
KURSA KODS ValoP117

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Lietišķā svešvaloda I (vācu)

Kursa nosaukums angliski Foreign Language in Business (German)

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

Wirtschaftsdeutsch I

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

Vides un atjaunojamo energoresursu pārvaldība un inženierija

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

2 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Elita Balčus Humanitāro un mākslas 

zinātņu fakultāte
Mg.philol., lektore

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

16

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16

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

P

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

Bez priekšzināšanām

Zinātņu nozare/apakšnozare 42. Valodniecība
Kursa mērķi 1. Apgūt vācu valodu un lietišķo vācu valodu A1 līmenī.

     2.Izkopt  prasmes  un  iemaņas  vācu  valodas  lietošanā  noteiktu
leksisku un gramatisku tēmu ietvaros,

3.Gūt ieskatu vācu valodā runājošo valstu kultūrā,
   darījumu etiķetē, tradīcijās, mentalitātē.

Kursa uzdevumi 1.Attīstīt visas valodu prasmes – lasīšanu, rakstīšanu, klausīšanos 
un rakstīšanu minēto tēmu ietvaros.
2.Radīt bāzi individuālajām vācu valodas studijām nākotnē.

Kursa valoda vācu valoda

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Students ir ieguvis zināšanas, kas dod iespēju izteikties rakstiski

un mutiski par kursā ietvertajām tēmām A1 līmenī. 
Students izprot un interpretē informāciju, kas iegūta no iesācēju 
līmenim adaptētiem mutvārdu un rakstiskiem tekstiem. Students 
apzinās valodas apguves motīvus un savas komunikatīvās 
vajadzības, kā arī analizē savu valodu apguves pieredzi un izprot 
dažādas valodas apguves stratēģijas.

angliski Student has obtained knowledge which gives an opportunity

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



to express oneself  on the themes covered, both in written
and spoken language in level A1.
Student  is  able  to  understand  and  interpret  information
obtained  from  spoken  and  written  texts  for  beginners
adapted,  as  well  as  analyses  his/her  language  learning
experience  and  understands  various  language  learning
strategies. 

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

Die Studierenden haben die  Kenntnisse  erworben,  die  die
Fähigkeit  ermöglichen,  sich  über  die  Themen  schriftlich
oder  mündlich  zu  äußern  im  Rahmen  des  vorgegebenen
Themenkreises.  Die  Studierenden  können  die,  für  die
Anfänger  adaptierte,  Textinformation  wahrnehmen  und
interpretieren.  Die  Studierenden  sind  der
Sprachaneignungsmotivation  und  der
Kommunikationsbedürfnisse  bewusst,  analysieren  ihre
Erfahrung  beim  Spracherwerb  und  verfügen  über
Sprachaneignungsstrategien.

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Praktiskās nodarbības tiek plānotas saistot ikdienas tēmas ar 

lietišķās leksikas apguvi un vadītas, izmantojot mācību materiālus,
kas izstrādāti Vācijā, HUEBER izdevniecībā, autentiskos valodas 
materiālus, aktuālos audio- un videomateriālus no interneta 
vietnēm. Nodarbības noris pēc modernām valodas mācīšanas 
metodēm, akcentējos starpkultūru saikni, izmantojot lomu spēles 
un modelējot autentiskas situācijas. Vārdu krājuma paplašināšanai,
nodarbībās mācību materiāls tiek papildināts ar speciāliem 
tekstiem no vides jomas.

angliski Practical lessons are planned combining 
the daily topics with business vocabulary learning 
and managed using the training materials developed 
in Germany, HUEBER publishing house,  the authentic 
language materials, current audio-and video from Internet sites. 
Classes take place using modern language teaching methods, the 
importance of intercultural links will be practiced 
through role playing and simulation 
of authentic situations. Vocabulary classroom training 
material  is added to  authentic  material about environment 
issues. 

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

Praktische Unterrichtseinheiten werden so geplant, dass die 
Alltagsthemen mit der formellen Sprachgebrauch kombiniert 
werden, und anhand der Lernmaterialien aus Deutschland, 
HUEBER Verlag, sowie authentischen Materialien aus den 
Internetressourcen  durchgeführt werden. Es werden moderne 
Sprachlernmethoden, wie das interkulturelle Aspekt, Rollenspiele 
und das Modellieren von authentischen Situationen angewandt. 
Bei der Wortschatzerweiterung wird das Lernmaterial mit Texten 
aus der Sphäre der Naturkunde ergänzt.

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

(32)

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas
darbi)

1. Sasveicināšanās, iepazīšanās. 4 Praktiskas nodarbības



2.Ikdienas lietas, ikdienas aktivitātes.   Termiņplānošana 4 Praktiskas nodarbības
3.Dzīves vieta. Vieta telpā. Mājoklis. Orientēšanās vidē. 
Pilsēta. Lauki.

4 Praktiskas nodarbības

4.  Pārtikas  produkti,  veikali. Iepirkšanās.  Ēdieni,  virtuve,
restorāns. Darījumu pusdienas

4 Praktiskas nodarbības

5. Datumi. Gada laiki. 4 Praktiskas nodarbības
6. Darbs. Profesijas. Darba pienākumi. CV. Lietišķā 
korespondence.

4 Praktiskas nodarbības

 7. Komunikācija. Telefonu sarunas. 4 Praktiskas nodarbības
8. Vides problēmas 4 Praktiskas nodarbības

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

(48) 

Sagaidāmais
rezultāts

1. Vide laukos, pilsētā. Eseja. 10 Rakstiska  eseja
par atšķirībām un
kopējo,  dzīvojot
pilsētā vai laukos

2. Apkārtējās vides problēmas Vācijā 
un Latvijā

Jēdzienu prezentācija 20 Jēdzienu
apkopojums  ar
skaidrojumiem
un  to  vizuāla
prezentācija.

3. Mans ieguldījums vides 
saudzēšanā.

Diskusija 18 Sagatavota  domu
apmaiņa  par
vides
saudzēšanas
problēmām.

Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums 75% apmērā. Patstāvīgo darbu izstrāde. 
Savu panākumu izvērtēšana.

Mācību pamatliteratūra 1.Aufderstrase Hartmut. Delfin : Lehrwerk fur Deutsch als 
Fremdsprache / Hartmut Aufderstrase, Jutta Muller, Thomas 
Storz. Lehrbuch. - 1.Auflage. - Munchen : Hueber Verlag, 
2001. - 256 S. : il. + 2 CD.  ISBN 9783190016013
2. Schmidt, Margarete. Mensch und Umwelt: Haushalt, 
Wirtschaft, Gesundheit.Oldenbourg Schulbuchverlag 
GmbH,2007. ISBN 978-3-637-17744-4

Mācību papildliteratūra 1. Celmrauga Imanta. Vācu - latviešu vārdnīca : Ap 
22000 vārdu / I. Celmrauga, A.Plēsuma, 
2. Granta Katrīna. Vācu-latviešu vārdnīca : ap 52 000 
vārdu = Deutsch-Lettisches Worterbuch / Katrīna Granta, 
Eleonora Pampe, K.Sējēja.  Rīga : Avots, 1996. - 746 lpp.
 ISBN 5-401-00995-x Vācu-4.
3. Latviešu vārdnīca bildēs : vairāk nekā 6 000 vārdu 
un frāžu / tulk. Marika Taube. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2006. -
360 lpp., ISBN 9984-377-12-1
4. Большой немецко-русский словарь = Das Grosse 
Deutsch-Russische Worterbuch / сост. Е.И.Лепинг...[ и др.] ;
под руков. О.И.Москальской.
5. Немецко - русский словарь : 20 000 слов = 
Deutsch - Russisches Worterbuch / авт.: H.В.Глен-
Шестакова, В.Б.Линднер, А.О.Орлова, И.В.Рахманов. - 



33-е изд., стереотипное. - Москва : Русский язык, 1987. - 
559 с.

Periodika, interneta resursi un citi avoti http://www.dw.de/themen/wissen-umwelt/s-12296
https://www.umwelt-online.de/

Kursa izstrādātājs:
E.Balčus 10.10.2014.

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts: A.Jansone 10.10.2014.
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