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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Latviešu valoda (ārzemju studentiem) 
Programma Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas dubultdiplomu studiju 

programma MBA/MF „Starptautiskās finanses un banku darbība”  
Studiju gads 1  
Akadēmiskais gads 2017. / 2018. 
Studiju līmenis Otrais, maģistra studiju programma un MBA 
Studiju kursa kods MS021 
Studiju kursa docētājs/i Astrīda Ģēģere-Zetterstroma 
Kursa apjoms 2 KP 
ECTS kredītpunktu apjoms 
(1 Latvijas KP atbilst 1,5 
ECTS) 

3 ECTS,  
Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas valoda Angļu 
Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles (tikai ārzemju studentiem) 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

2 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kursa mērķis ir attīstīt studentu sarunu prasmes un iegūt 
komunikācijas kompetences Latviešu valodā, lai studenti varētu 
komunicēt gramatiski pareizā valodā un to pielietot ikdienā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai Nav  

Studiju kursa saturs 
 

Studiju kursa īss izklāsts: 
1) Valodas struktūra: alfabēts, izrunāšana, vārdu secība teikumā; 
2) Tikšanās un iepazīšana ar sevi; 
3) Iepazīšanās, jautājumu uzdošana; 
4) Adrese un kontakta informācija; 
5) Laiks, datums, dienas, mēneši , skaitļi; 
6) Ģimene un draugi; 
7) Ikdiena; 
8) Iepirkšanās, kas patīk, kas nepatīk; 
9) Pārtika, ēdināšana, pieklājības frāzes; 
10) Atpūtas aktivitātes, festivāli; 
11) Māja, dzīvoklis; 
12) Pilsētā, norādes; 
13) Latvija un Rīga. 

 
Studējošo patstāvīgā darba 
organizācija un uzdevumi / 

Students lasa studiju materiālus pirms nodarbībām, apmeklē lekcijas,        
piedalās semināros, darba grupās un diskusijās, veic prezentācijas,        
nokārto gala eksāmenu. 
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Plānotās studiju formas un 
mācīšanas metodes  

Kopīgo vērtējumu studiju kursa apguvei veido: 30% testu atzīme, 50%          
mutisks eksāmens, 20% prezentācija.  

Studiju metodes 
 

Studenta darba 
apjoms 

Lekcija 25% 
Darbs pāros, grupās 20% 
Seminārs 25% 
Patstāvīgā darba sagatavošana un prezentācija 20% 
Darbs bibliotēkā, patstāvīgās studijas 10% 
 Kopā 80 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

1) Students (e) iegūst komunikācijas pamata prasmes      
(mutiskas) Latviešu valodā: var iepazīt ar sevi, lietot        
Latviešu valodu iepirkšanās vai vietu pilsētā meklēšanas       
laikā.  

2) Students (e) iegūst prasmi aizpildīt pamata dokumentus       
rakstiski Latviešu valodā: vēstule, pieteikuma anketa. 

3) Students (e) var saprast mutiski Latviešu valodu pamata        
līmenī. 

 
Studiju rezultātu vērtēšanas 
metodes un kritēriji 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 3. 

Mutisks eksāmens ● ● ● 
Testi (rakstiski) ● ● ● 
Prezentācijas ● ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
Doc. A.Ģēģere-Zetterstromas sagatavotie kursa materiāli 

 
 

Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu. 

 


