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STUDIJU KURSA APRAKSTS  
  

Studiju kursa nosaukums  Otrā svešvaloda (vācu) 

Programma Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas 
Studiju gads 2 
Akadēmiskais gads 2020./2021. 
Studiju līmenis Bakalaura studiju programma  
Studiju kursa kods  
Studiju kursa docētājs/i Sandra Ozoliņa 
ECTS kredītpunktu apjoms 

(1 Latvijas KP atbilst 1,5 

ECTS) 

3 ECTS 

Kursa apjoms 2 KP, Latvijas KP jāreizina ar 1,5, lai iegūtu ECTS kredītpunktus 
Studiju īstenošanas valoda vācu 
Studiju kursa veids 

(obligātais, izvēles) 
Obligātais 

Semestris, kad kurss tiek 

īstenots 
3 

Studiju kursa īstenošanas 

veids  
Docētāja klātbūtne 

Kursa īstenošanas mērķis Attīstīt sarunvalodas prasmi un spēju lietot valodu ikdienas situācijās, apgūt 

lietišķās valodas leksiku un prasmi to pielietot biznesa vidē, spēju komunicēt 

gramatiski pareizā valodā, prast lietot rakstu valodu atbilstoši pamatzināšanu 

līmenim ( basic level/Grundstufe 2,3 ). Kursa dalībnieki tiek sadalīti grupās, 

kur atbilstoši zināšanu līmenim tiek apgūtas sarunu valodas tēmas, nozaru 

terminoloģija un gramatiskās formas. 
Prasības studiju kursa 

apguves uzsākšanai 
bez priekšzināšanām/ pamatzināšanas izvēlētajā svešvalodā 

                                                           

Studiju kursa saturs Informācijas sniegšana, informācijas pieprasīšana, piekrišana, atteikšanās, 

dienas kārtība, stāstīšana par notikumiem pagātnē, ceļošana, ēdieni, viedokļu 

izteikšana, diskusija, instrukciju došana, sarunas par atšķirībām, vietu un 

cilvēku raksturošana, ceļošana, uzņēmums, tā struktūra, telefonsarunas, 

izvēlētās nozares terminoloģija, funkcionālā gramatika. 
Studējošo patstāvīgā darba 

organizācija un uzdevumi / 

Plānotās studiju formas un 

mācīšanas metodes 

Līdzdalība nodarbībās, galveno tēmu sekmīga apguve, 6 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 50% 

Prezentāciju sagatavošana: informācijas vākšana, 

materiālu atlase, sistematizēšana, prezentāciju 

tehniskā noformēšana 

 

25% 

Patstāvīgais darbs 25% 

 Kopā 160 stundas 
Plānotie studiju rezultāti 

(zināšanas, prasmes, 
1. Runāšanas prasmes attīstīšana 

Sekmīga kursa apguve nodrošina: 
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kompetences) 

 

 

1. spēju iegūt un apmainīties ar informāciju; 

2. sarunāties ikdienas situācijās; 

3. risināt lietišķu sarunu. 

1. Klausīšanās prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

4. saprast autentisku runu svešvalodā; 

5. uztvert un apkopot svarīgāko informāciju. 

2. Lasīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju: 

6. iegūt vispārēju izpratni par vidējas sarežģītības tekstu; 

7. atrast tekstā prasīto specifisko informāciju; 

8. novērtēt tekstā minētos faktus.   

3. Rakstīšanas prasme 

Sekmīga kursa apguve nodrošina spēju uzrakstīt:  

9. teksta kopsavilkumu. 

10. lietišķu vēstuli 

11. CV 

4. Nozares terminoloģijas apguve 
Studiju rezultātu 

vērtēšanas metodes un 

kritēriji 

Studiju rezultāti 

Pārbaudes forma 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

1.kontroldarbs   ● ● 

2.kontroldarbs ● ●  ● 

     

     

     

     

Patstāvīgo darbu 

prezentācija 
● ● ● ● 

Rakstiska ieskaite  ● ● ● 

Mutiskais eksāmens ● ●  ● 
Obligātā un 

papildliteratūra  

 

No norādītajiem mācību 

līdzekļiem praktiskajās 

nodarbībās tiek izmantotas 

atsevišķas nodaļas, kas 

atbilst studiju kursā 

ietvertajām tēmām. 

 

Obligātā literatūra  

1. H. Aufderstrasse, Themen neu 1, 2, 3, Max Hueber Verlag, 2010 

2. H. Funk, Eurolingua Deutsch 1, 2, 3, Cornelsen Verlag 2012 

3. Schritte international 1,2,3…,, Hueber Verlag, 2014 

4. Übungsgrammatik, R.Luscher, Hueber Verlag, 2019 

 

Rekomendējamie izvēles 

kursa elementi 
Tiek saskaņots, uzsākot studiju kursu 

 


