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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
 

Studiju kursa 
nosaukums  

Latviešu valoda (kā svešvaloda) 

Programma Bakalaurs „Starptautiskās finanses”  
Studiju gads 1. kurss 
Akadēmiskais gads 2017./2018. 
Studiju līmenis Pirmais, bakalaura studiju programma 
Studiju kursa kods BFa042 
Studiju kursa 
docētājs/i 

Astrīda Ģēģere - Zetterstroma 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
ECTS kredītpunktu 
apjoms (1 Latvijas KP 
atbilst 1,5 ECTS) 

3 ECTS 

Studiju īstenošanas 
valoda 

Latviešu, angļu 

Studiju kursa veids 
(obligātais, izvēles) 

izvēles 

Semestris, kad kurss 
tiek īstenots 

1 
 

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 pamatzināšanu līmenim ( līmenis A1).  

Prasības studiju kursa 
apguves uzsākšanai 

bez priekšzināšanām  
 

Studiju kursa saturs 
 

Informācijas sniegšana, informācijas pieprasīšana, ģimenes ciltskoks,      
skaitļa vārdi, dienas un pulksteņa laiki, dienas kārtība, patikas un          
nepatikas izteikšana, iepirkšanās, dzīves vieta, funkcionālā gramatika. 

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

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 3 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 50% 
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Darbs bibliotēkā , patstāvīgas studijas 50% 
 Kopā 80 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 (līmenis A1); 
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:  

1. veidot jautājumus un uzrakstīt atbildes 
2. aizpildīt anketu 
3. pielietot pareizas gramatiskas konstrukcijas  

Studiju rezultātu 
vērtēšanas metodes un 
kritēriji 
 
 

       Studiju rezultāti 
 

Pārbaudes forma Runāša
nas 

prasme 

Lasīšanas 
prasme 

Rakstīšan
as prasme 

Kl
au
sīš
an
ās 
pr
as
me 

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

● ●  ● 

Obligātā un 
papildliteratūra  
 
 

Pamata literatūra  
1. Dace Dumpe ‘’Latvian in Three Months’’, Zvaigzne ABC, Rīga, 
2013 
2. Asja Svarinska ‘’Latviešu valoda. Mācību kurss 25 nodarbībām, 
Zvaigzne ABC, Rīga 2012 
3. Ilze Auziņa “Laipa. Latviešu valoda A1”, Latviešu valodas 
aģentūra, 2014 

 



 

 

Banku augstskolas un Šveices biznesa skolas sadarbības studiju programma 
Bakalaurs „Starptautiskās finanses” / BBA International Management 

2017./2018.ak.g. 
 
 

Rekomendējamie 
izvēles kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


