baltic Sea; History of the Development of Mankind; Renewable 
Resources; Educational Issues; Development of Personality; Healthy Lifestyle.  The 
course basically is focused on learning lexical units and phrases related to the 
professional sphere of  Environmental management. The course aims at applying the 
acquired knowledge and skills appropriately in different situations.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, 
vācu vai franču valodā)

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

(128)

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

I daļa
Apkārtējā vide
Tagadnes un pagātnes laiku lietošana

10 Praktiskās nodarbības

Cilvēka ietekme uz apkārtējo vidi 10 Praktiskās nodarbības

Dabas un cilvēku izraisītas katastrofas 12 Praktiskās nodarbības

Globālā sasilšana 10 Praktiskās nodarbības

II daļa
Globālās un vietēja mēroga problēmas 12 Praktiskās nodarbības

Nākotnes laiku lietošana 10 Praktiskās nodarbības

Baltijas jūras reģions 10 Praktiskās nodarbības

Cilvēces attīstība. 10 Praktiskās nodarbības

III daļa
Atjaunojamie resursi 12 Praktiskās nodarbības

Cilvēku izglītošana 10 Praktiskās nodarbības

Personības veidošanās 10 Praktiskās nodarbības

Veselīgs dzīvesveids 12 Praktiskās nodarbības

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
(192 )

Sagaidāmais
rezultāts

I daļa
Dabas un cilvēku izraisītas 
katastrofas

Atbilstošu tekstu lasīšana 48 Studenti būs 
ieguvuši 
zināšanas par 
tēmu, apguvuši 
attiecīgo leksiku



Apkārtējās vides aizsardzība Iegūt informāciju par kādu no 
apkārtējās vides problēmām

48 Studenti spēs 
prezentēt iegūto 
informāciju, 
atbildēt uz 
jautājumiem.

II daļa
Apkārtējās vides problēmas 
Baltijas jūras reģionā

Atbilstošu tekstu lasīšana 48 Studenti būs 
ieguvuši 
zināšanas par 
tēmu, apguvuši 
attiecīgo leksiku

III daļa
Veselīgs dzīvesveids Iegūt informāciju par veselīga 

dzīvesveida pamatprincipiem; 
veikt nelielu pētījumu par 
grupas biedru dzīvesveidu

48 Studenti spēs 
prezentēt iegūto 
teorētisko 
materiālu un 
apkopotos 
aptauju/interviju 
rezultātus.

Prasības KRP iegūšanai Visu praktisko nodarbību apmeklējums un darbu izpilde. 
Programmā plānotie, patstāvīgie un pārbaudes darbi 

- Specialitātes tekstu lasīšana 
- Sekmīgi izpildīti kontroldarbi
- Prezentācijas un uzstāšanās par atbilstošo tēmu 
- Sekmīgi nokārtota ieskaite un eksāmens 

Mācību pamatliteratūra 1.English Grammar in Use, R.Murphy, Cambridge, 1998.
2.English Grammar in Use. Supplementary Exercises with Answers : 
[Intermediate] / L.Hashemi, Raymond Murphy.
Cambridge
Cambridge University Press
1998
3.English for Environmental Science / editor Elena Korshuk.
Uppsala
The Baltic University Press
2003

Mācību papildliteratūra Environment and Sustainable Development / edited by Māris Kļaviņš, 
Walter Leal Filho, Jānis Zaļoksnis ; translated by Normunds Titāns, Rasma
Mozere
Rīga
Academic Press of University of Latvia
2010

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://www.englishpage.com/grammar/
http://www.esolcourses.com/topics/the-environment.html

Kursa izstrādātājs:
D.Deimante-
Hartmane

2014.gada 8.oktobrī

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: Anita Jansone 2014.gada 8.oktobrī

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

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

protokols Nr.
     Datums

http://www.esolcourses.com/topics/the-environment.html
http://www.englishpage.com/grammar/
http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Academic+Press+of+University+of+Latvia&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=The+Baltic+University+Press&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/advancedsearch.aspx?crit0=publ&op0=%25LIKE%25&val0=Cambridge+University+Press&bop1=AND&crit1=auth&op1=%3D&val1=&c=1&c=3&c=4

