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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums Speciālā lietojuma angļu/vācu valoda 

Programma Uzņēmējdarbības vadīšana 

Studiju gads 2., 3. 

Akadēmiskais gads 2017./2018. 

Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  

Studiju kursa kods BVa003 

Studiju kursa docētājs/i Lidija Kalniņa, Valda Gavare, Astrīde Stonāne, Astrīda Ģēģere-Zetterstroma, 

Sandra Kraže, Sandra Ozoliņa 

ECTS kredītpunktu 

apjoms (1 Latvijas KP 

atbilst 1,5 ECTS) 

9 ECTS 

Kursa apjoms 6 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 

3., 4., 5. 

 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  

Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Sekmēt padziļinātu biznesa terminoloģijas apgūšanu un veicināt svešvalodas 

zināšanu un prasmju lietošanu uzņēmējdarbības jomā, tādējādi attīstot 

studentu profesionālo kompetenci. 

Kurss attīsta prasmi strādāt ar autentisko materiālu, pilnveido studentu spēju 

klausoties uztvert un atlasīt nepieciešamo informāciju, pilnveido rakstīšanas 

iemaņas, par pamatu ņemot dažādu ar inovācijas procesu vadīšanu saistītu 

literatūru uzņēmējdarbības jomā. Kurss padziļina lingvistikas un stila aspektu 

izpratni, izmantojot autentiskus materiālus un apgūstot specifisku 

uzņēmējdarbības vadīšanas terminoloģiju. Īpaša uzmanība tiek pievērsta 

lietišķajai sarakstei. 

Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 

svešvalodu zināšanas atbilstoši vidējam līmenim (intermediate level/upper- 

intermediate level)                                                    

Studiju kursa saturs 

 

 

Inovācijas un to vadība, komandas darbs, indivīda loma inovācijas vadības 

procesā, konkurētspējas stratēģija un priekšrocības, maksātnespēja un 

bankrots, nodokļu veidi, starptautiskā tirdzniecība, produkta tirdzniecības 

rādītāju grafiskā interpretācija un tirgus tendenču grafisks atspoguļojums, 

finanšu pārskati, autentisku materiālu satura kopsavilkums. 

Inovācijas process produktu dzīves ciklā, inovatīvo produktu riska 

menedžments, inovācijas veicināšana nākotnē, preču zīmoli, prezentācijas. 

Uzņēmuma vadība globalizācijas apstākļos, lietišķās sanāksmes, diskusiju 

vadīšana, lietišķā sarakste, lietišķo vēstuļu veidi, autentisko tekstu 
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komentēšana, autentiskajos materiālos sastopamo gramatisko konstrukciju 

analīze. 

 

Studējošo patstāvīgā 

darba organizācija un 

uzdevumi /Plānotās 

studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 4 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 120 

Raksturīgāko vēstuļu veidi uzņēmumu 

starptautiskajā sadarbībā, to izstrāde un apkopojums 

24 

Materiālu atlase un sagatavošanās diskusijām par 

aktuālām ekonomiskām norisēm Latvijā un pasaulē 

24 

Prezentāciju sagatavošana: informācijas vākšana, 

materiālu atlase, sistematizēšana, prezentāciju 

tehniskā noformēšana 

 

48 

Darbs bibliotēkā, ar noteiktu tēmu saistītu tekstu 

izvēle un atlase 

24 

 Kopā 240 stundas 

Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 

kompetences) 

 

 

Runāšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju:  

1. izteikties un diskutēt par autentiskajos materiālos un ārzemju preses 

izdevumos iegūto informāciju saistībā ar mācību kursā ietvertajām 

tēmām; 

2. interpretēt un analizēt ekonomiskos rādītājus, izmantojot grafisko 

informāciju; 

3. paaugstināt prezentācijas efektivitāti, izmantojot grafisko informāciju. 

Klausīšanās prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

1. saprast dažādu nāciju runātāju autentisku runu; 

2. uztvert un apkopot svarīgāko informāciju atbilstoši kursa satura un 

sarežģītības pakāpei; 

3. pārvērst audio informāciju vizuālā un rakstiskā informācijā (grafiki, 

tabulas, līknes u.c.). 

Lasīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju:  

1. izmantot informācijas ieguvei „The Financial Times”, „The 

Economist”, „Handelsblatt”, „Wirtschaftswoche” un interneta 

materiālus; 

2. noteikt tekstā izteikto galveno domu (skimming); 

3. novērtēt tekstā minētos faktus; 

4. saprast nepazīstamo vārdu nozīmi kontekstā; 

5. atrast tekstā prasīto informāciju (scanning). 
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Rakstīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt lietišķās komunikācijas 

dokumentus: 

1. memo; 

2. faksu; 

3. e-mailu; 

4. iniciatīvas vēstuli; 

5. pretenzijas vēstuli; 

6. atbildi uz pretenzijas vēstuli; 

7. kopsavilkumu autentiskiem tekstiem. 

Nozares 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 

prezentācijas 
● ● ● ● 

Rakstiska ieskaite  ● ● ● 

Mutiskais eksāmens ● ●  ● 

Obligātā un 

papildliteratūra  

 

 

Obligātā literatūra:  

1. Cotton, D., Falvey, D., Kent, S., Intermediate  Market Leader. Upper 

Intermediate Coursebook, 3rd edition, Pearson-Longman, 2013 

2. Dellar, H., Walkley, A., Innovations. Coursebook, Thomson-Heinle,  

2004 

3. O’Driscoll, N., Market Leader. Marketing. Pearson-Longman, 2010 

4. Ashford, S., Smith, T., Business Proficiency, Klett, 2010 

5. Emmerson, P. Business Vocabulary Builder. Macmillian, 2009 

6. Mascull, B., Business Vocabulary in Use, 2nd edition, Cambridge 

University Press, 2010 

7. Handford, M., Lisboa, M., Koester, A., Pitt, A, Business Advantage, 

upper-intermediate, Cambridge University Press, 2011 

8. Brieger, N., Sweeney S., Intermediate Business Grammar & Practice, 

2011 

9. McCarthy, M. Grammar for Business. CUP, 2009 

10. Taylor, S., Model Business Letters & Other Business Documents, 

2010  

11. Littlejohn, A. „Company to Company”. CUP, 2012 

12. Ashley, A. A Handbook of Commercial Correspondence, OUP, 2012 

13. Bolten, J. Marktchance Wirtschaftsdeutsch, Klett, 2005 

14. Rug, W. Grammatik mit Sinn und Verstand. Verlag Klett Edition 
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Deutsch, 2007 

15. Hering, A. Geschaeftskommunikation. Max Hueber Verlag, 2010 

16. Sachs, R. Deutsche Handelskorrespondenz. Hueber Verlag, 2011 

 

 

Papildliteratūra:  

Autentiski materiāli 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 

Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 

Docētāji    ____________________/L. Kalniņa/ 

      

____________________/V. Gavare/ 

      

____________________/A. Stonāne/ 

      

____________________/A. Ģēģere-Zetterstroma/ 

      

____________________/S. Kraže/  
      

____________________/S. Ozoliņa/   
   


