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Sadarbība ar līdzīgām studiju programmām
Vācu filoloăijas katedra aktīvi sadarbojas ar dažām studiju programmām Latvijas Republikā
un ārvalstīs. Īpaši cieši profesionālie kontakti eksistē ar Latvijas Universitāti (Moderno
valodu fakultāte – Ăermānistikas nodaĜa; Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte - Skolotāju
izglītības nodaĜa), Rēzeknes Augstskolu / RA (Pedagoăijas fakultāte – Svešvalodu katedra).
Daži LU docētāji tika aicināti lasīt lekcijas un vadīt seminārus DU maăistra studiju
programmas „Filoloăija (vācu)” studējošiem, piem., Dr. philol., prof. Th. Taterka, kas Ĝoti
konstruktīvi sadarbojas ar Vācu filoloăijas katedras studējošiem lekciju un semināru laikā,
kurus viĦš vadīja DU Humanitārajā fakultātē. ViĦš atzīmēja maăistrantu ieinteresētību
studiju procesā, viĦu aktivitāti un labās zināšanas valodniecībā. Starp Vācu filoloăijas
katedras docētājiem un LU docētājiem pastāvīgi notiek pieredzes, aktuālās informācijas un
literatūras apmaiĦa konferenču, simpoziju un tikšanos laikā. Varētu pieminēt arī efektīvu
sadarbību starp DU Vācu filoloăijas karedras docētāju J. Ėipuri un LU Skolotāju izglītības
nodaĜas profesori I. Kangro, kas ir J. Ėipures promocijas darba vadītāja.
Pastāvīga sadarbība tiek īstenota starp RA Pedagoăijas fakultātes Svešvalodu katedru un DU
Vācu filoloăijas katedru. DU docētāji veicina RA Svešvalodu katedras studiju programmas
efektivitātes paaugstināšanu. Dr. paed., doc. A. Vanaga cieši sadarbojas ar RA Svešvalodu
katedru.
Sadarbība starp LU, RA un DU struktūrvienībām ir pozitīvs faktors šo mācību iestāžu studiju
programmu realizēšanā.
Plaša sadarbība pastāv arī ar virkni Vācijas augstskolu. Ilggadīga un laba kooperācija ir starp
DU Vācu filoloăijas katedru un Fehtas Universitātes Ăermānistikas Institūtu, kas pēc
„Hochschulranking Germanistik” datiem pieder pie 5 labākajām Vācijas augstskolām. Šīs
kooperācijas ietvaros katru gadu notiek docētāju un studējošo abpusēja apmaiĦa, docētāji
dalās profesionālajā pieredzē un zināšanās, studenti-maăistranti padziĜināti studē vācu
filoloăiju un izstrādā savus maăistra darbus (2003. g. – maă. V. Velika, 2005. g. – maă.
L. Klauža, 2006. g. – maă. J. Klepikova). Pateicoties šai sadarbībai DU Vācu filoloăijas
katedras docētāji regulāri saĦēma no Fehtas Universitātes /FU aktuālo lingvistisko literatūru,
un paši, savukārt, sūta kolēăiem no Fehtas savas zinātniskās publikācijas. Sadarbība starp DU
un FU paredz lekciju lasīšanu un semināru vadīšanu partneruniversitātēs, tā, piemēram, DU
studējošo grupās ar lekcijām uzstājās pazīstamais Vācijas (FU) profesors V. Kiršners, FU
Ăermānistikas nodaĜas studentu un maăistru grupās lekcijas lasīja DU Vācu filoloăijas
katedras docente N. Jundina.
2006./2007. st. g. notika studentu un docētāju apmaiĦa starp partneruniversitāti Fehta un DU
pēc SOCRATES ERASMUS programmas.
Sākot ar 2000. g. izveidojās efektīvā sadarbība ar Eiropas Akadēmiju Otcenhauzenā (Vācija),
kura piedāvā aktuālo informāciju, kas ir saistīta ar EU darbību.
2006. gadā sākās partnerattiecības ar Gīsenes Universitāti (Vācija), kas paredz plašu
sadarbību nākamajos gados.
2006./2007. st. g. tika realizēti daži ieplānotie pasākumi sadarbības starp DU un Gīsenes
Universitāti ietvaros.
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Studentiem-ăermānistiem, kas kā otro svešvalodu studē angĜu, franču, zviedru, spāĦu, poĜu
valodu, ir iespēja studēt un veikt pētniecisko darbu augstskolās attiecīgajās valstīs.
Piemēram, bakalaura studiju programmas „Filoloăija (vācu filoloăija)” studente
L. Šerstabojeva izgāja apmācības 2001./2002. st.g. Mursijas Universitātē (Spānija).
2003. gada augustā tika piešėirta stipendija mūsu fakultātes maăistrantei V. Velikai.

Vārds, uzvārds

Valsts

Sadarbības
iestāde

Nadežda Smertjeva

2.

Austrija

Vācija

Vīne

KoblencasLandau
Universitāte

Speciālās literatūras tulkošana

2006./2007. st.g.
ārzemju studentu
nebija

VAAD stipendija

ApmaiĦas programmas
nosaukums, grants, stipendija,
finansiālais atbalsts u.c.

1.

Dr. philol., doc.
N. Jundina

Vācija
Justusa-Lībiga
Universitāte

Gīsene,

Pētniecības uzturēšanās sadarbības
projekta GIP-Partnerschaft ietvaros.

2006. jūlijā,
2007. aprīlī

2006. jūlijs septembris

Piezīmes

VAAD finansējums apjoms - 2315 augusts 2007. g.
EUR.

DU Vācu filoloăijas katedras docētāju sadarbība ar ārzemju augstskolām studiju programmu ietvaros

1.

Brauciena mērėis

Pētnieciskā darba veikšana ar nolūku
izstrādāt maăistra darbu.

Ārzemju studenti DU studiju programmā „Filoloăija (vācu filoloăija)”

Olga Maslova

1.

DU Vācu filoloăijas katedras studenti ārzemju studiju programmās

Nr.
p.k.

DU Vācu filoloăijas katedras sadarbība ar citām studiju programmām 2006./2007. st. g.
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Vācija,

Mag. philol., lekt.
V. TaĜerko

2.

3.

Dr. H. Baldingers

Dr. B. Hukers

Prof. S. Ehlers

Dr. H. Baldingers

4.

5.

6.

7.

Justus-Lībiga
Universitāte

Berne

Šveice

Fehta, Fehtas
Universitāte

Vācija,

Vācija

Berne

Fehta, Fehtas
Universitāte

Gīsene, JustusaLībiga
Universitāte

Šveice

Ārzemju pasniedzēji (vieslektori)

Vācija

Mag. philol., lekt.
I. Vingre

Lekciju lasīšana DU studentiem,
maăistrāntiem un docetājiem
„Wissenschaft und Weltanschauung”

lekciju lasīšanai un semināru vadīšanai
DU studentiem-ăermānistiem,
maăistrāntiem un Vācu filoloăijas
katedras docētājiem.

Lekciju lasīšana DU studentiem,
maăistrāntiem un docetājiem
„Münchhausen – Kunstfigur oder
Wahrheit

Lekciju lasīšana DU studentiem,
maăistrāntiem un docetājiem „Dan
Brown, Das Sakrileg (Da Vinci Code)”

Pētnieciskā uzturēšanās SOCRATES
ERASMUS programmas ietvaros.

Pētniecības uzturēšanās sadarbības
projekta GIP-Partnerschaft ietvaros.
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apjoms – 900 EUR

18.04.2007.

2007. gada 2. –
5. aprīlī

21.09.2006.
27.09.2006.

18.09.2006.

Socrates Erasmus finansējuma augusts 2007. g.

VAAD finansējuma apjoms – 1450 augusts 2007. g.
EUR.

8.

A. Bekers

Vācija

Lekcijas par viĦa uzrakstīto grāmatu
„Das Herz von Chopin“

26.04.2007.
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