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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Speciālā lietojuma angļu valoda 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa001 
Studiju kursa docētājs/i Astrīda Ģēģere-Zetterstroma, Astrīde Stonāne 
Kursa apjoms 4 KP 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt sarunvalodas prasmi un spēju gramatiski pareizi lietot valodu dažādās 
ikdienas situācijās, apgūt biznesa un finanšu terminoloģiju, nodrošināt 
studentiem spēju pilnībā studēt angļu valodā.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Angļu valoda vidējā/ augsti vidējā līmenī (Intermediate/Upper Intermediate        
level)  

Studiju kursa saturs 
 

Diskusija tehnikas, CV, darba intervija, organizāciju darbības formas,        
uzņēmuma struktūra, naudas veidi, banku veidi un produkti, kapitāls, finanšu          
pārskati, cilvēkresursu attīstība, trendu un grafiku interpretācija, lietišķās        
sarakstes pamati, ar biznesu un finansēm saistīties teksti, autentisko tekstu          
komentēšana, funkcionālā gramatika 

Studējošo patstāvīgā 
darba organizācija un 
uzdevumi / Plānotās 
studiju formas un 
mācīšanas metodes  

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 4 klases kontroldarbi, 
prezentācija, mājas darbi, eksāmens (mutisks).  
Vērtējumu sastāda: 
1. Kontroldarbi un aktīvs darbs praktisko nodarbību laikā      25% 
2. Prezentācija                                                                          25%  
2. Mutiskā eksāmena novērtējums                                           50% 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas 

studenta darba) 
 

Praktiskās nodarbības 75% 
Darbs bibliotēkā , patstāvīgas studijas 25% 
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 Kopā 160 stundas 
Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Runāšanas prasmes attīstīšana 
Sekmīga kursa apguve nodrošina: 
1. spēju iegūt un apmainīties ar informāciju, izpaust viedokli par kursa 

tematiem; 
2. veiksmīgi piedalīties darba intervijās, sagatavot un veikt efektīvas 

prezentācijas; 
Klausīšanās prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 
1. saprast autentisku runu svešvalodā; 
2. uztvert un apkopot svarīgāko informāciju; 
3. pārveidot audio informāciju vizuālajā un rakstiskajā veidā (grafiki, 

tabulas). 
Lasīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 
1. saprast tekstu galvenās idejas; 
2. novērtēt tekstā minētos faktus; 
3. saprast nezināmos vārdus no konteksta; 
4. atrast teksta galveno ideju; 
5. izmantot ārzemju informācijas resursus.  

Rakstīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt:  
1. CV; 
2. pieteikuma vēstuli; 
3. galvenās tēzes; 
4. kopsavilkumu 
5. biznesa un finanšu terminus.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 

Runāša
nas un 
klausīš

anas 
prasme

s 

Lasīšanas 
prasme 

Rakstīšan
as prasme 

Terminu 
lietošana 

1.kontroldarbs   ● ● 
2.kontroldarbs ● ●  ● 
3.kontroldarbs  ● ● ● 
4.kontroldarbs ●   ● 
Prezentācija ● ● ● ● 
Rakstiskais tests  ● ● ● 
Mutisks eksāmens ● ●  ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Obligātā literatūra: 
1. J.French, You’re in Business, Addison-Wesley Publ.comp., 1984 
2. I.MacKenzie, Financial English, Heinle ELT; 2nd edition, 2011 
3. B.Mascull, Business Vocabulary in Use, CUP, 2010 
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4. M.McCarthy, Grammar for Business, CUP, 2009 
5. P. Emmerson, Essential Business Vocabulary Builder, Intermediate, 

Macmillian Education, 2011 
6. Ian MacKenzie , Finance, Heinle, Cengage Learning, 2008 
7. Ian MacKenzie , Finance. Professional English in Use, CUP, 2006 
8. Francis Radice, Banking Transactions, Macmillan Publishers Ltd, 2003 
9. W.Capel, J.Flockhart, S.Robbins ,Business Vocabulary in Practice, 

Harpers Collins Publishers, 2012 
10. Mark Powel, Presenting in English, Heinle, Cengage Learning, 2011 
 Papildliteratūra: 
1. D.Cotton, Market Leader, Course book. Longman, 2011 
2. I.Mackenzie, English for Business Studies, Cambridge University Press, 

2003 
3. P.Strutt, Market Leader. Business Grammar and Usage, Longman , 2010 
4. Christie Johnson, Market Leader. Banking and Finance, Pearson 

Education  Limited, 2006 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


