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Mērķis  
Uzlabot, papildināt un sistematizēt vācu valodas lietošanas prasmes studiju un 
profesionāliem nolūkiem. Veicināt tulkošanas prasmju apguvi, veicot vidēji sarežģītu tekstu 
tulkošanu no vācu valodas latviešu valodā. 
 
Kursa saturs 
Brīvais laiks: filmas, filmu novērtēšana. Dzīvošana. Vācijas pilsētā. Ceļošana. 
Atvaļinājums. Eiropa un vācieši. Kultūru atšķirības. Darbs un studijas. Darba un studiju 
laika plānošana. Vienošanās par tikšanās termiņu. Sarunas ar kolēģiem. Universitātē. 
Lietišķā korespondence. Gramatika: īpašības vārdu locīšana; lietvārdu deklinācijas; 
konjunktīvs II; vārdu kārtība vienkāršā un saliktā teikumā; salikts pakārtots teikums; saikļi, 
kas ievada palīgteikumu un vārdu kārtība palīgteikumos. 
 
Prasības kredīta iegūšanai 
1. Veikt un laikā iesniegt pasniedzējai visus patstāvīgos darbus. 
2. Iegūt pozitīvu novērtējumu pārbaudījumos semestra laikā. 
3. Prezentācijas pozitīvs novērtējums.  
4. Apmeklēt ne mazāk kā 70% praktisko nodarbību semestra laikā un aktīvi piedalīties 
tajās. 
5. Studenti katru nedēļu (martā un aprīlī), brīvi izvēloties kategroriju, veic savu ierakstu 
projekta Kulturblog Fruehling 2018 vietnē, kas tiek uzturēta Wikispace platformā. Ierakstus 
veic vācu valodā, izsakot savu pieredzi, viedokli, vērojumus utt. Studentiem ir iespēja 
pievienot fotogrāfija, bet tikai savas, kā arī komentēt citu studējošo ierakstus. Tēmas, par 
kurām iespējams veikt ierakstus: Ich stelle mich vor, Identität und Heimat, Kultur am 
Wohnort (könnte nun aufgefächert werden in Literatur, Musik, Sport, "Alltagskultur"), 
Rezepte und Kulinarisches, Studentenleben allgemein, Warum Deutsch studieren? 
Berufsperspektiven, Das interessiert mich gerade, Das möchte ich gern wissen, 
Kindheitserinnerungen, Glücklich sein - was bedeutet das?, Reiseerlebnisse in 
deutschsprachigen Ländern.  
6. Iegūt pozitīvu novērtējumu pārbaudījumā kursa noslēgumā. 
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