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Studiju kursa 

nosaukums 
RETORIKA JURISTIEM 

        

Kredītpunkti 1 
Apjoms 

(stundās) 
40   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Saskarsmes psiholoģija, Organizāciju psiholoģija, Valsts un tiesību teorija 

        

Zinātņu nozare Juridiskā zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Tiesību teorija un vēsture 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  8 akad. stundas    

Kontaktstundas 8 akad. stundas    

Kontroltesti     

Kontroluzdevumi     

Patstāvīgie darbi 22 akad. stundas    

Ieskaite 2 akad. stundas    

     

       

Akadēmiskais amats Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Dr.phil. V.Bariss 

Studiju kursa recenzents 

   

Studiju kursa vadītājs 

 LL.M. V.Nerets 
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Studiju kursa anotācija 

Studiju kursa mērķis ir panākt, lai studenti iegūst izpratni par runas mākslas un publiskas runas teorijas 

pamatiem, tiesu runas īpatnībām un nozīmi tiesvedībā. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Studiju kursa mērķis – veidot labākas prasmes saziņai ar klausītājiem, tajā skaitā: 

 iegūsiet oratoram nepieciešamās psiholoģiskās zināšanas un atbilstošu personisko īpašību treniņu; 

 apgūsiet vienkāršus paņēmienus, kā varētu pārliecināt citus cilvēkus; 

 izkopsiet valodas kultūru un argumentācijas prasmes; 

 mācīsieties vadīt saziņas procesu auditorijā; 

 apgūsiet prasmes uzrakstīt, sagatavot un prezentēt referātu. 

 

 

 Studiju kursa rezultāti  

 
zināšanas: sekmīgas studiju kursa apguves rezultātā studenti iegūs teorētiskas zināšanas par runas mākslu- 

juridisko retoriku; spēs  veikt  juridiski pamatotu argumentāciju; pilnveidos iemaņas sniegt mutvārdu 

paskaidrojumus tiesā, strukturēt un prezentēt ar tiesvedību saistītus dokumentus. 

prasmes: apkopot, analizēt, secināt un praktiski strādāt ar  dažāda rakstura informācijas avotiem. Spēaj 

vadīt saziņas procesu auditorijā.  Spēja publiski uzstāties, atbilstoši prezentējot  savu viedokli 

argumentēti, izmantojot juridiskās retorikas metodes. 

kompetence: spēja veidot  atbilstošu tiesas runu. Izkopta valdoas kultūra un argumentācijas prasmes.  

 
 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1. Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (100%). 

2. Sekmīga ieskaite. 

 

 

Tēmu apraksti/ Temati 

1. Oratora un auditorijas saziņas raksturojums 

2 . Oratora un auditorijas saziņas risku analīze 

3.  Pārliecināšana kā cilvēku ietekmēšanas veids 

4.  Kāds es esmu saziņas situācijās? 

5.  Runu sagatavošanas metodika 
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6.  Prezentācijas sagatavošana: ietekmes plānošana 

7. Prezentācijas teksta un uzskates materiālu veidoša 

8.  Argumentācija 

9.  Priekšnesums 

10. Videotreniņš 
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Rhetoric for lawyers 
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Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The aim of the course “Rhetoric for lawyers” is to provide an insight on what makes a winning argument, 

to ensure that studentds aquires necessary  understanding on basis of  art of speech and public speech,  as well 

as on specifics of trial  language and  basic  elements of argument: the speaker, the argument, and the listener. 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 

 

 

 

 

 


