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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa 
nosaukums  

Vācu valoda  

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1.,2.,3.,4 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa003 
Studiju kursa 
docētājs/i 

Sandra Ozoliņa 

Kursa apjoms 12 KP 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

18 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Angļu, Vācu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

2.,3.,5.,6.,7. 
 

Studiju kursa 
īstenošanas veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas 
mērķis 

Attīstīt sarunvalodas prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt 
sarunvalodas leksiku un prasmi to pielietot sadzīves situācijās, spēju 
komunicēt gramatiski pareizā valodā, prast lietot rakstu valodu atbilstoši 
zināšanu līmenim ( Niveau A2/B1).  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

bez priekšzināšanām  
 

Studiju kursa saturs 
 

1. Informācijas sniegšana, 
2. Informācijas pieprasīšana, 
3.  Ģimenes ciltskoks,  
4. Skaitļa vārdi,  
5. Dienas un pulksteņa laiki,  
6. Dienas kārtība,  
7. Patikas un nepatikas izteikšana, 
8. Iepirkšanās,  
9. Dzīves vieta,  
10.Orientēšanās pilsētā 
11. Pagātnes notikumu izklāsts 
12. Ēšanas paradumi 
13. Profesijas un to raksturojums 
14. Izglītība un karjera 
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15. Telefonsarunas  
17. Ģimenes budžets 
18. Nauda un banku pakalpojumi 
18. Produktu apraksts 
19. Priekšmetu/cilvēku salīdzināšana 
20. Veselība 
21. Brīvais laiks un hobiji 
22. Funkcionālā gramatika. 

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

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 5 klases kontroldarbi, 
mājas darbi, eksāmens (mutisks).  
Vērtējumu sastāda: 
1. Kontroldarbi un aktīvs darbs praktisko nodarbību laikā      50%  
2. Mutiskā eksāmena novērtējums                                           50% 

Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 
 

Praktiskās nodarbības 75% 
Darbs bibliotēkā , patstāvīgas studijas 25% 
 Kopā 480 stundas 

Plānotie studiju 
rezultāti (zināšanas, 
prasmes, kompetences) 
 

Runāšanas prasmes attīstīšana 
Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

1. spēju iegūt un apmainīties ar informāciju; 
2. sarunāties ikdienas situācijās par kursa laikā izņemtajām tēmām 
3. pielietot pareizas gramatiskas konstrukcijas 

Klausīšanās prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

1. saprast autentisku runu svešvalodā ( NiveauA2/B1); 
2. uztvert un apkopot svarīgāko informāciju. 

Lasīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

1. atrast tekstā prasīto specifisko informāciju; 
2. novērtēt tekstā minētos faktus.  

Rakstīšanas prasme 
Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt:  

1. diktātu 
2. izpildīt anketu 
3. uzrakstīt vēstuli 
4. pielietot pareizas gramatiskas konstrukcijas  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma 

Runāša
nas 

prasme 

Lasīšanas 
prasme 

Rakstīšan
as prasme 

Klausīšanā
s prasme 

1.kontroldarbs   ●  
2.kontroldarbs  ● ●  
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3.kontroldarbs  ● ● ● 
4.kontroldarbs ● ● ● ● 
5.kontroldarbs  ● ● ● 
Mutiskais eksāmens ● ●  ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamata literatūra  
1. Schritte international 1,2,3,4 ( Kursbuch + Arbeitsbuch,  ), Hueber Verlag, 

2010 
2. Schritte international , Intensivtrainer  1,2,3,4 Hueber Verlag, 2011 
3. Deutsch als Fremdsprache, Zwischendurch mal…Spiele, Hueber Verlag, 

2013 
4. Schritte international, Lesemagazin, 1,2,3,4, Hueber Verlag, 2010 

Rekomendējamie 
izvēles kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


