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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Lietišķā angļu/vācu valoda 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana   

Studiju gads 1. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa002 

Studiju kursa docētājs/i Valda Gavare, Astrīda Ģēģere-Zetterstroma, Sandra Ozoliņa 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

6 ECTS 

Kursa apjoms 4 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 

Studiju īstenošanas 

valoda 

angļu/vācu 

Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 

obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 

1., 2. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt prasmi komunicēt dažādās lietišķās situācijās un dot ieskatu biznesa 

terminoloģijā uzņēmējdarbības, finanšu un banku jomā. 

Kurss aktivizē un paplašina vārdu krājumu, nostiprina un padziļina 

pamatzināšanas gramatikā, uzlabo interaktīvās un diskusiju prasmes. Kurss 

attīsta un pilnveido nepieciešamo leksikas krājumu informācijas apmaiņai par 

uzņēmējdarbības formām, personāldaļas struktūru un darbību, banku veidiem 

un piedāvātajiem pakalpojumiem. Kurss padziļina starptautiski lietojamo 

mārketinga terminu izpratni, kā arī attīsta lietišķās sarakstes iemaņas un 

prasmes sniegt prezentācijas saskaņā ar starptautiski pieņemtiem principiem. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

svešvalodu zināšanas atbilstoši vidējam līmenim (pre-intermediate level) 

                                                     

Studiju kursa saturs 

 

 

Diskusiju prasmes pamati, autobiogrāfija (CV), darba intervija, biznesa 

pamatfaktori, uzņēmējdarbības formas, uzņēmuma organigramma, 

mārketings, reklāma, banku veidi un to pakalpojumi, lietišķās sarakstes 

pamati, prezentācijas, funkcionālā gramatika. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, četri klases 

kontroldarbi, prezentācijas, mājas darbi, ieskaite (rakstiska), eksāmens 

(mutisks).   

Vērtējumu sastāda: 

1. Kontroldarbi un aktīvs darbs praktisko nodarbību laikā        25%  

2. Prezentāciju vērtējums                                                           25%                       

3. Rakstiskās ieskaites/mutiskā eksāmena novērtējums            50% 

Studiju metodes Studenta darba apjoms  

Praktiskās nodarbības 80 

Biznesa tekstos ietvertās informācijas 

apkopojums 

16 

Materiālu atlase un sagatavošanās diskusijām  
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par aktuālām ekonomiskām norisēm Latvijā un 

pasaulē 

16 

Prezentāciju sagatavošana: informācijas 

vākšana, materiālu atlase, sistematizēšana, 

prezentāciju tehniskā noformēšana 

32 

Darbs bibliotēkā, ar noteiktu tēmu saistītu 

tekstu izvēle un atlase 

16 

 Kopā 160 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Runāšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

1. spēju iegūt un apmainīties ar informāciju; diskutēt un izteikt savu 

viedokli par kursa programmā ietvertajām tēmām; 

2. prasmi veiksmīgi piedalīties darba intervijās; efektīvas prezentācijas 

sagatavošanu un sniegšanu. 

Klausīšanās prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

1. spēju saprast autentisku runu svešvalodā; 

2. spēju uztvert un apkopot svarīgāko informāciju; 

3. prasmi pārvērst audio informāciju rakstiskā informācijā.              

Lasīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

1. spēju noteikt tekstā izteikto galveno domu (skimming); 

2. spēju novērtēt tekstā minētos faktus; 

3. prasmi saprast nepazīstamo vārdu nozīmi kontekstā; 

4. spēju atrast tekstā prasīto informāciju (scanning); 

5. prasmi izmantot informācijas ieguvei ārzemju mācību grāmatas.  

Rakstīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 

1. spēju uzrakstīt autobiogrāfiju (CV); 

2. spēju uzrakstīt motivācijas vēstuli (pavadvēstuli); 

3. spēju uzrakstīt teksta plānu; 

4. spēju uzrakstīt kopsavilkumu. 

Terminoloģijas apguve 

Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

 

 

        Studiju rezultāti 

 

Pārbaudes forma 

Runāša- 

nas un 

klausī- 

šanās 

prasmes 

Lasīšanas 

prasme 

Rakstīšanas 

prasme 

Termino- 

loģija 

1.kontroldarbs   ● ● 

2.kontroldarbs ● ●  ● 

3.kontroldarbs  ● ● ● 

4.kontroldarbs 
●   ● 

Patstāvīgo darbu 

prezentācija 
● ● ● ● 

Rakstiska ieskaite  ● ● ● 

Mutiskais eksāmens ● ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra: 

1. Emmerson, P., “Business Vocabulary Builder” intermediate to upper- 

intermediate, Macmillan, 2013 

2. Emmerson, P., “Business Vocabulary Builder” pre-intermediate to 

intermediate, Macmillan, 2014 
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3. Emmerson, P., “Business English Handbook” advanced, Macmillan, 

2012 

4. Evanss, V., Gilmore, K., “Career Paths. Banking”, Express 

Publishing 2014 

5. Pratten, J., “Absolute Banking English”, Delta Publishing, 2013 

6. MacKenzie, I., “Financial English”, Cengage Learning, 2nd edition, 

2012 

7. Emmerson, P., “Business Grammar Builder” intermediate to upper-

intermediate, Macmillan, 2014 

8. Foley, M., Hall, D., “My Grammar Lab” advanced C1/C2, Pearson, 

2012  

9. Brieger, N. & Sween, S., “Business Grammar and Practice” 

intermediate, Cobuild 2011 

10. Schumann, I., Mittelstufe Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006 

11. Eismann, V., Wirtschaftskommunikation Deutsch, Langenscheidt, 

2000. 

12. Helbig/Buscha, Űbungsgrammatik Deutsch, Langenscheidt, 2002 

Papildliteratūra: 

1. Cotton, D., Market Leader, Course Book. Longman, 2000 

2. Mackenzie, I., English for Business Studies. Cambridge University 

Press, 2003. 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

 

Docētāji    ____________________/ V. Gavare / 

 

     ____________________/A. Ģēģere-Zetterstroma/ 

 

     ____________________/ S. Ozoliņa/  


