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PROGRAMMAS DETALIZĒTS APRAKSTS

1. Studiju programmas mērķi un uzdevumi:       

1.1. Programmas nepieciešamība:
Programmas nepieciešamību nosaka lielais pieprasījums pēc augsti kvalificētiem tulkiem dažādās tautsaimniecības, politikas un kultūras jomās. Īpašas prasības izvirza arī Eiropas integrācijas procesi, kas prasa tulku spēju strādāt atbilstoši Eiropas Savienības izstrādātajiem standartiem. Tāpēc programma veidota arī sadarbībā ar Eiropas Savienības ekspertiem. LU šobrīd tulki tiek sagatavoti LU angļu filoloģijas maģistratūras programmas translatoloģijas apakšprogrammā, taču šajā programmā mutiskā tulkošana ir tikai viens no aspektiem. Liela uzmanība tiek pievērsta arī rakstiskajai tulkošanai un it īpaši zinātniskajai pētniecībai, kas arī atbilst maģistratūras programmu specifikai. Sakarā ar Latvijas straujo virzību uz pieaug nepieciešamība pēc augsti kvalificētiem Eiropas institūcijās funkcionēt spējīgiem tulkiem. Kad Latvija kļūs par ES dalībvalsti, ES institūcijās, pēc ES tulku dienesta aplēsēm, būs nepieciešami aptuveni 80 tulki. Uz šo brīdi ES tulka akreditācijas eksāmenu ir nolikuši 34 tulki, no kuriem tikai 3 tulki akreditēti darbam ar vācu valodu un 1 darbam ar franču valodu. Ņemot vērā, ka Latvijas iestāšanās ES tiek prognozēta uz 2004, gadu, šādas programmas nepieciešamība ir acīmredzama.



1.2. Programmas mērķi:

Ņemot vērā pašreizējos apstākļus, programmas mērķis ir tulku sagatavošanu LU:
·	intensificēt, palielinot labiem profesionāliem standartiem atbilstošu tulku skaitu;
·	specializēt, nošķirot tulku un tulkotāju sagatavošanu;
·	palielināt darba valodu skaitu.
 
Lai strādātu ES institūcijās par tulku, izvirzīta prasība zināt vismaz trīs valodas, no kurām vismaz divas ir ES valodas. Ievērojot šo nosacījumu, šī programma piedāvā dažādas valodu kombinācijas: angļu/latviešu, angļu/vācu/latviešu un angļu/franču/latviešu, kas līdz šim nevienā tulku sagatavošanas programmā nav bijis iespējams.

1.3. Uzdevumi:
·	dot studentiem iespēju bez akadēmiskās izglītības iegūt arī profesionālās zināšanas
·	attīstīt iemaņas juridisku, politisku un ekonomisku tekstu mutiskā tulkošanā
·	iepazīstināt ar profesionālās ētikas problēmām
·	iepazīstināt ar tulkiem izvirzītām prasībām Eiropas un transatlantiskās integrācijas kontekstā
·	attīstīt studentu konkurētspēju Latvijas darba tirgū
·	sagatavot tulkus Eiropas Savienības institūciju vajadzībām, ņemot vērā Latvijas virzību uz Eiropas Savienību. 
2. Profesionālo studiju programmas tulka kvalifikācijas iegūšanai organizācija.

2.1. Profesionālo studiju programma tulkotāju kvalifikācijas iegūšanai notiek saskaņā ar studijas reglamentējošiem dokumentiem, kas apstiprināti Moderno valodu fakultātes Domē un LU Senātā.
2.2. Profesionālo studiju programmu tulkotāju kvalifikācijas iegūšanai realizē Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa sadarbībā ar Eiropas Savienības tulku dienestu (JICS/Joint Interpreting and Conference Service). Studiju programmai ir direktors, bet vispārējo vadību realizē Moderno valodu fakultātes Dome un dekāns. 
2.3. Tulka kvalifikāciju var iegūt studenti, kam ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai arī bakalaura grāds vai tam pielīdzināms diploms citās zinātnēs ar nosacījumu, ka reflektantam ir pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. Tulka kvalifikācijas programma tiek izpildīta viena gada laikā pēc bakalaura grāda iegūšanas, apgūstot profesionālo programmu mutiskajā tulkošanā un izpildot prasības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.     

 2.4. Studiju ilgums
Studijas ilgst vienu gadu (2 semestrus). 
2.5. Studiju forma
Studiju forma ir pilna laika klātiene. No studentiem tiek prasīts arī intensīvs patstāvīgais darbs (individuāli un grupās) sinhronās tulkošanas laboratorijā.
2. 6. Tulka kvalifikācijas iegūšanas nosacījumi 
 Lai iegūtu tulka kvalifikāciju, pretendentiem:
·	jāapgūst mācību programmā paredzētie kursi,
·	jāizstrādā un jāaizstāv diplomdarbs par ar tulkošanas teoriju vai praksi saistītām problēmām,
·	jānokārto kvalifikācijas eksāmens (konsekutīvs un sinhrons tulkojums no angļu/ vācu/ franču valodas uz latviešu valodu un otrādi).
 Kopā iegūstami 40 kredītpunkti.

           		
3. Imatrikulācijas noteikumi.

Tulka kvalifikāciju var iegūt studenti, kam ir humanitāro zinātņu bakalaura grāds vai arī bakalaura grāds vai tam pielīdzināms diploms citās zinātnēs ar nosacījumu, ka reflektantam ir pietiekoši labas attiecīgo valodu zināšanas. Iestājpārbaudījumi ietver:
 
·	īsas (2-3 min.) runas konsekutīvs tulkojumu no angļu/vācu/franču valodas latviešu valodā;
·	vispārējo zināšanu rakstisku pārbaudi;
·	interviju valodu un motivācijas pārbaudei.

Bez labām attiecīgo valodu zināšanām reflektantiem jābūt spējām analizēt tekstus, labām savstarpējās saziņas iemaņām, elastībai, koncentrēšanās spējām un spējām strādāt stresa apstākļos. Reflektantiem jābūt labām latviešu valodas zināšanām. Reflektantiem jābūt arī pietiekami plašām zināšanām par aktuāliem politiskiem un ekonomiskiem notikumiem, īpaši saistībā ar Latvijas eirointegrācijas procesiem un ES institūciju darbu. 

Programmā studenti tiek uzņemti konkursa kārtībā pēc iegūto punktu skaita.
















4.  Studiju programma 
Profesionālo studiju programmu veido tulkošanas pamatkursi:
·	Tulkošanas teorija,
·	Konsekutīvā tulkošana no angļu/ vācu/ franču valodas uz latviešu valodu un otrādi,
·	Sinhronā tulkošana no angļu/vācu/franču valodas uz latviešu valodu un otrādi,
·	Eiropas Savienības un citas starptautiskās institūcijas,
·	Publiskās runas pamati,
·	Latviešu valodas funkcionālā stilistika,
·	Terminoloģijas menedžments,
·	Rakstiskā tulkošana.
Studenti B daļā var izvēlēties arī kursu Ekonomikas teorijas pamati, kā arī piedalīties Francijas vēstniecības un LU kopēji organizētajā Eiropas lietu programmā. Šīs programmas īstenošanā no LU puses iesaistītas Juridiskā fakultāte, Ekonomikas fakultātes Politikas zinātņu nodaļa, Valodu centrs, kā arī Moderno valodu fakultātes Translatoloģijas maģistrantūras programma. No Francijas puses programmā iesaistīta L’Universite de Nancy, L’Universite d’Aix Marselle un Francijas vēstniecības Kultūras sadarbības dienests. Programma ietver starpdisciplinārus lekciju kursus latviešu un franču valodā, galveno uzmanību pievēršot ekonomikas, politoloģijas un tiesībzinātņu jautājumiem. Programmas mērķis sagatavot ierēdņus, pētniekus, tulkus un tulkotājus darbam ES paplašināšanās periodā un periodā tūliņ pēc Latvijas iestāšanās ES. Programma  patlaban atrodas izstrādes stadijā, tādēļ uz šo brīdi varam pievienot tikai 1. pielikumā ietvertos dokumentus.    
Bez tam, lai iegūtu tulka kvalifikācijas diplomu, studentiem jānokārto prakse un jāuzraksta un jāaizstāv diplomdarbs.
Tulkošanas prakse jāiziet kādā no Latvijas ar Eiropas integrāciju saistītā institūcijā: Saeimas ES informācijas centrā un ES Delegācijas Latvijā Informācijas centrā, kas izteikuši gatavību dot iespēju studentiem strādāt ar ES tekstiem. Prakse ietver arī studentu piedalīšanos konferencēs, kurās kā tulki strādā viņu pasniedzēji. Studenti analizē konferences norisi un apgūst praksē nepieciešamās tulkošanas iemaņas (prakses dokumentāciju skat. pielikumā) Tulkošanas prakse kopumā sastāda 11 kredītpuktus, bet praktisko iemaņu attīstību nodrošina arī tādi priekšmeti kā sinhronā tulkošana (5 kredīti), konsekutīvā tulkošana (5 kredīti), publiskās runas pamati (2 kredīti), rakstiskā tulkošana (1 kredīts) un latviešu valodas funkcionālā stilistika (2 kredīti), kas kopumā palielina tulkošanas prakses kredītpunktu skaitu līdz 26.
78 % no mācību programmas ir praktiskas ievirzes, un 22% -- teorētiskas orientācijas. 
Diplomdarbs ietver kādu tulkošanas teorijas vai terminoloģijas aspekta analīzi saistībā ar konkrētiem mutiskiem vai rakstiskiem tekstiem. Darbu 50:50 % proporcijā veido teorētiskā un praktiskā daļa. Praktiskā analīze jāveido uz dažādu teorētiskajā literatūrā gūtu atziņu bāzes. Darba minimālais kopapjoms ir 35 lapas. Darbs tiek veikts darba zinātniskā vadītāja uzraudzībā.
A daļas priekšmeti veido 90 % no mācību programmas, bet B daļas priekšmeti 10%. Liels A daļas priekšmetu īpatsvars izskaidrojams ar to, ka tulka iemaņu attīstīšanai nepieciešams regulārs treniņš un obligāta līdzdalība mācību procesā.
Studenti tiek mudināti veikt arī patstāvīgo darbu gan individuāli paplašinot savas zināšanas par globālajām un lokālajām ekonomiskajām, politiskajām un kultūras norisēm (laikraksti, TV, internets, dažādi aktuāli izdevumi), gan praktizējot konsekutīvo un sinhrono tulkošanu grupās un individuāli ar ierakstu palīdzību bez pasniedzēja klātbūtnes.   
 Kopā  40 KP.
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1 
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1
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2
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11
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2
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10
aizstāv.


B daļa – studentiem jāiegūst 4 KP

Latviešu valodas funkcionālā stilistika
2
40
2
Eks.
lekt. Šalme
Rakstiskā tulkošana
2.
20
1
Eks.
prof. Veisbergs
asoc.prof. Zauberga,
lekt. Baškevica
lekt. Gaile
Terminoloģijas pārvaldība
1
20
1
Eks.
prof. Veisbergs
Ekonomikas teorijas pamati
2
40
2
Eks.
asoc. prof. Bikse
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Skat. Pielikums 1 (Kursu apraksti)



                                                                                
5. Studiju programmas praktiskā realizācija

Mācību process tiek realizēts pilna laika klātienes režīmā, nodarbības notiek dienas otrajā pusē. Studentu rīcībā ir 2 sinhronās tulkošanas laboratorija, kas aprīkotas ar ES standartiem atbilstošu  “Philips”aparatūru. Šo laboratoriju izveidi finansējusi Eiropas Komisija, atzīstot LU Moderno valodu fakultāti par vienīgo sadarbības partneri (centre of excellence) Latvijā profesionālu tulku sagatavošanai. 
Studiju programma tiek realizēta augstā profesionālā līmenī, jo mācību procesā iesaistīti profesionāli, starptautiski akreditēti tulki un tulkotāji, kamēr teorētiskos priekšmetus lasa galvenokārt asociētie profesori un profesori. Mutiskā tulkošanas nodarbības bieži vada 2 mācību spēki, ko nosaka nodarbību specifika – nepieciešamība vienlaicīgi teikt runas un vērtēt studentu sniegumu, kā arī dažādu valodu runātāju iesaiste. Dažkārt nodarbībās piedalās kāds ārzemnieks, kam dzimtā valoda ir angļu vai franču, un latviešu valodas eksperts.
Katru mēnesi vienu nedēļu ar studentiem strādā kāds Eiropas Komisijas Tulku dienesta darbinieks -- profesionāls tulks. Tādā veidā studenti tiek iepazīstināti ar iemaņām, kādas nepieciešamas darbam ES institūcijās.
Programmas kvalitāti nosaka arī aktīvā un produktīvā mācību spēku zinātniskā darbība, gan publicējot zinātniskos rakstus un mācību līdzekļus, gan piedaloties starptautiskās un vietējās konferencēs. Piemēram, studiju programmas vajadzībām publicētas divas mācību grāmatas – tulkošanas teorijā (Ieva Zauberga "Developing Translation Competence", 150 lpp.) un  kontrastīvajā valodniecībā ( Andrejs Veisbergs "Word Formation in English and Latvian", 180 lpp.). Visu mācību spēku zinātniskā darbība ir saistīta ar valodniecību un tulkošanu, kas arī ir šīs mācību programmas pamatdisciplīnas. Nodaļā ik gadu tiek izdots zinātnisko rakstu krājums “Sastatāmā un lietišķā valodniecība”, kur iekļauti dažādu autoru pētījumi tulkošanas teorijas, leksikogrāfijas un leksikoloģijas jomās. Lielākā daļa (5) no programmā nodarbinātajiem pasniedzējiem strādā pie zinātniskās tēmas Nr.928 ("Latviešu valodas eiropeizācija"). Programmas pasniedzēji regulāri piedalās gan vietējās, gan starptautiskās konferencēs. 2002. gadā, piemēram, programmas pasniedzējiem kopumā ir 33 publikācijas par ar tulkošanu un valodniecību saistītiem jautājumiem. 2002.gadā nodaļa organizēja kārtējo starptautisko konferenci “Pragmatic Aspcts of Translation”, kurā viesojās Tādi vispāratzīti tulkošans teorijas speciālisti kā A. Čestermans un Ž. Lambērs, kā arī Eiropas Komisijas Tulku dienesta pārstāvis R. Džounss.





6. Vērtēšanas sistēma
Praktiskas ievirzes mācību priekšmetos studentu sniegums tiek vērtēts regulāri. Mutiskajā tulkošanā studenti saņem detalizētu vērtējumu katrā nodarbībā. Tas nepieciešams, lai uzskatāmi norādītu uz tām prasmēm, pie kuru attīstīšanas studentiem jāstrādā ar īpašu uzmanību. Vērtējumu vienmēr sniedz arī pieaicinātie ārzemju eksperti.
Teorētiskajos priekšmetos studenti tiek vērtēti 2 reizes -- semestra vidū ar pārbaudes darbu un semestra nobeigumā ar eksāmenu. Mutiskās tulkošanas gala eksāmenos piedalās arī ārzemju eksperti -- Eiropas Komisijas tulki.

7. Studējošie
Šī programma ir pavisam jauna. 2002./2003. mācību gads ir pirmais tās darba gads. Programmai tika izsniegta licence 2002. gada 4. jūlijā. Programmā tika imatrikulēti 10 studenti. 7 studentiem valodu kombinācija ir angļu –latviešu, 2 angļu-franču-latviešu un 1 angļu-vācu-latviešu. Nākotnē būtu jāpalielina studentu skaits darbam ar franču un vācu valodu. 
Katra semestra beigās tiek organizēta studentu aptaujas, kuras līdz šim devušas ļoti pozitīvu studiju programmu vērtējumu. (Skat.  pielikums 6). 
Tā kā šis ir tikai pirmais šīs programmas darba gads, statistisko datu par absolventu darba gaitām vēl nav. Taču ir pamats domāt, ka viņi būs darba tirgū pieprasīti, jo viņu izaugsmei seko līdzi gan ES Tulku dienests, cerot uz iespēju rekrutēt viņus darbam ES institūcijās, gan Latvijas Tulkošanas un terminoloģijas centrs, kur studenti šobrīd iziet mācību praksi. 

8. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls
Profesionālo studiju programmu realizē sastatāmās valodniecības un tulkošanas  nodaļas mācību spēki, no kuriem viens ir profesors, habilitētais zinātņu doktors, viens asociētais profesors, filoloģijas zinātņu doktors, viens docents, pieci lektori. Visi pasniedzēji, kas māca tulkošanas kursus, ir arī profesionāli tulki.  
Programmas realizācijā iesaistīti šādi LU Moderno valodu fakultātes mācību spēki:
Andrejs Veisbergs, Dr. Phil.Hab., profesors
Ieva Zauberga, Dr.Phil., asociētā profesore
Rasma Mozere, Mag. Phil., lektore
Arvils Šalme, diplomēts filologs, lektors
Dina Sīle, Mag. Phil., lektore
Anna Baškevica, Mag. Phil., lektore
Astra Skrābāne, Dr.Phil., docente
Mācību procesā piedalās arī vieslektore no Beļģijas Marie Christine Segers, kas strādā LU uz starpuniversitāšu līguma pamata..
Programmas īstenošanā nepieciešamo valodu skaita dēļ uz nelielu studentu skaitu piesaistīti daudzi pasniedzēji.  Jāņem vērā, ka visi pasniedzēji strādā arī citās programmās. 
Administratīvo darbu veic programmas direktors.
Viss akadēmiskais personāls ir iesaistīts zinātniskajā darbā.  Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļa 5 darbinieki strādā pie zinātniskās tēmas Nr. 928 ("Latviešu valodas eiropeizācija"). Katru gadu nodaļa izdod zinātnisko rakstu krājumu, kurā katram nodaļas mācībspēkam tiek prasīts publicēt vienu rakstu.
3 mācību spēki šobrīd strādā pie doktora disertācijas izstrādes. Arvils Šalme savu darbu jau praktiski pabeidzis, Dina Sīle piesaistīta Ženēvas universitātes aspirantūras studiju programmai, bet Anna Baškēvica – Sorbonas universitātei Parīzē.
2 pasniedzēji iesaistīti Francijas vēstniecības Latvijā iniciētajā sadarbības projektā ar Strasbūras universitāti. Projekts ilgst divus gadus, un šā projekta ietvaros pasniedzēji piedalījušies 2 metodiskos semināros Viļņā un 1 Rīgā, kā arī iepazinušies ar tulku un tulkotāju sagatavošanu Strasbūras universitātē. Visi mutiskās tulkošanas pasniedzēji piedalījušies Eiropas Komisijas Tulku dienesta organizētos semināros Briselē. 
Uzskatām, ka translatoloģijas apakšprogammā piedāvāto mācību programmu saturs un pasniegšanas līmenis atbilst starptautiskajiem standartiem.

9. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.
Programma tiek finansēta no mācību maksas, kā arī no fizisko un juridisko personu līdzekļiem. Mācību laboratorijas ierobežotā vietu skaita dēļ gadā tiks kopumā uzņemti ne vairāk kā 20 studenti. Programmu atbalsta Francijas vēstniecība Latvijā, kas sadarbībā ar Strasbūras tulkošanas un starptautisko attiecību institūtu izstrādājusi īpašu projektu šīs programmas atbalstam, kā arī Eiropas Komisija.
Profesionālo studiju programma tulka kvalifikācijas iegūšanai ir maksas programma. Mācību maksa gadā ir 300 lati. 2002./2003. 7 studentiem Eiropas Komisijas Tulku dienests piešķīris stipendiju mācību maksas segšanai.
Mācības notiek LU Moderno valodu fakultātes 339. un 310. telpā, kuru tehnisko aprīkojumu apmaksājusi Eiropas Komisija. Šīs telpas aprīkojums atbilst Eiropas Savienības tulku sagatavošanai izvirzītajiem standartiem  
Translatoloģijas studiju virziens saņem finansiālu atbalstu no Moderno valodu fakultātes vadības gan mācību līdzekļu, gan zinātnisko darbu publicēšanai. Lēmums par publikācijām tiek pieņemts nodaļas sēdēs un saskaņots ar dekāni. 
Visvalža ielas 4a 420. un 421. telpā iekārtota neliela bibliotēka, kuras resursi pieejami arī maģistratūras studentiem.
Skat. Pielikums 2 (Studiju programmas izmaksas)

10. Ārējie sakari
Sadarbībai ar Eiropas Komisiju un Eiropas Parlamentu ir liela ietekme uz programmu  gan mācību procesa realizācijā, gan absolventu iespējām atrast darbu. ES institūcijas programmu atbalsta galvenokārt kā potenciālie darba devēji. Arī Latvijas Tulkošanas un terminoloģijas centrs, kur studenti veic mācību praksi, ir potenciāli darba devēji. Ņemot vērā arī lielo pieprasījumu pēc tulkiem Latvijas darba tirgū, varam prognozēt, ka programmas beidzējiem grūtības ar darba atrašanu nebūs.
Profesionālo studiju programma tulkošanā veidota tā, lai nodrošinātu studentiem akadēmiskās mobilitātes iespējas Eiropas konsorcija ietvaros. Šobrīd LU piešķirts novērotāja statuss Euromaster  konsorcijā. 
Šī programma veidota kā ekvivalenta tulku sagatavošanas programma ES dalībvalstīs  1997. gada izstrādātajai  Euromaster  programmai. Tās iniciatori bija JICS, Eiropas Komisijas XXII ģenerāldirektorāts un Eiropas Parlaments. Programma tika radīta, lai novērstu  profesionālu tulku trūkumu, īpaši darbam mazāk lietotās valodās. Programmas izstrādē piedalījās astoņas augstākas izglītības iestādes astoņās ES dalībvalstīs: Beļģijā, Portugālē, Dānijā, Austrijā, Spānijā. Francijā, Zviedrijā un  Lielbritānijā. 1998./1999. un 1999./2000. mācību gadā šī programma tika izmēģināta un ieviesta Sokrāta programmas ietvaros. Kopš tā laika programmā var iesaistīties arī citas mācību iestādes, ja mācību programma atbilst Euromaster kritērijiem. Šobrīd Euromaster starptautiskajā sadarbības tīklā iesaistījušās arī tādas universitātes kā Kārļa universitāte Prāgā, Johannesa Gūtenberga universitāte Vācijā, Turku universitāte Somijā, Etvos Loranda universitāte Budapeštā, Ženēvas universitāte Šveicē. Dalībuniversitāšu skaits pieaug, jo programma praksē attaisno uz sevi liktās cerības.
Programmas pamatuzdevums ir īsā laika periodā sagatavot augsti kvalificētus konferenču tulkus. Īpaša uzmanība tiek pievērsta starptautiskajai sadarbībai un mobilitātei, ieskaitot mācību braucienus uz Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un citām starptautiskām institūcijām.
Latvijas Universitātes Moderno valodu fakultāte ir iesniegusi pieteikumu līdzdalībai šajā starptautiskajā projektā. Pēc programmas ieviešanas starptautiskie eksperti izvērtēs LU programmas atbilstību Euromaster kritērijiem. Atbilstības atzīšanas gadījumā šīs profesionālās programmas beidzēji bez nacionālās kvalifikācijas saņemšanas varēs iegūt arī European Masters Certificate.
Veidojot tulka profesionālās kvalifikācijas programmu, esam mēģinājuši rast kompromisu starp otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un Euromaster programmai izvirzītajiem starptautiskajiem standartiem. Būtisku atšķirību programmu starpā nav. Daži salīdzinājuma aspekti:
1. Kredītpunktu skaits: LR noteikumi viena gada profesionālajām studijām paredz 40 kredītpunktus, bet Euromaster programma nosaka 60 ECTS (European Credit Transfer System) kredītus. Izdarot pārrēķinus, 40 LU kredīti atbilst 63 ECTS kredītiem. 
2. Teorijas un prakses proporcija: Euromaster paredz ne mazāk kā 75% kontaktstundu veltīt tulkošanas praksei. LU programmā praktiskas ievirzes priekšmetu apguvei veltīti 78% kontaktstundu, un 22% kontaktstundu veltīti teorētiskas orientācijas priekšmetiem.
3. Mācību priekšmeti abās programmās ir līdzīgi. Euromaster programma paredz tulkošanas teoriju, konsekutīvo un sinhrono tulkošanu un ES un citas starptautiskās institūcijas kā pamatkursus, kas visi iekļauti arī LU programmā. Tiek uzskaitītas arī atsevišķas iemaņas (balss nostādīšana, retorikas iemaņas, terminoloģijas apstrāde, konferenču dokumentu apstrāde), kas vai nu jāattīsta atsevišķos kursos vai arī jāintegrē praktiskās tulkošanas kursos. LU programmā šo iemaņu attīstībai piedāvāti atsevišķi kursi, kā Rakstiskā tulkošana, Latviešu valodas funkcionālā stilistika, Terminoloģijas pārvaldība, Publiskās runas pamati. Atsevišķu jautājumu izskatīšana (profesionālās ētikas jautājumi, konferenču darba apstākļi) integrēta konsekutīvās un sinhronās tulkošanas kursos.
4. Uzņemšanas noteikumi ir vienādi.
5. Gala pārbaudījumi LU atšķiras ar to, ka bez kvalifikācijas eksāmena studentiem jāuzraksta un jāaizstāv arī diplomdarbs. LU normatīvie dokumenti paredz diplomdarba izstrādi un aizstāvēšanu kā obligātu prasību.  
Ja tiks atzīts, ka LU piedāvātā tulku sagatavošanas programma savā praktiskajā realizācijā izpilda visas Euromaster konsorcija prasības, LU kļūs par pilntiesīgu konsorcija dalīborganizāciju, kas automātiski nodrošinās studentu un mācību spēku mobilitāti. Savas pastāvēšanas pirmajā gadā programmai jāparāda sevi kā augstu kvalitātes standartu mācību programmai.
Šajā gadā starptautiskie kontakti izpaužas kā 6 ES tulku un Beļģijas vieslektores  līdzdalība mācību procesā. Gan iestājpārbaudījumos, gan gala eksāmenos piedalās pārstāvji no EK Tulku dienesta un Euromaster  konsorcija.
Skat. Pielikums 3 (Uzaicinājums līdzdarbībai Euromaster programmā)







11. Attīstības perspektīva
Viens no galvenajiem uzdevumiem nākamajam gadam ir kļūt par Euromaster dalīborganizāciju.
Būtu vēlams palielināt franču un vācu valodu īpatsvaru mācību procesā. Latvijā šobrīd katastrofāli trūkst tulku darbam ar šīm valodām. Tādēļ esam plānojuši izvērst sadarbību ar Francijas vēstniecību Latvijā, kas bez masas ir gatava organizēt sagatavošanas kursus interesentiem ar franču valodu. 
Visumā uzskatām, ka programmas īstenošanai ir labvēlīgi apstākļi, ko nodrošina gan pašreizējā Latvijas virzība uz Eiropas Savienību un līdz ar to starptautisko institūciju atbalsts, gan arī Moderno valodu fakultātes vadības ieinteresētība un atbalsts. Un pats galvenais -- varam normāli strādāt tādēļ, ka par programmu ir liela interese studentu vidū, viņi ir labi motivēti un pozitīvi noskaņoti.

12. Programmas izvērtējums no Latvijas valsts un LU viedokļa

LU tulku un tulkotāju sagatavošanai šobrīd piedāvā divgadīgu translatoloģijas maģistratūras programmu, kas iekļauta kā apakšvirziens  Angļu filoloģijas maģistratūras programmā, kā arī viengadīgu profesionālo studiju programmu tulkotāju sagatavošanai. Šī programma veidota kā loģisks līdzinieks tulkotāju profesionālajai studijai. Interesentiem tagad ir iespēja izvēlēties vai nu viengadīgu tulkotāju, vai tulku sagatavošanas profesionālo studiju programmu. 
Profesionālo studiju programmas beidzēji var turpināt studijas Translatoloģijas maģistratūrā.

Studiju programma pilnībā atbilst profesijas standartam.

Latvijā ir maz augstskolu, kur tiek sagatavoti tulki. Nopietnākais tulku un tulkotāju sagatavošanas centrs ir Ventspils augstskola, bet šeit tiek gatavoti tikai pirmā līmeņa speciālisti. Pie tam uzsvars Ventspils augstskolā tiek likts uz tulkotāju sagatavošanu.  Latvijā otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tulkošanas jomā tiek piedāvāta tikai LU Moderno valodu fakultātē. Tādēļ profesionālo studiju programma tulka kvalifikācijas piešķiršanai ir būtiski nepieciešama, lai nodrošinātu valsts, kā arī starptautisko darba tirgu ar augsta profesionālā līmeņa tulkiem.  









PIELIKUMS NR. 9

PROGRAMMAS VISPĀRĪGS APRAKSTS LĪDZĪGU PROGRAMMU KONTEKSTĀ ANGĻU VALODĀ   

GENERAL DESCRIPTION OF THE PROGRAMME WITHIN THE CONTEXT OF RELATED PROGRAMMES IN ENGLISH






































