Maăistra darbu tēmas un studējošo pētnieciskais darbs
Maăistra darbu tēmas
2006. / 2007. st. g.
Nr.
p. k.

Students

Magistra darba tēma

1.

Olga Jesse

2.

Olga
Maslova

3.

Nadežda
Smertjeva

Multikulturalität in der
österreichischen
Literatur um und nach
der Jahrhundertwende
am Beispiel der Werke
von A. Schnitzler. /
Multikultūra Austrijas
literatūrā gadsimtu
mijā un pēc tās
balstoties uz
A. Šnitclera darbiem
„Sprachliche Spezifik
des Gerolekts” /
Gerolekta valodas
specifika
Sprachliche Aspekte
des
Nationalsozialismus
am Beispiel von
Propagandakampanien
/ Nacionālsociālisma
valodas aspekti
(balstoties uz
propagandas kampaĦu
materiāliem)

4.

Diana
Mihailova

5.

Janīna
Pūdže

Anredeformen im
Deutschen und im
Lettischen / Uzrunas
formas vācu un
latviešu valodā
Autobiographische und
fiktive Elemente im
Roman Siegfried von
Vegesacks „Die
baltische Tragödie“ /
Autobiogrāfiskie un
fiktīvie elementi
Zigfrīda fon Fēgezaka
romānā „Baltijas
traăēdija“

Maăistra darba
tēmas
nosaukums
angĜu valodā
Multiculturalism
in Austrian
literature at the
turn of the
century and later
at the example of
A. Shnitzler’s
works

Vadītājs

Recenzēnts

Dr. ped.,
prof.
J. Šėesters

Dr. philol.,
doc.
N. Dainoviča

Linguistic
peculiarities of
gerolekt

Dr. filol.,
doc.
N. Jundina

Dr. philol.,
doc. K. Šenks

Linguistic aspect
of the National
Socialisms as
presented in the
samples of
propaganda
campaigns

Maă. filol.,
lekt.
V. ZimĦika

Dr. filol., doc.
N. Jundina

Address forms in
German and
Latvian

Maă. filol.,
lekt.
I. Vingre

Mag. philol.,
lekt.
V. TaĜerko

Autobiographical
and fictive
elements in the
novel of Siegfried
von Vegesacks
„Die baltische
Tragödie“

Dr. ped.,
doc.
A. Vanaga

Dr. philol.,
doc. K. Šenks

DU Humanitārās fakultātes studējošo pētnieciskais darbs

DU Jauno Zinātnieku konferencēs, kuras tradicionāli tiek organizētās DU
Humanitārajā Fakultātē katru gadu, piedalījās ne tikai doktoranti, bet arī Vācu
filoloăijas katedras maăistranti.
Maăistrantu piedalīšanās Jauno Zinātnieku konferencēs no kopējā konferences
dalībnieku skaita procentuāli sastāda:
2000. – 2001. st. g. - 75%;
2001. – 2002. st. g. - 62%;
2002. – 2003. st. g. - 29%;
2003. – 2004. st. g. - 37,5%;
2004. – 2005. st. g. - 64,2%;
2005. – 2006. st. g. - 55,5%.

Maăistra studiju programmas “Filoloăija (vācu filoloăija)” studējušie ir aktīvākie
Jauno zinātnieku konferenču dalībnieki, viĦi veido šo konferenču bāzi. Konferencēs
viĦi iepazīstina klātesošus ar savas pētnieciskās darbības rezultātiem, kuri galvenokārt
ir viĦu maăistru darbu sastāvdaĜa.
Maăistranti, kuri ar saviem referātiem ir uzrādījuši augstu zinātnisku līmeni un
inovatīvu pieeju pētāmajai tēmai, tika apbalvoti ar grāmatām, diplomiem. Zinātniskie
referāti tika publicēti DUJZĀ.
Uz savo maăistra darbu pamata studenti lasa referātus jauno zinātnisku konferencēs.
Tā, piemēram, 2007. gada 2. – 3. maijā notika DU 49. Jauno zinātnieku konference,
kur piedalījās arī maăistrānti studējošie vācu filoloăiju:
- Inesa Antonova (maă. st. progr., 1. kurss) ar referātu „A. Stifters Schaffen als
Tradition und Neuerung”;
- Oksana Lubimova (maă. st. progr., 1. kurss) ar referātu „Ageismus im
modernen Deutsch”;
- Olga Maslova (maă. st. progr., 2. kurss) ar referātu „Gerolekt als eine
sprachliche Varietät“.

