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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa nosaukums  Ķīniešu valoda (kā svešvaloda) 
Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1,2,3,4 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa040 
Studiju kursa docētājs/i Laura Šļare 
Kursa apjoms 12 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

18 ECTS  

Studiju īstenošanas 
valoda 

Ķīniešu/ Angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

Izvēles 

Semestris, kad kurss tiek 
īstenots 

1,3,5,6,7 
 

Studiju kursa īstenošanas 
veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Studiju kurss nodrošinās pamata rakstīšanas un runāšanas prasmes Ķīniešu 
valodā, kā arī sniegs priekšstatu par Ķīniešu kultūru.  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

Angļu valoda ļoti labā līmenī 

Studiju kursa saturs 
 

1. Fonētika; 
2. Iepazīt ar sevi 
3. Pasākumu organizēšana un apmeklēšana 
4. Studijas 
5. Iepirkšanās 
6. Laika apstākļi 
7. Ēdieni 
8. Atrast ceļu 
9. Māja 
10. Sports 
11. Ceļošana 
12. Atbilstošas gramatikas struktūras 

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

Galvenais uzsvērs ir likts uz komunikācijas prasmēm, gramatikas struktūrām         
un rakstīšanu. Studenti apmeklē lekcijas, sagatavo mājas darbus (t.sk.         
lasīšanu mājās), pilda praktiskos darbus un kārto gala pārbaudījumu -          
eksāmenu. Eksāmens sastāv no divām daļām: rakstiskās (klausīšana, lasīšana         
un gramatika), un mutiskās. Gala novērtējums sastāv no 50% par mājas           
darbiem un praktiskiem darbiem, 50% - eksāmenu. 
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Studiju metodes 

Studenta darba apjoms 
(1 KP = 40 stundas studenta 

darba) 
 

Lekcija 25% 
Praktiskie darbi 25% 
Darbs bibliotēkā , patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 480 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 
(zināšanas, prasmes, 
kompetences) 
 

Studiju kursa beigās studenti apgūs, atkarībā no grupas līmeņa, Ķīniešu          
valoda A1-B.1.1. līmeni: 
1. Ķīniešu valodas prasmes atbilstoši apgūtajam līmenim (1500 vārdi, 

galvenie gramatikas principi).  
2. Zināšanas par Ķīniešu kultūru un biznesu.  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti  
 

Pārbaudes forma 
1. 2. 

Rakstiskie uzdevumi ●  
Rakstiskais eksāmens ●  
Mutisks eksāmens  ● ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 

Obligātā literatūra:  
1. Liu, Y., Yao, T., Integrated Chinese, Level 1 Part 1 & Part 2, 

Textbook & Workbook, 4th Edition, 2016 
2. Liu, Y., Yao, T., Integrated Chinese, Level 1 Part 1 & Part 2, Textbook 

DVD, 3rd Edition, 2008 
3. Liu, Y., Yao, T., Integrated Chinese, Level 1 Part 1 & Part 2, Audio 

CDs, 2008 
Papildliteratūra: 

4. Wu, Z., Contemporary Chinese I-II Textbooks and DVDs, 2015 
5. Liu, X., New Practical Chinese Reader I-II Textbooks and DVDs,          

2010 
Rekomendējamie izvēles 
kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 
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