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1 STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS
1.1 Studiju virziena attīstības stratēģija, kopīgie mērķi un to
saistība ar augstskolas vai koledžas kopējo attīstības
stratēģiju
Studiju virziena (turpmāk SV) raksturojumā 2014./2015.akad. gadā izmaiņu nav; datus
par virziena studiju programmām snieguši attiecīgo SP direktori.
Studiju virziens ir vienots veselums, programmas aktuālas, mērķi/uzdevumi skaidri un
sasniedzami, viss saskaņots ar augstskolas stratēģisko attīstību.

1.2 Studiju virzienam atbilstošo studiju programmu kopa, tās
attīstības pamatprincipi, perspektīvais novērtējums no
Latvijas attīstības plānošanas dokumentos noteikto valsts
attīstības prioritāšu viedokļa
SV attīstības pamatprincipi un vērtība Latvijas attīstības kontekstā 2014./2015. akad.
gadā nav mainījusies.

1.3 Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba
tirgus pieprasījumam, darba devēju aptaujas rezultāti
Rakstiskā tulkošana: Studiju programmas atbilstību darba tirgus pieprasījumam nosaka
vairāki faktori.
1. Programmas realizācijā aktīvi piedalās arī tulkošanas tirgus pārstāvji, gan veidojot
kopprojektus, gan piedaloties mācību procesā kā vieslektori, gan piedāvājot prakses
vietas. Notiek sadarbība Eiropas Komisijas programmā „Visiting Translator”.
Vismaz reizi vai divas gadā ar studentiem kopā ar LU pasniedzējiem strādā kāds
Eiropas Komisijas Tulkošans dienesta darbinieks – profesionāls tulkotājs.
2. Pārskata periodā studentu tulkošanas uzdevumu vērtēšanā tika iesaistīti darba devēji
. Viņu stingrās, bet pamatotās prasības ļāva studentiem vērtēt savu sniegumu tirgus
prasību kontekstā. Savukārt darba devēji varēja novērtēt studentu tulkošanas
prasmes.
3. No darba devēju aptaujām var secināt, ka vairākums (60%) vērtē absolventu
sagatavotību kā ļoti labu, 24% to vērtē kā labu. Ieteikumos izskan vēlēšanās vēl
vairāk specializēt sagatavošanu un iekļaut mācībās vēl lielāku klāstu elektronisko
rīku. Iecerēts to paveikt, piesaistot kā vieslektorus SIA TILDE speciālistus.
Savukārt atskaites periodā iegādāta tulkošanas rīka MemoQ licences un sākta
sadarbība ar EK mašīntulkošanas nodaļas pārstāvjiem, kas ļaus studentiem izmantot
Eiropas Komisijas mašīntulkošanas programmu.
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Otrs būtiskākais vēlējums ir stiprināt tulkotāju latviešu valodas zināšanas. Papildus
programmā iekļautajamlatviešu valodas kursam un ikdienas tulkošanas uzdevumiem
uztikšanos ar studentiem tiek aicināti izcili tulkotāji, kuru latviešu valodu apbrīno lasītāji.
Viņu piemērs rosina tulkotājus padziļināt savas dzimtās valodas zināšanas.
Darba devēju aptaujas izvērsums: Veikta darba devēju intervija internetā (25 respondenti).
1. Kā Jūs vērtējat Jūsu uzņēmuma/iestādes darbinieka, LU HZF absolventa sagatavotību,
pildot savus amata pienākumus un uzdevumus?
2. Kas (kāds tematisks studiju kurss, kādu zināšanu un iemaņu apguve u.c.) būtu turpmāk
iekļaujams programmā "Rakstiskā tulkošana", lai tā optimāli sekmētu tās absolventu
veiksmīgu darbu Jūsu uzņēmumā/ iestādē?
-latviešu valodas gramatika, sintakse un stilistika: «joprojām darbā piesakās tulkotāji ar
nepietiekamām latviešu valodas zināšanām»;
-SDL Trados, CAT rīki: «Dziļāka Trados apmācība», «Dažādu tulkošanas rīku padziļināta
apguve (memoQ, Worfast, Studio 2011/2014)», «CAT rīku apmācību un ne tikai Trados, jo
tas jau sen vairs nav rīks, kuru tulkošanas uzņēmumi lieto visvairāk, piemēram, rīkus kā
MemoQ, Transit, Idiom etc.»;
-terminoloģijas darbs: «cilvēkiem trūkst iemaņu darbā ar datubāzēm, strādājot ar atsauces
materiāliem», «terminoloģijas pamati, darbs ar terminoloģijas datubāzēm»;
-vairāk speciālizēto kursu: tehniskā tulkošana, juridisko tekstu tulkošana, farmācijas
nozare, literārā tulkošana, «zināšanas un tulkošanas iemaņas ģeogrāfijas, zinātnes,
kultūras, vēstures un tehnoloģiju jomā»;
-tekstu rediģēšana; tekstu noformēšana; «kā sagatavot dažāda veida lietiškos dokumentus»;
-darba ētika;
-uzņēmējdarbības pamati.
Konferenču tulkošana:
Konferenču tulkošanas tirgus Latvijā un Eiropā pēc krīzes ir stabils. Sakarā ar prezidentūru
ES Padomē bija liels kāpums. Sadarbība ar Brisles institūcijām ir cieša, un nodrošina gan
programmas kvalitāti gan savstarpēju informētību par darba iespējām. Latvijas darba devēji
– STROMBUS, SKRIVANEK u.c.
Tika aptaujāti galvenie Briseles darbadevēji EK un EP tulkošanas dienesti, vietējie
tulkošanas biroji un aģentūras. Tulku pakalpojumi ir ieprasīti, un lai gan vairs nav strauja
apjoma kāpuma, pieprasījums pēc jauniem tulkiem un valodu kombinācijām saglabājas.
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EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL FOR INTERPRETATION
INTERPRETATION DIRECTORATE
Interpretation Department III - LV Interpretation Unit
Brussels, 02/10/2015
SCIC/A.10/IZ/
ATSAUKSME
Subject: LU Konferenču tulku programma
Eiropas Komisijas Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorātam (SCIC) izveidojusies laba
sadarbība ar LU Konferenču tulku sagatavošanas programmu. SCIC tulki regulāri iesaistās
studentu sagatavošanā, piedaloties gan nodarbībās, gan eksāmenos. LU Konferenču tulku
programma ir vienīgā programma Latvijā, kas sagatavo tulkus, kas atbilst ES institūciju
izvirzītajām prasībām un ir spējīgi nokārtot akreditācijas testus. Gandrīz visi latviešu tulku
(gan štata, gan ārštata), kas strādā ES institūcijās Briselē, ir beiguši LU mutisko tulku
sagatavošanas programmu.Tā kā latviešu valoda tiek plaši lietota ES institūcijās, ES
institūcijās būs pieprasījums pēc latviešu tulkiem arī turpmāk. Tādēļ svarīgi saglabāt labās
iestrādes.
Ieva Zauberga
Latviešu mutisko tulku nodaļas vadītāja

1.4 Studiju virziena stipro un vājo pušu, iespēju un draudu
analīze
Stiprās puses:










Pieredzējuši profesionāli mācībspēki ar plašiem starptautiskiem kontaktiem.
Labs tehniskais nodrošinājums.
Regulārs ES projektu papildfinansējums, lai varētu apgūt mazās valodas mazās
grupās.
Programmas paplašināšana (salīdzinot ar līdz šim realizētajām 1 un 1,5 gadu
programmu), lai uzlabotu kultūras un valodu zināšanas.
Ļoti laba sadarbība ar Eiropas institūcijām un starptautiskiem un vietējiem
uznēmumiem.
Vēl arvien liels un finansiāli pievilcīgs darbavietu piedāvājums spēcīgākajiem
absolventiem.
Iespēja veikt regulārus projektus ar ES institūcijām un saņemt to atbalstu
(stipendijas studentiem, pedagoģiskā palīdzība,
kvalifikācijas celšana).
Programmas atbilstība modernākajām ES un starptautiskajām programmām šajā
jomā.
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Vājās puses:








Nesamērīgs atalgojums LU pasniedzējiem un tulkiem vietējā, un īpaši ES
tulkošanas tirgū.
Ierobežots profesionālu pasniedzēju skaits tulkošanā.
Ierobežotais kandidātu skaits iestājeksāmenos (vājas svešvalodu zināšanas).
Iespējama pirmā semestra nespēja kompensēt nepietiekami augstās svešvalodu
zināšanas.
Studentu noslogotība ārpus programmas (lielākā daļa strādā).
Mācībspēku aizņemtība gan LU, gan arī ārpus tās.
Birokrātiskais slogs gan Latvijā gan ES projektu dokumentācijā.

1.5 Studiju virziena vadība: pārvaldības struktūra
SV pārvaldības struktūra, tās efektivitāte, darbības demokrātiskums 2014./2015. akad.
gadā nav mainījušies. Personāla un studējošo pienākumi un atbildība nemainīgi izriet no
LU un IZM attiecīgajiem normatīvajiem dokumentiem.

1.6 Studiju virziena resursi un materiāltehniskais
nodrošinājums
1.6.1 Finanšu resursi studiju programmu īstenošanas nodrošināšanai, kā
arī akadēmiskā personāla pētniecības (radošās) darbības
nodrošināšanai. Finanšu resursu izmantošanas kontrole un ilgtspēja.
Finansējums literatūras iegādei un elektronisko datubāzu abonēšanai
Budžeta finansējums
Maksas studiju vietu finansējums MSP
Papildus finansējums studiju finansēšanai no ārvalstu finansētājiem

102 846
8535
39 315

Finanšu resursu pārvaldības principi ir saglabāti nemainīgi pēdējo 3 gadu laikā un to
raksturo stabilitāte atlīdzības noteikšanas principiem. Nestabilitātes situācija personāla
atlīdzībai veidojas slodžu svārstību rezultātā strauju studentu skaitu svārstību rezultātā.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbība tiek nodrošināta pēc projektu principa un tos
ietekmē gadījuma un veiksmes faktors, kā arī jomas popularitātes nozīme sabiedrības
procesos. Projektu pārvaldības princips pētnieciskās darbības nodrošināšanai rada augstu
riska pakāpi pētniecības darba ilgtspējai. Studiju ieņēmumi ir vienīgais stabilais
finansējuma avots, kas nodrošina ilgtspēju studijās un pētniecībā.

1.6.2 Studiju virziena metodiskais, informatīvais (tai skaitā bibliotēkas
resursu) un materiāltehniskais nodrošinājums, tā atbilstība
apgūstamo profesiju reglamentējošo normatīvo aktu prasībām
- datorklase 25 personām;
- datorklase 32 personām;
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- datorklase 20 personām;
- datorklasēs un uz individuālajiem datoriem pieejamas tulkošanas programma TRADOS,
statistikas programma SPSS, tulkošanas programma MemoQ, teksta apstrādes programma
WordSmith, specializēta tulkošanas programma SDI Media;
- pieejamas ar konferenču tulku kabīnēm aprīkotas auditorijas

1.7 Zinātniskās pētniecības un radošās darbības īstenošana
studiju virziena ietvaros
Rakstiskā tulkošana: Personāla attīstībā liela nozīme ir tā profesionālajai un zinātniskajai
izaugsmei. Divi lektori studē doktorantūrā, viens no tiem izstrādā promocijas darbu
terminoloģijā.
Programmas kvalitāti nosaka arī mācībspēku zinātniskā darbība, gan publicējot zinātniskos
rakstus un mācību līdzekļus, gan piedaloties starptautiskās un vietējās konferencēs. Tā
studiju programmu papildina A. Veisberga mācību grāmata „Konferenču tulkošana”
Zinātne, 2009. Savukārt 2014. gadā tika organizēta starptautiskā konference „Translation,
Quality, Costs”. Tās darbā aktīvi piedalījās gan mācībspēki, gan studenti. Visu mācību
spēku zinātniskā darbība ir saistīta ar programmas pamatdisciplīnām – valodniecību un
tulkošanu. Nodaļā regulāri tiek izdots zinātnisko rakstu krājums “Sastatāmā un lietišķā
valodniecība”, kur iekļauti dažādu autoru pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas un
leksikoloģijas jomās. Lielākā daļa (4) no programmā nodarbinātajiem pasniedzējiem
strādāja pie zinātniskās tēmas LETONIKA „Latviešu valodas leksiskās sistēmas maiņas un
to atspoguļojums vārdnīcās” (līdz 2014 .g.). Programmas pasniedzēji regulāri piedalījās gan
vietējās, gan starptautiskās konferencēs. 2014./2015. gadā, piemēram, pasniedzējiem
kopumā ir 17 publikācijas par ar tulkošanu un valodniecību saistītiem jautājumiem.
Tulkošanas aģentūra Ad Verbum turpina atbalstīt programmas studentu zinātnisko darbību,
piešķirot tās studentiem pētniecisko stipendiju translatoloģijā. Studenti piedalījušies
ikgadējā HZF studentu zinātniskajā konferencē un starptautiskajā zinātniskajā konferencē
„Onomastikas aktuāli jautājumi”. Programmā īstenots starptautisks Erasmus projekts:
notikusi Starptautiskā Erasmus vasaras skolā : EIP Summer Shool 2014 "Language Contact
in Contemporary Europe" 14.-24.08.2014 Greifsvaldes Universitāte, Vācija. Vasaras skolā
piedalījušies programmas studenti, 3 programmas mācībspēki vadījuši tajā seminārus.
2015. gadā ar starptautisku apjomīgu publikāciju krājumu (3 sējumi) noslēdzās projekts ar
ASV Luisa Kerola biedrību, autoru vidū programmas mācībspēks, absolvente un 2 studenti.
Kopā ar Ventspils Augstskolu un Gētes Institūtu veidota „Tulkotāju darbnīca” - „Filmu
tulkošana” 08.-10.09.2014. Rīgā. Tapa kopīgs Erasmus+ projekts ar Lēvenes, Vīnes,
Triestes, Budapeštas universitātēm ar mērķi palīdzēt Batumi Universitātei Grūzijā veidot
profesionālu tulkošanas maģistra programmu. Kopīgi ar Greifsvaldes Universitāti veidota
Starptautiskā Erasmus vasaras skola EIP Summer Shool 2014 „Language Contact in
Contemporary Europe” 14.-24.08.2014 Greifsvaldē,Vācijā.
Akadēmiskā personāla pētniecības darbs un dalība zinātniskajās konferencēs lielākā daļa
tiek apmaksātas no zinātnes bāzes finansējuma, kā arī citiem atsevišķiem pētniecības
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projektiem, ja pētnieciskais personāls tādā piedalās. Dalību konferencēs, kā arī citas
pētniecības aktivitātes nereti apmaksā arī puse, kura uzaicina personālu.
https://luis.lu.lv/pls/pub/prg_virz_frm.file_output?p_pvf_id=207

1.8 Sadarbība ar darba devējiem, profesionālajām
organizācijām Latvijā un ārvalstīs
Tehnoloģiskās universitātes mācībspēki. Euroscript Baltic atzina šo sadarbību par ļoti
veiksmīgu un izteica priekšlikumu par turpmāku kopīgu pasākumu veidošanu.
Notika Skrivanek jauno tulkotāju konkurss, kurā uzvarēja programmas studente. Arī
turpmāk kopā ar aģentūru Skrivanek tiks organizēti jauni tulkošanas konkursi jaunajiem
tulkotājiem.
Turpinājās sadarbība ar LU sabiedrisko attiecību daļu LU izdevuma Alma Mater un mājas
lapas tulkošanas projektā, jauns projekts – tika tulkota LU studentu portāla „E-karjera”
informācija.
Apmeklēta Eiropas Savienības Māja Rīgā, Ārlietu Ministrijas un ES organizētā konference
par tulkošanu. Vairāki studenti bijuši praksē ES iestādēs, visi bijuši praksē pie darba
devējiem Latvijā.
Attīstījās sadarbība ar Ventspils Augstskolu (prof. Sīlis – eksāmenu komisijā) un LU PMSP
„Konferenču tulkošana”.

1.8.1 Augstskolas vai koledžas starptautiskās sadarbības un
internacionalizācijas politika studiju virziena īstenošanas kontekstā,
tās īstenošana un ietekme uz studiju un pētniecības procesu
LU HZF šobrīd ir 173 aktīvi ERASMUS+ sadarbības līgumi, kas nodrošina studentu un
pasniedzēju apmaiņu. Sadarbības līgumu ietvaros dibinātie kontakti noder kopīgu
projektu veidošanā.

1.8.2 Studējošo un akadēmiskā personāla starptautiskās apmaiņas
kvantitatīvie rādītāji
2014/2015
Studiju virziena akadēmiskais
personāls ārvalstīs (pasniedzēju
skaits)
Valstu uzskaitījums
Ārvalstu akadēmiskais personāls
5
studiju virzienā (pasniedzēju skaits)
Valstu uzskaitījums
9

Beļģija, Krievija, Somija, Zviedrija

1.8.3 Ārvalstīs studējošo skaits studiju virzienā
LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014

47222

47222

2014/201
5

Kopā virzienā
Erasmus+ studijās

1
1

1
1

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Kopā

0

0

Erasmus+ studijās

0

0

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Kopā

1

1

Erasmus+ studijās

1

1

Erasmus+ praksē

0

0

Citās mobilitātes programmās

0

0

Vācija

1

1

22525 Konferenču tulkošana (PMSP)

22532 Rakstiskā tulkošana (PMSP)

1.8.4 Ārvalstu studējošo skaits studiju virzienā
LRI kods Studiju programmas nosaukums 2013/2014

47222

47222

2014/201
5

Kopā virzienā

1

1

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

1

1

Apmaiņas programmā

0

0

Kopā
Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

1
1

1
1

Apmaiņas programmā

0

0

Vācijas pilsonis

1

1

Kopā

0

0

Grāda, kvalifikācijas iegūšanai

0

0

Apmaiņas programmā

0

0

22525 Konferenču tulkošana (PMSP)

22532 Rakstiskā tulkošana (PMSP)
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1.9 Kvalitātes nodrošinājums un garantijas
1.9.1 Ikgadēja studiju virziena un tam atbilstošo studiju programmu
pozitīvo un negatīvo iezīmju, izmaiņu, attīstības iespēju un plānu
apspriešana, iekšējās pašnovērtēšanas un kvalitātes pilnveidošanas
sistēmas nepārtraukta darbība
Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas sēdēs mācībspēki apspriež studiju virziena
un tam atbilstošo studiju programmu pozitīvās un negatīvās iezīmes, izmaiņas, attīstības
iespējas un virziena attīstības plānu. Apspriestais plāns tiek īstenots studiju procesā,
savukārt īstenošanas rezultāti atkal tiek apspriesti Sastatāmās valodniecības un tulkošanas
nodaļas sēdē. Iekšējās pašnovērtēšanas sistēmā iekļautas arī studējošo un absolventu
aptaujas. Absolventi ir bieži PMSP „Rakstiskā tulkošana” viesi un piedalās tās nepārtrauktā
kvalitatīvā pilnveidošanā. Stiprās un vājās puses tiek apspriestas arī ar tulkošanas nozares
pārstāvjiem. Piemēram, pēc tulkošanas aģentūras Ad verbum vadītājas Marikas Vidiņas
ieteikuma stiprināt studējošo prātspēci uz sarunu aicināts dzejnieks un tulkotājs Uldis
Bērziņš, apspriešana notiek arī ar Briseles pārstāvju piedalīšanos.

1.9.2 Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas atbilstība prasībām, kas
noteiktas Standartos un vadlīnijās kvalitātes nodrošināšanai Eiropas
augstākās izglītības telpā, ko izstrādājusi Eiropas asociācija kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā
2014./2015. akad. gadā minētā atbilstība nav mainījusies salīdzinājumā ar
2013./2014. akad. gadu ziņojumā minēto: Standards and Guidelines for Quality Assurance
in
the
European
Higher
Education
Area
2005/
http://www.enqa.eu/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf)
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2 STUDIJU PROGRAMMAS RAKSTUROJUMS
2.1 Konferenču tulkošana (Profesionālās augstākās izglītības
maģistra) 47222
2.1.1 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas,
pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem
Pēdējie absolventi, kas atsūtīja atbildes, visi strādā mutiskās tulkošanas jomā – brīvajā
tirgū, ar baznīcu saistītā darbā.

2.1.2 Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
EUR 1686,– MSP studenta budžeta finansējums
EUR 1707, – MSP studenta pašu ieņēmumu finansējums

2.1.3 Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums
47222

Progrstatus 2014/2015

22525 Konferenču tulkošana (PMSP) A
Stud. skaits

9

1. studiju gadā imatrikulētie

0

Absolventi

8

2.1.4 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā
2015. gada martā tika anketēta visa tulku grupa (9 studenti). Saņemtas 6 aizpildītas anketas.
Atbildes norāda, ka studenti ir ļoti apmierināti. Studenti vēlētos vēl vairāk praktisko
nodarbību (ko neļauj budžeta un plānošanas ietvars). Visi pēdējā gada kursi vērtēti ļoti
pozitīvi. Tāpat arī nav negatīvu piezīmju par programmas uzbūvi un elementiem. Studenti
arī ļoti pozitīvi izteicās par pedagoģisko palīdzību no Briseles, un piesaistītajiem
vieslektoriem (par projekta līdzekļiem). Domājams ārējo spēku piesaistei ir optimāls
apjoms. Ļoti augsti tika vērtētas vizītes un praktizēšanās Viļņas Universitātē un Briselē.
Neapmierinātību izteica abi ārzemju studenti par Eiropas Komisijas sistēmu, kas neļauj
viņiem startēt uz akreditācijas eksāmeniem ar latviešu valodu kā dzimto. Tur gan, šķiet,
nekas nav maināms.

1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem kursiem
12

salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Izmaiņu nav, atsauksmes ir bijušas pozitīvas.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju
procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Mācībspēks, organizācija, laboratorijas, saikne ar Briseli.
3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa
organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Praktisko nodarbību ierobežoto apjomu (ko nosaka normatīvi).
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai?
Pēdējais nav novēršams. Bet kompensējams ar individuālo darbu.

2.1.5 Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā
Pēc iepriekšējā gada studentu izteiktajām vēlmēm tika paredzēti laiki, kad laboratorijas
rezervētas studentu vajadzībām un veicināts grupu darbs ar un bez pasniedzēja. Tas ir
izmantots.
Iepriekšējo absolventu vērtējums bija ļoti augsts, tas atainojās arī sarunās ar augstskolu
izvērtēšanas procesā ESF projektā.
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem kursiem
salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Vērtējums ir pozitīvs, tāpat kā agrāk.
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju
procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Mācībspēki, kursi, organizācija, sadarbība ar Briseles institūcijām.
3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju procesa
organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Nodarbību apjoma ierobežotība.
Vēlmes:
vairāk stāstīt par darba tirgus realitātiem: kādas ir cenas un likmes, kas ir dempings, kā ar to
cīnīties.
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4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu īstenošanai?
Apjoma jautājums - nav novēršams.
Vēlmes – tiek iekļautas studiju saturā (lekcijās)
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2.2 Rakstiskā tulkošana (Profesionālās augstākās izglītības
maģistra) 47222
2.2.1 Studiju programmas absolventu nodarbinātības perspektīvas,
pamatojot atzinumus ar atsaucēm uz informācijas avotiem
Ir pamats domāt, ka programmas absolventi ir darba tirgū pieprasīti, jo viņu izaugsmei seko
līdzi gan EK Tulkošamas dienests, kur vairāki studenti ir bijuši praksē. Darba devēju
aptaujās 76% respondentu atbild, ka viņiem ir būtiski, ka viņu darbinieks ir beidzis šo
programmu, savukārt 72% apliecina, ka absolventiem ir iespēja veidot karjeru viņu
uzņēmumā. To apliecina arī tulkošanas aģentūras Ad Verbum stipendija, kas izveidota un
katru gadu tiek piešķirta tieši LU PMSP „Rakstiskā tulkošana” studentam. Bijušie
stipendiāti turpina sadarbību ar Ad Verbum (Brita Taškāne atskaites periodā).

2.2.2 Studiju programmas izmaksas un to kalkulācija
EUR 1686,– MSP studenta budžeta finansējums
EUR 1707,– MSP studenta pašu ieņēmumu finansējums

2.2.3 Informācija par studējošajiem pārskata periodā
LRI kods Studiju programmas nosaukums
47222

Progrstatus 2014/2015

22532 Rakstiskā tulkošana (PMSP) A
Stud. skaits

60

1. studiju gadā imatrikulētie

26

Absolventi

24

2.2.4 Aptauju rezultātu kopsavilkums par studējošo apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas studējošo vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem
kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Rezultāti ir diezgan līdzīgi, vērtējums pozitīvs. Studenti nopietnāk izvērtē programmas
sniegtās iespējas, jo jūt, ka viņu vērtējumu nopietni ņem vērā, nepārtraukti cenšoties
programmu uzlabot.
2. Ko studējošie visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Kopumā programmas vērtējums ir augsts, īpaši izcelti atsevišķi interesantākie un
noderīgākie kursi, kā arī izteikti priekšlikumi programmas uzlabošanai. Augstu novērtēts
bagātīgais vieslektoru skaits un izteikts vēlējums arī turpmāk tikpat aktīvi sadarboties ar
darba tirgus pārstāvjiem un teorētiķiem. Studenti ir izteikušies ļoti pozitīvi par iespēju iegūt
vairāk informācijas par tulkotāja profesijas teorētisko un praktisko pusi.
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3. Ko studējošie kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju
procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Studenti nav izteikušies kritiski, bet pauduši savus priekšlikumus studiju procesa turpmākai
pilnveidošanai.
Studenti vēlētos apgūt vairāk tulkošanas rīku un palīgrīku.
Lielākā daļa studentu strādā, tāpēc vēlētos, lai visas nodarbības sāktos pēc plkst. 18:00.
4. Kādi ir plānotie pasākumi studējošo norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Atsevišķi priekšlikumi par lekciju un semināru tēmām tiek ņemti vērā 2015./2016. gadā.
Studenti vēlētos apgūt. Lai to nodrošinātu lielāku tulkošanas rīku un palīgrīku apguvi, esam
noslēguši līgumu ar amerikāņu uzņēmumu Lionbridge par 50 rīka „Translators Workspace”
bezmaksas licencēm un ar uzņēmumu Kligray Technologies par 77 rīka MemoQ
bezmaksas licencēm. Studenti, papildus Trados Studio jau apgūst MemoQ. Pagaidām
vēlēšanos, lai visas nodarbības sāktos pēc plkst. 18:00, pilnībā apmierināt nav izdevies
telpu un pasniedzēju noslodzes dēļ. Daļējs risinājums rasts, pārceļot atsevišķas nodarbības
uz sestdienu. Turpmāk strādāsim pie atsevišķu kursu pilnveides, ņemot vērā studentu
ieteikumus.

2.2.5 Aptauju rezultātu kopsavilkums par absolventu apmierinātību ar
studiju kvalitāti un to izmantošana studiju programmu kvalitātes
uzraudzībā
1. Kādas izmaiņas vērojamas absolventu vērtējumā par programmu un tajā ietvertajiem
kursiem salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu?
Iepriekšējos pārskata periodos lielākā uzmanība vērsta uz absolventu nodarbinātību gadu
un divus gadus pēc programmas beigšanas. Kopumā programma nemainīgi tiek vērtēta
pozitīvi. Izteikti arī programmai pozitīvi salīdzinājumi ar studijām citur.
2. Ko absolventi visatzinīgāk vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi,
studiju procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Augstu novērtēts bagātīgais vieslektoru skaits un izteikts vēlējums programmai arī turpmāk
tikpat aktīvi sadarboties ar darba tirgus pārstāvjiem un teorētiķiem. Vairāki absolventi
izteikuši vēlēšanos ierasties uz sarunu – vieslekciju pie esošajiem studentiem.
3. Ko absolventi kritiski vērtējuši studiju programmā: mācībspēki, studiju kursi, studiju
procesa organizācija, materiāltehniskais nodrošinājums, studiju rezultāti u.c.?
Piedāvāts veidot atsevišķus kursus, samazinot citu kursu apjomu.
4. Kādi ir plānotie pasākumi absolventu norādīto trūkumu novēršanai un ieteikumu
īstenošanai?
Domājam par kursu pilnveidošanu, jaunām sadarbībabas iespējām gan ar tulkošanas
tehnoloģiju speciālistiem un tulkošanas birojiem, gan ar absolventiem. Papildus jau
biežajiem viesiem (absolventi Renāte Punka, Maruta Lubāne, Kristīne Baiža, Reinis
16

Straume, Laura Brenčuka, Kalvis Kluburs), notikusi Aivara Mazzariņa viesošanās pie
studentiem, paredzētas arī citu pagājušā gada absolventu sarunas ar studentiem.
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3 KOPSAVILKUMS PAR STUDIJU VIRZIENA
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM
3.1 Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais
novērtējums, ņemot vērā nacionāla līmeņa attīstības
plānošanas dokumentos izvirzītās valsts attīstības
prioritātes, Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo
stratēģiju īstenošanā, kā arī studiju programmas atbilstība
Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas
rekomendācijām.
Tulkošanas/tulkojumu speciālistu sagatavošana ir permanenta Eiropas līmeņa prioritāra
vērtība.
Programmu atbilstības Eiropas augstākās izglītības telpas veidošanas rekomendācijām
jomā izmaiņu 2014./2015.akad.gadā nav – atbilst.
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4 STUDIJU VIRZIENA PAŠNOVĒRTĒJUMA
PIELIKUMI
4.1 Studiju programmu uzskaitījums, norādot to apjomu
kredītpunktos, studiju veidu, formu, tai skaitā atsevišķi
norādot tālmācību, īstenošanas valodu un vietu, iegūstamo
grādu, grādu un profesionālo kvalifikāciju vai profesionālo
kvalifikāciju
Studiju
program
Nr.p. LRI
mas
Līmenis
k.
kods
nosaukum
s

Grāds

Studi
ju
Studiju
Kvalifikāc veids
apjoms(
ija
,
KP)
form
a

1.

Profesionā
Konferen lās
472
ču
augstākās
22
tulkošana izglītības
maģistra

Profesionā
lais
maģistra
Tulks
grāds
konferenču
tulkošanā

2.

Profesionā
lās
472 Rakstiskā
augstākās
22 tulkošana
izglītības
maģistra

Profesionā
lais
maģistra
Tulkotājs PLK 80
grāds
rakstiskajā
tulkošanā

PLK 80

Program
Kod
mas
s
direktors

Andrejs 225
Veisbergs 25

Gunta
Ločmele

225
32

4.2 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
uzskaitījums, norādot tā kvalifikāciju un pienākumus, kā
arī studiju programmu un tās daļu, kuru katrs no
akadēmiskā personāla īstenos
Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla saraksts(2014/2015. ak.g.)
Studiju
Nr.p. Vārds,
Struktūrvienī
Grāds
Amats
Īstenojamie kursi
programma
k
Uzvārds
ba
s

1.

Humanitāro SDSK5115 Krievu
zinātņu
kultūras
Tatiana
Dr.
pasniedzē fakultāte /
pamatkoncepti
Baryshniko Filoloģijas
js (Dr.)
Rusistikas un
va
doktors
slāvistikas
nodaļa /

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)
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Krievu
valodas kā
svešvalodas
eksaminācija
s centrs
Humanitār
o zinātņu lektora
maģistrs
p.i.
filoloģijā

Humanitāro
zinātņu
fakultāte /
Ģermānistika
s nodaļa

ValoP102
Specializēto tekstu
tulkošana no angļu,
vācu un citām
valodām latviešu
valodā

2.

Ieva
Elsberga

3.

Humanitāro Valo5281 Secīgā un
zinātņu
sinhronā tulkošana
fakultāte /
II
Filoloģijas
Sastatāmās
pasniedzē
Linda Gaile maģistra
valodniecības
js
grāds
un tulkošanas
nodaļa /
Tulkošanas
katedra

4.

Valo5487 Biznesa
tekstu
tulkošanaValo5494
Ekonomikas tekstu
tulkošanaValoP101
Filmu un reklāmu
tulkošanaValoP004
Juridisko tekstu
tulkošanaValo5485
Medicīnas tekstu
Humanitāro tulkošanaValo5493
zinātņu
Publicistisko tekstu
fakultāte /
tulkošanaValoP102
Sastatāmās Specializēto tekstu
valodniecības tulkošana no angļu,
un tulkošanas vācu un citām
nodaļa /
valodām latviešu
Tulkošanas valodāValo6180
katedra
Starpkultūru
projektiValoP097
Tulkošana no
latviešu valodas
angļu, vācu un citās
valodāsValoP161
Tulkošanas prakse I
(tulkoto tekstu
analīze)ValoP162
Tulkošanas prakse
II (mācību

Helēna
Gizeleza

lektors

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22525
Konferenču
tulkošana
(PMSP)

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)
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tulkojumu
prezentācija)ValoP
163 Tulkošanas
prakse III
(specializācija pa
nozarēm)

5.

6.

Baiba
Ivulāne

Kaspars
Kļaviņš

Filoloģijas
doktora
lektora
zinātniskai p.i.
s grāds

Tulks

Humanitāro Valo5489
zinātņu
Rediģēšana
fakultāte /
tulkotājiem
Latvistikas
un baltistikas
nodaļa /
Latviešu un
vispārīgās
valodniecības
katedra

Humanitāro
pasniedzē
zinātņu
js
fakultāte

ValoP168
Terminogrāfija un
datorprasme
tulkotājiem

7.

Svetlana
Koroļova

Filoloģijas
maģistra
lektors
grāds

Valo5487 Biznesa
tekstu
tulkošanaValo5494
Ekonomikas tekstu
tulkošanaValoP101
Filmu un reklāmu
tulkošanaValo5493
Publicistisko tekstu
Humanitāro tulkošanaValoP097
zinātņu
Tulkošana no
fakultāte /
latviešu valodas
Sastatāmās angļu, vācu un citās
valodniecības valodāsValoP161
un tulkošanas Tulkošanas prakse I
nodaļa /
(tulkoto tekstu
Tulkošanas analīze)ValoP162
katedra
Tulkošanas prakse
II (mācību
tulkojumu
prezentācija)ValoP
163 Tulkošanas
prakse III
(specializācija pa
nozarēm)Valo5488
Tulkošanas teorija

8.

Rozanna
Kurpniece

Dr.
Filoloģijas docents
doktors

Humanitāro
zinātņu
fakultāte /

Valo5172
Lingvistiskā
pragmatika

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)
22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22532
Rakstiskā
tulkošana
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Rusistikas un
slāvistikas
nodaļa

9.

10.

11.

12.

13.

(PMSP)

Dace
Liepiņa

Humanitāro
Dr.
zinātņu
asociētais
Pedagoģija
fakultāte /
profesors
s doktors
Anglistikas
nodaļa

ValoP004 Juridisko
tekstu
tulkošanaValoP097
Tulkošana no
latviešu valodas
angļu, vācu un citās
valodās

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

Gunta
Ločmele

Valo5487 Biznesa
tekstu
tulkošanaValo5494
Humanitāro
Ekonomikas tekstu
zinātņu
tulkošanaValoP101
fakultāte /
Filmu un reklāmu
Dr.
Sastatāmās
tulkošanaValoN001
Filoloģijas profesors valodniecības
Maģistra
doktors
un tulkošanas
darbsValo5486
nodaļa /
Sagatavošanās
Tulkošanas
profesijaiValo6180
katedra
Starpkultūru
projektiValo5488
Tulkošanas teorija

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

Ilze
Lokmane

Humanitāro
zinātņu
fakultāte /
Latvistikas
Dr.
asociētais un baltistikas
Filoloģijas
profesors nodaļa /
doktors
Latviešu un
vispārīgās
valodniecības
katedra

Nadežda
Moroza

Humanitār
o zinātņu
lektors
maģistrs
filoloģijā

Ilze
Norvele

Humanitāro Valo5281 Secīgā un
zinātņu
sinhronā tulkošana
fakultāte /
II
Dr.
pasniedzē Sastatāmās
Pedagoģija
js (Dr.)
valodniecības
s doktors
un tulkošanas
nodaļa /
Tulkošanas

Valo5490 Latviešu
valodas funkcionālā
stilistika
tulkotājiemValo548
9 Rediģēšana
tulkotājiem

Humanitāro Valo5489
zinātņu
Rediģēšana
fakultāte /
tulkotājiem
Rusistikas un
slāvistikas
nodaļa

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22525
Konferenču
tulkošana
(PMSP)
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katedra

14.

15.

16.

Olga
Ozoliņa

Humanitāro Valo6818
zinātņu
Frankofonija
fakultāte /
Dr.
Romānistikas
asociētais
Filoloģijas
nodaļa /
profesors
doktors
Franču
valodas un
kultūras
katedra

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

Ināra
Penēze

Humanitāro
zinātņu
fakultāte /
Dr.
asociētā
Anglistikas
Filoloģijas profesora
nodaļa /
doktors
p.i.
Literatūras
un kultūras
katedra

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

Dr.
Ieva Sproģe Pedagoģija docents
s doktors

SDSK5097
Valstmācība
(Lielbritānija)

Valo5487 Biznesa
tekstu
tulkošanaValo5196
Eiropas Savienība
tulkošanas
kontekstā (vācu latviešu vācu)*Valo5494
Ekonomikas tekstu
tulkošanaValoP004
Juridisko tekstu
tulkošanaValo5485
Humanitāro Medicīnas tekstu
zinātņu
tulkošanaValo5493
fakultāte /
Publicistisko tekstu
Sastatāmās tulkošanaValo6180
valodniecības Starpkultūru
un tulkošanas projektiValoP097
nodaļa
Tulkošana no
latviešu valodas
angļu, vācu un citās
valodāsValoP161
Tulkošanas prakse I
(tulkoto tekstu
analīze)ValoP162
Tulkošanas prakse
II (mācību
tulkojumu
prezentācija)ValoP
163 Tulkošanas
prakse III

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)
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(specializācija pa
nozarēm)Valo5488
Tulkošanas
teorijaValo5000
Vācu valoda
mūsdienu diskursā
tulkotājiem

17.

18.

19.

Arvils
Šalme

Humanitāro
zinātņu
fakultāte /
Dr.
Sastatāmās
asociētais
Filoloģijas
valodniecības
profesors
doktors
un tulkošanas
nodaļa /
Tulkošanas
katedra

Andrejs
Veisbergs

Valo5294 Maģistra
darbsValo5493
Humanitāro Publicistisko tekstu
zinātņu
tulkošanaValo5281
fakultāte /
Secīgā un sinhronā
Hd.
Sastatāmās tulkošana
Filoloģijas
profesors valodniecības IIValoP168
habil.dokto
un tulkošanas Terminogrāfija un
rs
nodaļa /
datorprasme
Tulkošanas tulkotājiemValo528
katedra
4 Tulkošanas
prakse IIValo5669
Valodu varianti

Veneta
Žīgure

Filoloģijas
maģistra
lektors
grāds

Valo5490 Latviešu
valodas funkcionālā
stilistika
tulkotājiem

Valo5485
Medicīnas tekstu
tulkošanaValoP102
Humanitāro Specializēto tekstu
zinātņu
tulkošana no angļu,
fakultāte /
vācu un citām
Sastatāmās valodām latviešu
valodniecības valodāValoP161
un tulkošanas Tulkošanas prakse I
nodaļa /
(tulkoto tekstu
Tulkošanas analīze)ValoP162
katedra
Tulkošanas prakse
II (mācību
tulkojumu
prezentācija)

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22525
Konferenču
tulkošana
(PMSP)225
32
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

22532
Rakstiskā
tulkošana
(PMSP)

4.3 Studiju virziena īstenošanā iesaistītā akadēmiskā personāla
galveno zinātnisko publikāciju, radošās darbības un
sagatavotās mācību literatūras saraksts pārskata periodā
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Maija Brēde. Linguistic iconicity in translation / Maija Brēde. - Bibliogr.: p.29 //
Translation, quality, costs : proceedings of the 6th Riga symposium on pragmatic aspects of
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The University of Latvia Press, 2014. - P.19-29.
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4.4 Studiju virziena īstenošanā iesaistīto struktūrvienību
uzskaitījums, norādot to uzdevumus studiju virziena un
konkrētu studiju programmu īstenošanā
- katedras
- Profesoru grupas - centri
Nodaļa, katedra
ANGLISTIKAS NODAĻA
Literatūras un kultūras katedra
Valodniecības katedra
ĢERMĀNISTIKAS NODAĻA

LATVISTIKAS UN BALTISTIKAS
NODAĻA
Baltu valodniecības katedra
Folkloristikas un etnoloģijas katedra
Latviešu literatūras vēstures un teorijas
katedra
Latviešu un vispārīgās valodniecības
katedra
Teātra un kino vēstures un teorijas
katedra
ROMĀNISTIKAS NODAĻA
Franču valodas un kultūras katedra
Ibēristikas studiju katedra
Itāļu valodas un kultūras centrs
RUSISTIKAS UN SLĀVISTIKAS
NODAĻA

Studiju programmas
Angļu filoloģijas BSP
Angļu filoloģijas MSP
Moderno valodu un biznesa
studiju BSP
DSP
Vācu filoloģijas BSP
Vācu filoloģijas MSP
DSP

Baltu filoloģijas BSP
Baltu filoloģijas MSP
Baltijas jūras reģiona studiju
MSP
DSP

Franču filoloģijas BSP
Romāņu valodu un kultūru
studiju MSP
DSP
Krievu filoloģijas BSP
Krievu filoloģijas MSP
DSP
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SASTATĀMĀS VALODNIECĪBAS
UN TULKOŠANAS NODAĻA
Skandināvistikas katedra
Tulkošanas katedra

Somugru studiju BSP
Konferenču tulkošana
Rakstiskā tulkošana
DSP

Pamatā nodaļu un katedru nosaukumi norāda uz pamatsaistību ar noteiktu programmu.
SV TULKOŠANA programmu realizācijā dažādu katedru un nodaļu kompetence un
uzdevumi cieši saistīti, katrai katedrai (un līdz ar to nodaļai) nodrošinot vairāku SP darbu.

4.5 Studiju virziena īstenošanā nepieciešamā mācību
palīgpersonāla raksturojums, norādot tā uzdevumus studiju
virziena un konkrētu studiju programmu īstenošanā
Mārīte Sīle – datortehnikas, videotehnikas un audiotehnikas tehniska asistēšana visām
studiju programmām un virzienam, mājas lapas uzturēšana studiju programmu un
zinātnisko projektu popularizēšanai
Edgars Zariņš – datortehnikas, videotehnikas un audiotehnikas tehniska asistēšana visām
studiju programmām, virzienam kopumā un pētniecības darbam
Raitis Lagzdiņš – datortehnikas sistēmu nodrošinājums visām studiju programmām,
virzienam, kā arī pētniecības darbam
Valentīna Goldmane – studiju metodiķis Rakstiskās tulkošanas un Konferenču tulku PMSP
Maira Dandzberga – Akadēmisko un zinātnisko procesu administratīvais atbalsts
Ērika Krautmane – Programmu padomes sekretāre, kā arī Sastatāmās valodniecības un
tulkošanas nodaļas lietvedis
Ieva Reinberga – projektu finanšu plānu izstrāde un uzraudzība
Jolanta Zālīte – personāla dokumentu organizācija studiju procesā un zinātniskajos
projektos
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