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Ievads. Angļu valodas mācīšana sabiedrības veselības studentiem pamatojas uz angļu valodas 
īpašiem mērķiem (ESP) un satura un valodas integrētās apguves (CLIL) pieejās. Studiju kursa piln-
veides nolūkos tika veikts pētījums, lai rastu līdzsvaru starp studiju programmas satura noteikto 
sabiedrības veselības terminu apguvi angļu valodā, studiju programmas absolventiem nepieciešamo 
angļu valodas kompetenču pilnveidi un studentu viedokli par angļu valodas studiju kursā apgūstama-
jiem angļu valodas aspektiem.

darba mērķis, materiāls un metodes. Mērķis: noskaidrot studiju programmas satura un 
pro grammā noteiktās angļu valodas kompetences, kā arī studiju kursa “Medicīnas terminoloģija angļu 
valodā” studentu viedokli par studiju kursā apgūstamajiem angļu valodas aspektiem.

Pētījuma materiāls: sabiedrības veselības studiju programmas studiju kursu apraksti, Pasaules 
Veselības organizācijas dokumenti, studējošo aizpildītās anketas un studējošo mutvārdu aptauju 
satura pieraksti.

Pētījuma metodes: lai izpētītu studiju programmas satura noteiktās angļu valodas kompetences, 
tika veikta studiju programmas studiju kursu aprakstu analīze. Lai noskaidrotu studentu viedokli 
par apgūstamajiem angļu valodas aspektiem un par apguves formām, tika veiktas aptaujas (mutvārdu 
aptaujas un anketēšana).

rezultāti. Studiju programmas studiju kursu satura analīze parādīja, ka studiju programma 
ir multidisciplināra. Studiju kursa studentu viedokļu analīze parādīja, ka studenti uzsver interaktīvo 
metožu un komunikatīvās pieejas izmantošanas lietderību studiju kursā. Studenti uzsver, ka sabied-
rības veselības speciālistam ir nepieciešama prasme diskutēt un pārliecināt citus angļu valodā, prast 
orientēties plašajā sabiedrības veselības literatūras klāstā, kas pieejams galvenokārt angļu valodā, kā 
arī prasme izstrādāt ziņojumus un prezentēt pētījumu rezultātus angļu valodā.

Secinājumi. Sabiedrības veselības studiju programma ir multidisciplināra, līdz ar to arī angļu 
valodas studiju kursā apgūstamā sabiedrības veselības terminoloģija aptver dažādu nozaru (medicīnas, 
epidemioloģijas, pedagoģijas, psiholoģijas, darba drošības, juridisko un dažādu citu jomu) terminolo-
ģiju. Līdz ar to studiju kursa “Medicīniskā terminoloģija angļu valodā” nosaukums precīzi neatspoguļo 
tā saturu un pārveidojams par “Angļu valoda sabiedrības veselības speciālistiem”. Studiju kursā vairāk 
būtu izmantojamas interaktīvās metodes: spēles, improvizācijas un diskusijas.
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