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PPIIEETTEEIIKKUUMMSS SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMAASS AAKKRREEDDIITTĀĀCCIIJJAAII

AAuuggssttāākkāāss iizzggllīīttīībbaass iieessttāāddeess nnoossaauukkuummss
AAuuggssttāākkāāss iizzggllīīttīībbaass iieessttāāddeess jjuurriiddiisskkāā
aaddrreessee uunn tteelleeffoonnss

AAuuggssttāākkāāss iizzggllīīttīībbaass iieessttāāddeess
rreeģģiissttrrāācciijjaass aapplliieeccīībbaass nnuummuurrss

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass nnoossaauukkuummss

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass kkooddss

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass īīsstteennooššaannaass
iillgguummss uunn aappjjoommss

PPrraassīībbaass,, ssāākkoott ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass
aappgguuvvii

IIeeggūūssttaammaaiiss ggrrāāddss

VViieettaa,, kkuurrāā īīsstteennoo ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu

PPeerrssoonnaass vvāārrddss,, uuzzvvāārrddss uunn aammaattss,, kkuurruu
aauuggssttāākkāāss iizzggllīīttīībbaass iieessttāāddee iirr ppiillnnvvaarroojjuussii
kkāārrttoott aarr aakkrreeddiittāācciijjuu ssaaiissttīīttooss jjaauuttāājjuummuuss

DDUU SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāātteess ddeekkāānnss

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee
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PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa

5511331100

33 ggaaddii jjeebb 66 sseemmeessttrrii ppiillnnaa llaaiikkaa
kkllāāttiieenneess ssttuuddiijjāāss PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa
ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa vvaaii 44 ggaaddii jjeebb 88
sseemmeessttrrii nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjaass,, 112200 KKPP

ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu mmaaģģiissttrraa ggrrāāddss
ppssiihhoollooģģiijjāā

ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ddookkttoorrss ppssiihhoollooģģiijjāā

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee,, SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu
ffaakkuullttāāttee,, PPaarrāāddeess 11,, DDaauuggaavvppiillss,, LLVV--55440000

DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..,, DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..,, pprrooff..
AA..VVoorroobbjjoovvss

DDrr..ssoocc..,, pprrooff.. VV..MMeeņņššiikkoovvss
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rreeaalliizzāācciijjaaii

99..ppiieelliikkuummss.. MMaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu „„PPssiihhoollooģģiijjaa”” ddiipplloommuu

ppiieelliikkuummii



6

11.. SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU VVIISSPPĀĀRRĪĪGGSS RRAAKKSSTTUURROOJJUUMMSS

11..11.. SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ppeerrssppeekkttīīvvaaiiss vvēērrttēējjuummss nnoo LLaattvviijjaass vvaallssttss vviieeddookkļļaa uunn

AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnaa aattttīīssttīībbaass kkoonntteekkssttāā

PPssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess ttāāllāākkāā aattttīīssttīībbaa iirr nneeppiieecciieeššaammaa ggaann LLaattvviijjaass,, ggaann ppaassaauulleess

mmēērrooggāā,, jjoo zziinnāāttnnēē jjoopprroojjāāmm ppaassttāāvv ļļoottii ddaauuddzz nneeaattrriissiinnāāttoo ppssiihhoollooģģiisskkoo pprroobbllēēmmuu..

SSaabbiieeddrrīībbaass aattttīīssttīībbaass pprroocceessāā vviissuu llaaiikkuu rrooddaass jjaauunnaass ssoocciiāāllāāss pprroobbllēēmmaass,, kkaass pprraassaa cciittuuss

aattrriissiinnāājjuummuuss uunn ppēēttīījjuummuuss.. PPssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess mmēērrķķiiss iirr ppēēttīītt uunn iizzpprraasstt cciillvvēēkkaa rrīīccīībbaass

ccēēllooņņuuss,, ppaallīīddzzēētt cciillvvēēkkiieemm llaabbāākk iizzpprraasstt sseevvii,, aaddaappttēēttiieess ssaabbiieeddrrīībbāā uunn vveeiicciinnāātt kkaattrraa

cciillvvēēkkaa ppeerrssoonniisskkoo iizzaauuggssmmii.. SSoocciiāāllāā llīīmmeennīī ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnnee ppēēttaa ssaabbiieeddrrīībbaass ggrruuppuu

ppllaaššāākkoo mmiijjiieeddaarrbbīībbuu uunn ssaavvssttaarrppēējjāāss aattttiieeccīībbaass.. ŠŠiiee jjaauuttāājjuummii iirr īīppaaššii aakkttuuāāllii LLaattvviijjāā,, kkuurr

ppēēddēējjāā ddeessmmiittggaaddēē iirr ppiieeddzzīīvvoottaass kkrraassaass iizzmmaaiiņņaass ppoolliittiisskkaajjāā iieekkāārrttāā,, vvēērrttīībbuu ssiissttēēmmāāss,,

eettnniisskkāāss aattttiieeccīībbāāss.. PPssiihhoollooggss kkāā ppēēttnniieekkss ssppēējj ppiieevvēērrssttiieess ššiieemm jjaauuttāājjuummiieemm..

PPaaššllaaiikk LLaattvviijjāā ppiieepprraassīījjuummss ppēēcc ppssiihhoollooggiieemm iirr lliieellāākkss nneekkāā ppiieeddāāvvāājjuummss.. IItt īīppaaššii

ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrrii uunn ddookkttoorrii aarr ssaavvāāmm ssppeecciiaalliizzēēttaajjāāmm zziinnāāššaannāāmm uunn pprraassmmēēmm iirr

vvaajjaaddzzīīggii LLaattvviijjaass iizzggllīīttīībbaass ssiissttēēmmaaii:: LLaattvviijjaass aauuggssttsskkoollāāss,, vviidduusssskkoollāāss,, ssoocciiāāllaajjooss cceennttrrooss,,

kkaa aarrīī pprriivvāāttāāss uunn vvaallssttss oorrggaanniizzāācciijjāāss.. MMaaģģiissttrraannttuu uunn ddookkttoorraannttuu ppēēttīījjuummii ppaappllaaššiinnaa mmūūssuu

ppiieerreeddzzii aakkttuuāāllooss ppssiihhoollooģģiijjaass jjaauuttāājjuummooss.. PPaaššllaaiikk LLaattvviijjāā vviissaakkttuuāāllāākkiiee ppēēttīījjuummii iirr ssaaiissttīīttii aarr

iiddeennttiittāāttii,, vvēērrttīībbāāmm,, nnaacciioonnāāllāāss ppaaššaappzziiņņaass īīppaattnnīībbāāmm,, eettnniisskkāāmm aattttiieeccīībbāāmm uunn cciittāāmm

ssoocciiāāllāāmm pprroobbllēēmmāāmm.. PPrrooggrraammmmaass iieettvvaarrooss vveeiikkttiiee uunn ppllāānnoottiiee ppēēttīījjuummii aapprraakkssttaa aarrīī cciillvvēēkkuu

ppssiihhoollooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass,, kkuurraass ssaaiissttīīttaass aarr LLaattvviijjaass iinntteeggrrāācciijjuu EEiirrooppaass ssaavviieennīībbāā..

PPaaššrreeiizz LLaattvviijjaass RReeppuubblliikkāā ppssiihhoollooģģiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass iieessppēējjaa ppēēcc bbaakkaallaauurraa

pprrooggrraammmmaass ppaassttāāvv ttiikkaaii RRīīggāā.. TTaaii ppaaššāā llaaiikkāā iizzvveeiiddoojjuussiieess eekkoonnoommiisskkāā ssiittuuāācciijjaa nneeļļaauujj

AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnāā ddzzīīvvoojjooššaajjiieemm ppssiihhoollooģģiijjaass bbaakkaallaauurriieemm ttuurrppiinnāātt ssttuuddiijjaass ttāālluu nnoo

ddzzīīvveess vviieettaass.. PPaarr ttoo lliieecciinnaa vvaaiirrāākkkkāārrtt iizztteeiikkttiiee pprreetteennddeennttuu llūūgguummii DDUU ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraass vvaaddīībbaaii rraasstt iieessppēējjuu ttuurrppiinnāātt ppssiihhoollooģģiijjaass bbaakkaallaauurruu aakkaaddēēmmiisskkoo iizzggllīīttīībbuu DDUU

ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraannttūūrrāā..

NNoo oottrraass ppuusseess,, mmaaģģiissttrraa iizzggllīīttīībbaass pprrooggrraammmmaass ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā DDaauuggaavvppiillss

UUnniivveerrssiittāāttēē nneeppiieecciieeššaammīībbuu ddiikkttēē aauuggssttsskkoolluu uunn cciittuu iizzggllīīttīībbaass iieessttāāžžuu ppiieepprraassīījjuummss ppēēcc

kkvvaalliiffiiccēēttiieemm mmāāccīībbuu ssppēēkkiieemm,, ssoocciiāālloo uunn ppēēttnniieecciisskkoo cceennttrruu ddaarrbbiinniieekkiieemm LLaattggaalleess rreeģģiioonnāā,,

kkāā aarrīī ppllāānnvveeiiddīīggaa zziinnāāttnniieekkuu ppssiihhoolloogguu ssaaggaattaavvooššaannaass nneeppiieecciieeššaammīībbaa..
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DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē iirr aattbbiillssttooššss zziinnāāttnniisskkaaiiss ppootteenncciiāāllss,, tteehhnniisskkaaiiss uunn

mmeettooddiisskkaaiiss nnooddrrooššiinnāājjuummss uunn oorrggaanniizzaattoorriisskkaass ttrraaddīīcciijjaass ppssiihhoollooģģiijjaass bbaakkaallaauurruu

ssaaggaattaavvooššaannāā..

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass zziinnāāttnniisskkaaiiss ppootteenncciiāāllss ļļaauujj

nnooddrrooššiinnāātt EEiirrooppaass pprraassīībbāāmm aattbbiillssttooššaass ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmaass īīsstteennooššaannuu uunn

ttuurrppmmāākkoo ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu mmaaģģiissttrraa ggrrāāddaa ppiieeššķķiirrššaannuu ppssiihhoollooģģiijjāā.. PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa

ssttuuddiijjaass ppaavveerr iieessppēējjaass ttāāllāākkaajjaamm zziinnāāttnniisskkaajjaamm ddaarrbbaamm ddookkttoorraannttūūrraass pprrooggrraammmmāāss ggaann

LLaattvviijjāā,, ggaann āārrzzeemmēēss..

PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē ((DDUU)) ttiieekk rreeaalliizzēēttaa

ssoocciiāāllaass ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē uunn bbiijjaa aakkrreeddiittēēttaa 22000044..ggaaddāā..

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee iieeņņeemm ssvvaarrīīgguu vviieettuu aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuu ssppeecciiāālliissttuu

ssaaggaattaavvooššaannāā AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnaamm uunn vviissaaii LLaattvviijjaaii.. LLaaii rriissiinnāāttuu aarr ssaabbiieeddrrīībbaass

aattttīīssttīībbaass ddeemmookkrraattiizzāācciijjuu uunn hhuummaanniizzāācciijjuu ssaaiissttīīttooss jjaauuttāājjuummuuss,, nneeppiieecciieeššaammii aauuggssttaass

pprrooffeessiioonnāāllāāss uunn zziinnāāttnniisskkāāss kkvvaalliiffiikkāācciijjaass ssppeecciiāālliissttii ssoocciiāāllaajjāāss zziinnāāttnnēēss..

SSaabbiieeddrrīībbaass iinntteerreesseess ppaalliieelliinnāāššaannāāss ppaarr ssoocciiāāllaajjāāmm zziinnāāttnnēēmm rraaddaa nneeppiieecciieeššaammīībbuu

ppiieeddāāvvāātt pprreetteennddeennttiieemm iieessppēējjuu iieeggūūtt pprrooffeessiioonnāālloo,, aakkaaddēēmmiisskkoo uunn zziinnāāttnniisskkoo ssaaggaattaavvoottīībbuu..

AAuuggssttāā pprrooffeessiioonnāāllāā llīīmmeennīī ššoo iizzddeevvuummuu vvaarr vveeiikktt DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē,, kkuurrāā vvēēssttuurriisskkii

iizzvveeiiddoojjiieess aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttss,, rraaddooššss zziinnāāttnniisskkaaiiss ppootteenncciiāāllss..

UUzz ddoottoo bbrrīīddii ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorruuss ggaattaavvoo aarrīī LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttēē,, bbeett ssaakkaarrāā aarr

aauuggssttāākkāāss uunn vviiddēējjāāss ssppeecciiāāllāāss iizzggllīīttīībbaass iieessttāāžžuu ttīīkkllaa ppaappllaaššiinnāāššaannooss aauussttrruummllaattvviijjaass

rreeģģiioonnāā rrooddaass aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuu mmāāccīībbssppēēkkuu ddeeffiiccīīttss ššaajjāā rreeģģiioonnāā.. LLaattvviijjāā ppaaššrreeiizz iirr aapp 5500

ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorruu,, kkuurrii kkoonncceennttrrēējjaass ggaallvveennookkāārrtt RRīīggāā..

ŠŠaajjāā ssaakkaarrāā aakkttuuāāllaa iirr ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorruu ssaaggaattaavvooššaannaass nneeppiieecciieeššaammīībbaa

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā..

PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass aakkttuuaalliittāāttii nnoossaakkaa ššāāddii ffaakkttoorrii::

·· ttāāllāākkaa ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkāā ssvvaarrīīggaass ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess aappaakkššnnoozzaarreess

aattttīīssttīībbaa llaattvviijjāā;;

·· ppssiihhoollooģģiisskkāāss ddaauuddzzvveeiiddīībbaass pprroobbllēēmmuu iizzppēētteess ppiieeaauuggooššaa nneeppiieecciieeššaammīībbaa

LLaattvviijjāā uunn EEiirrooppaass SSaavviieennīībbāā ((eess));;

·· nneeppiieecciieeššaammīībbaa ssaaggaattaavvoott AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnaamm aauuggssttāākkāāss kkvvaalliiffiikkāācciijjaass

zziinnāāttnniieekkuuss ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē;;
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·· DDUU zziinnāāttnniisskkāā ppootteenncciiāāllaa llīīddzzddaallīībbaa AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnaa eekkoonnoommiikkaass,,

iizzggllīīttīībbaass uunn kkuullttūūrraass aattttīīssttīībbāā..

11..22.. SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass aattbbiillssttīībbaa aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass ssttaannddaarrttaamm

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass iirr vveeiiddoottaass ssaasskkaaņņāā aarr

LLaattvviijjaass AAuuggssttsskkoolluu lliikkuummaa pprraassīībbāāmm uunn nnooddrrooššiinnaa iieessppēējjaass ppssiihhoollooģģiijjaass aakkaaddēēmmiisskkāāss

iizzggllīīttīībbaass ppiillnnvveeiiddooššaannaaii ssaasskkaaņņāā aarr LLaattvviijjaass vvaallssttss aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass ssttaannddaarrttuu,, DDUU

SSaattvveerrssmmeess nnoorrmmaattīīvvoo aakkttuu pprraassīībbāāmm uunn vvaallssttss iieessttāāžžuu vvaajjaaddzzīībbāāmm.. AArr pprrooggrraammmmuu ssaaiissttīīttiiee

zziinnāāttnniisskkiiee ppēēttīījjuummii ttiieekk vveeiikkttii ssaasskkaaņņāā aarr LLaattvviijjaass ZZiinnāāttnneess PPaaddoommeess ((LLZZPP)) uunn LLaattvviijjaass

IIzzggllīīttīībbaass uunn ZZiinnāāttnneess MMiinniissttrriijjaass ((IIZZMM)) ppiieeššķķiirrttaajjiieemm ggrraannttiieemm.. PPrrooggrraammmmaass ssaallīīddzziinnooššāā

aannaallīīzzee aarr mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm LLaattvviijjāā uunn āārrvvaallssttīīss lliieecciinnaa ppaarr ttoo,, kkaa ppssiihhoollooģģiijjaass

ssttuuddiijjaass ggaann LLaattvviijjāā,, ggaann aarrīī ppaassaauullēē nnoottiieekk ppēēcc llīīddzzīīggaa mmooddeeļļaa.. PPrraassīībbaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmaaii uunn pprroommoocciijjaass ddaarrbbiieemm nnootteeiikkttaass ZZiinnāāttnniisskkāāss ddaarrbbīībbaass lliikkuummāā** uunn LLaattvviijjaass

RReeppuubblliikkaass MMiinniissttrruu kkaabbiinneettaa 22000055.. ggaaddaa 2277.. ddeecceemmbbrraa nnootteeiikkuummooss NNrr.. 11000011 DDookkttoorraa

zziinnāāttnniisskkāā ggrrāāddaa ppiieeššķķiirrššaannaass ((pprroommoocciijjaass)) kkāārrttīībbaa uunn kkrriittēērriijjii..

11..33.. SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu mmēērrķķiiss uunn uuzzddeevvuummii

MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass mmēērrķķiiss iirr aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuu ttooppooššoo zziinnāāttnniieekkuu,,

mmāāccīībbssppēēkkuu ssaaggaattaavvooššaannaa AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnaamm..

MMaaģģiissttrraannttūūrrāā ppaarreeddzzēēttaass ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess ssttuuddiijjaass,, kkaass iieettvveerr tteeoorrēēttiisskkuuss uunn

pprraakkttiisskkuuss ssttuuddiijjuu kkuurrssuuss,, kkuurrii ttāāllāākk ppaaddzziiļļiinnaa zziinnāāššaannaass,, iieemmaaņņaass uunn pprraassmmeess

ppssiihhoollooģģiisskkaajjāā ppēēttnniieeccīībbāā.. TTeeoorrēēttiisskkiiee,, mmeettooddoollooģģiisskkiiee uunn pprraakkttiisskkoo iieemmaaņņuu kkuurrssii vveeiicciinnaa

sseekkoojjooššoo uuzzddeevvuummuu rreeaalliizzāācciijjuu::

·· nnooddrrooššiinnāātt ppssiihhoollooģģiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass ttuurrppiinnāāššaannaass iieessppēējjaass LLaattggaalleess rreeģģiioonnaa

iieeddzzīīvvoottāājjiieemm;;

·· sseekkmmēētt aauuggssttsskkoolluu uunn cciittuu mmāāccīībbuu iieessttāāžžuu zziinnāāttnniisskkāā ppootteenncciiāāllaa uunn mmeettooddiisskkāā

llīīmmeeņņaa cceellššaannooss;;

* Zinātniskās darbības likums, Latvijas Vēstnesis 70 (3228) 05.05.2005
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·· aappmmiieerriinnāātt ssoocciiāālloo uunn ppēēttnniieecciisskkoo cceennttrruu ppiieepprraassīījjuummuu ppēēcc kkvvaalliiffiiccēēttiieemm

ssppeecciiāālliissttiieemm..

·· sseekkmmēētt ssppēējjaass iizzpprraasstt,, ssaallīīddzziinnāātt uunn kkrriittiisskkii iizzvvēērrttēētt ddaažžāāddaass ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjaass;;

·· sseekkmmēētt ssppēējjaass iizzssttrrāāddāātt zziinnāāttnniisskkii rraaddooššuu uunn ppēēttnniieeccīībbaass ppaammaattpprriinncciippiieemm aattbbiillssttooššuu

ppaattssttāāvvīīgguu ppssiihhoollooģģiisskkuu ppēēttīījjuummuu;;

·· vveeiicciinnāātt mmaaģģiissttrraannttaa ppeerrssoonnīībbaass iizzaauuggssmmii ddaarrbbīībbaaii ddeemmookkrrāāttiisskkāā ssaabbiieeddrrīībbāā;;

·· vveeiicciinnāātt aauuggssttuu pprrooffeessiioonnāāllāāss ēēttiikkaass ssttaannddaarrttuu rreeaalliizzāācciijjuu..

PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass mmēērrķķiiss iirr ssaaggaattaavvoott aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuuss

zziinnāāttnniisskkooss uunn aakkaaddēēmmiisskkooss ddaarrbbiinniieekkuuss tteeoorrēēttiisskkaajjāā uunn lliieettiiššķķaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā,, ppiieeddāāvvāājjoott

iieeggūūtt ssttaarrppttaauuttiisskkii ppiieellīīddzziinnāāttuu ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ggrrāādduu ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess nnoozzaarreess

ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē.. BBaallssttoottiieess uuzz ppaattssttāāvvīīggii vveeiikkttuu oorriiģģiinnāālluu zziinnāāttnniisskkuu

ppēēttīījjuummuu ((pprroommoocciijjaass ddaarrbbuu)),, pprrooggrraammmmaa nnooddrrooššiinnaa::

·· zziinnāāššaannuu,, zziinnāāttnniisskkāāss ddiisskkuussiijjaass uunn ppēēttnniieeccīībbaass iieemmaaņņuu ppaaddzziiļļiinnāāttuu aappgguuvvii ssoocciiāāllāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē;;

·· kkoommppeetteenncceess ppaaaauuggssttiinnāāššaannuu jjaauunnāākkoo ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjuu jjoommāā,, ppēēttnniieeccīībbaass

mmeettooddoollooģģiijjāā,, ppēēttnniieeccīībbaass pprroojjeekkttuu iizzssttrrāāddēē,, rreeaalliizzēēššaannāā uunn rreezzuullttāāttuu ppuubblliiccēēššaannāā

ssttaarrppttaauuttiisskkaajjooss iizzddeevvuummooss;;

·· tteeoorrēēttiisskkoo zziinnāāššaannuu ppaappllaaššiinnāāššaannuu ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē,, vveeiiddoojjoott

iinntteeggrraattīīvvaass zziinnāāššaannaass ppaarr ppssiihhoollooģģiijjuu;;

·· ppssiihhoollooģģiijjaass kkuurrssuu ddooccēēššaannuu bbaakkaallaauurraa,, mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmāāss;;

·· tteeoorriijjaass uunn pprraakksseess mmiijjiieeddaarrbbīībbaass llaabbāākkuu aappzziinnāāššaannooss jjaauunnaappggūūttoo zziinnāāššaannuu kkoonntteekkssttāā..

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass uuzzddeevvuummii::

-- tteeoorrēēttiisskkaaiiss –– nnooddrrooššiinnāātt ddookkttoorraannttuu aauuggssttuu tteeoorrēēttiisskkāāss ssaaggaattaavvoottīībbaass llīīmmeennii,, kkaass

aattbbiillsstt ppaassaauulleess uunn LLaattvviijjaass ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess ssaattuurraa pprraassīībbāāmm;;

-- ppēēttnniieecciisskkaaiiss –– iizzvveeiiddoott zziinnāāttnniisskkāā ppēēttīījjuummaa oorrggaanniizzāācciijjaass uunn rreezzuullttāāttuu aannaallīīzzeess

pprraassmmjjuu uunn iieemmaaņņuu ssiissttēēmmuu;;

-- mmeettooddiisskkaaiiss –– vveeiicciinnāātt ddookkttoorraannttuu lleekkcciijjuu uunn cciittuu nnooddaarrbbīībbuu vveeiidduu vvaaddīīššaannaass pprraassmmjjuu

uunn iieemmaaņņuu ssiissttēēmmuu;;

-- pprraakkttiisskkaaiiss –– ppiillnnvveeiiddoott zziinnāāttnniisskkoo ddaattuu iieeggūūššaannaass pprraassmmeess uunn vveeiiddoott rreezzuullttāāttuu

iieevviieeššaannaass iieemmaaņņaass iikkddiieennaass ddzzīīvvēē,, llaassoott lleekkcciijjaass,, vvaaddoott sseemmiinnāārruuss uutttt..
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22.. IIEEGGŪŪSSTTAAMMIIEE SSTTUUDDIIJJUU RREEZZUULLTTĀĀTTII ZZIINNĀĀŠŠAANNUU,, PPRRAASSMMJJUU UUNN AATTTTIIEEKKSSMMJJUU

FFOORRMMĀĀ

IIeeggūūssttaammiiee ssttuuddiijjuu rreezzuullttāāttii zziinnāāššaannuu,, pprraassmmjjuu uunn aattttiieekkssmmjjuu ffoorrmmāā mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmāā:

·· ssppēējjaa iizzvviirrzzīītt uunn rriissiinnāātt zziinnāāttnniisskkuuss jjaauuttāājjuummuuss;;

·· aakkttiivviittāāttee uunn pprroodduukkttiivviittāāttee zziinnāāttnniisskkaajjāā ddaarrbbāā:: ddaarrbbss aarrhhīīvvooss,, bbiibblliioottēēkkāāss,,

uuzzssttāāššaannāāss kkoonnffeerreennccēēss,, zziinnāāttnniisskkaajjooss sseemmiinnāārrooss,, ssaaggaattaavvoottoo rreeffeerrāāttuu,, rraakkssttuu uunn

zziinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa kkvvaalliittāāttee;;

·· pprraassmmee ppaattssttāāvvīīggii vvaaii ssaaddaarrbbīībbāā aarr cciittiieemm vveeiikktt zziinnāāttnniisskkuuss ppēēttīījjuummuuss;;

·· ppiieeddaallīīššaannāāss tteeoorrēēttiisskkoo sseemmiinnāārruu ddiisskkuussiijjāāss ppaarr kkāādduu nnootteeiikkttuu zziinnāāttnniisskkuu pprroobbllēēmmuu,,

kkaass aapplliieecciinnaa ggaann zziinnāāttnniisskkāāss lliitteerraattūūrraass ppāārrzziinnāāššaannuu uunn ttāāss iizzpprraattnnii,, ggaann ssppēējjaass

ppiieeddāāvvāātt zziinnāāttnniisskkoo pprroobbllēēmmuu rriissiinnāājjuummuuss;;

IIeeggūūssttaammiiee ssttuuddiijjuu rreezzuullttāāttii zziinnāāššaannuu,, pprraassmmjjuu uunn aattttiieekkssmmjjuu ffoorrmmāā ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmāā:

·· zziinnāāttnniisskkāā kkoommppeetteennccee mmūūssddeennuu jjaauunnāākkāāss ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjāāss;;

·· ggaattaavvīībbaa vvaaddīītt ddaažžāāddaa llīīmmeeņņaa zziinnāāttnniisskkuuss pprroojjeekkttuuss;;

·· ppllaaššii zziinnāāttnniisskkiiee kkoonnttaakkttii aarr ssppeecciiāālliissttiieemm ssaavvāā nnoozzaarrēē LLaattvviijjāā uunn āārrvvaallssttīīss;;

·· ppiieerreeddzzee uuzzssttāāttiieess,, vvaaddīītt uunn oorrggaanniizzēētt kkoonnffeerreenncceess,, zziinnāāttnniisskkuuss sseemmiinnāārruuss uunn cciittuuss

zziinnāāttnniisskkuuss ppaassāākkuummuuss;;

·· pprraassmmee vvaaddīītt jjaauunnoo zziinnāāttnniieekkuu zziinnāāttnniisskkooss ddaarrbbuuss;;

·· ppuubblliikkāācciijjaass LLaattvviijjaass aann āārrzzeemmjjuu zziinnāāttnniisskkaajjooss žžuurrnnāāllooss uunn rraakkssttuu kkrrāājjuummooss;;

·· zziinnāāttnniisskkāāss mmoonnooggrrāāffiijjaass ppaarr aakkttuuāāllāāmm ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkaajjāāmm pprroobbllēēmmāāmm mmūūssddiieennuu

ssaabbiieeddrrīībbāā..
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33.. SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU OORRGGAANNIIZZĀĀCCIIJJAA

33..11.. PPssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ssttrruukkttūūrraa

PPssiihhoollooģģiijjaass bbaakkaallaauurraa ((ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass kkooddss 4433331100)) mmaaģģiissttrraa ((ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmaass kkooddss 4455331100)) uunn ddookkttoorraa ((ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass kkooddss 5511331100)) aakkaaddēēmmiisskkoo ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmaass iirr iizzssttrrāāddāāttaass uunn ttiieekk rreeaalliizzēēttaass DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu

ffaakkuullttāātteess SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā,, llaaii ppiieeddāāvvāāttuu ppiillnnuu aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass cciikklluu

ppssiihhoollooģģiijjāā -- bbaakkaallaauurraa,, mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu llīīmmeeņņooss..

((112200 KKPP))
doktorantūra

((8800 KKPP))
maģistrantūra

((112200 KKPP))
”Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā”

1. att. Psiholoģijas studiju programmu realizācijas shēma DU Sociālās psiholoģijas katedrā

PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjāāss uuzzssvvaarrss ttiieekk lliikkttss uuzz ssttuuddēējjooššoo ppaattssttāāvvīīggoo zziinnāāttnniisskkoo

ddaarrbbuu,, kkaass ssaaiissttīīttss aarr ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjaass aattsseevviiššķķuu jjaauuttāājjuummuu ddzziiļļāākkuu iizzppēēttii,, iizzpprraattnnii uunn ttoo

ddaaļļēējjuu iizzmmaannttooššaannuu pprraakkttiisskkaajjāā ddaarrbbīībbāā.. LLaaii aattzzīīmmēēttuu zziinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa nnoozzīīmmīīgguummuu,, oottrraajjāā

ssttuuddiijjuu ppoossmmāā nnoo mmaaģģiissttrraannttiieemm ttiieekk pprraassīīttaa oobblliiggāāttāā uuzzssttāāššaannāāss aarr ppēēttīījjuummuu rreezzuullttāāttiieemm

zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss vvaaii ššoo rreezzuullttāāttuu ppuubblliiccēēššaannaa..

PPrrooggrraammmmaass īīppaattnnīībbaa iirr ttāā,, kkaa bbeezz ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa iieemmaaņņāāmm ssttuuddeennttii ssaavvaass

pprrooffeessiioonnāāllāāss iizzaauuggssmmeess nnoollūūkkāā ggūūsstt aarrīī pprraakkttiisskkāā ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa iieemmaaņņaass..
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MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssttrruukkttūūrraa

11.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu
iizzppēētteess oobblliiggāāttiiee kkuurrssii

((3300 KKPP))

22.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu
aapprroobbāācciijjaa((3300 KKPP))

33.. PPēēttnniieecciisskkss ddaarrbbss
((mmaaģģiissttrraa ddaarrbbss –– 2200 KKPP))

PPrrooggrraammmmaa ppaarreeddzzēēttaa 22 ssttuuddiijjuu ggaaddiieemm ((ppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjaass)) vvaaii 22,,55 ssttuuddiijjuu ggaaddiieemm

((nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjaass)) uunn ssaassttāāvv nnoo ttrriijjiieemm mmoodduuļļiieemm::

11.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu iizzppēētteess oobblliiggāāttiiee kkuurrssii ((3300 KKPP))

22.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu aapprroobbāācciijjaa ((3300 KKPP))

33.. PPēēttnniieecciisskkaaiiss ddaarrbbss ((mmaaģģiissttrraa ddaarrbbss –– 2200 KKPP))

·· mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssttrraattēēģģiisskkoo vviirrzzīībbuu nnoossaakkaa ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass uunn

ppeerrssoonnīībbaass ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess aappaakkššnnoozzaarreess mmeettooddoollooģģiisskkāā uuzzbbūūvvee;;

·· ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass 11..mmoodduulliiss iirr vviissaass pprrooggrraammmmaass kkooppuummāā mmeettooddoollooģģiisskkāā ddaaļļaa,,

kkuurrāā ttiieekk aattssppoogguuļļoottss mmooddeerrnnoo tteeoorriijjuu aattttīīssttīībbaass ssttāāvvookklliiss.. TTiieekk ssīīkkii aannaalliizzēēttii iizzppēētteess

mmeettooddiisskkiiee ppaaņņēēmmiieennii,, ttoo kkoonnssttrruuēēššaannaass pprriinncciippii uunn aaddaappttāācciijjaass pprroobbllēēmmaa ddaažžāāddāāss

kkuullttūūrrāāss uunn LLaattvviijjaass kkuullttūūrrāā kkoonnkkrrēēttii.. TTiieekk lliikkttss uuzzssvvaarrss uuzz kkvvaannttiittaattīīvvoo uunn kkvvaalliittaattīīvvoo

ppēēttnniieecciisskkoo mmeettoožžuu ssaavvssttaarrppēējjoo ssaammēērruu eekkssppeerriimmeennttāāllāāss pprroocceeddūūrraass oorrggaanniizzāācciijjāā..

KKooppuummāā 11..mmoodduuļļaa ssaattuurraa iizzvveeiiddeess iiddeejjaa iirr ppaarrāāddīītt cciillvvēēkkaa ppeerrssoonnīībbaass oonnttooģģeennēēzzeess

īīppaattnnīībbaass uunn lliikkuummssaakkaarrīībbaass ssoocciiāāllāāss mmiijjiieeddaarrbbīībbaass uunn kkooggnniittīīvvāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkoonntteekkssttāā;;

·· 22..mmoodduuļļaa ssaattuurrss ppaarreeddzz tteeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu uunn eekkssppeerriimmeennttāālloo rreezzuullttāāttuu aappkkooppoojjuummaa

uunn pprreezzeennttāācciijjaass ((zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss,, iizzddeevvuummooss,, sseemmiinnāārrooss uu..cc..)) iieemmaaņņuu uunn

pprraassmmjjuu nnoossttiipprriinnāāššaannuu;;

·· 33..mmoodduuļļaa ssaattuurrss iieettvveerr mmaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddii..
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PPrrooggrraammmmaa ppaarreeddzz ttrreenniiņņuu,, sseemmiinnāārruu,, kkoonnssuullttāācciijjuu uunn ssuuppeerrvvīīzziijjuu,, rraaddooššuu uuzzddeevvuummuu

iizzppiillddii mmāāccīībbuu ssppēēkkuu uuzzrraauuddzzīībbāā,, kkāā aarrīī oobblliiggāāttuu mmaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddāāššaannuu uunn

aaiizzssttāāvvēēššaannuu..

DDookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii ttiieekk ppiieeddāāvvāāttaa sseekkoojjooššaa ssttrruukkttūūrraa::

II PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa ssaaggaattaavvooššaannaa,, rraakkssttīīššaannaa uunn nnooffoorrmmēēššaannaa 8844 KKPP

IIII LLeekkcciijjaass uunn sseemmiinnāārrii ttaaii sskkaaiittāā::

11)) OObblliiggāāttiiee lleekkcciijjuu kkuurrssii
aa)) mmūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāāss tteeoorriijjaass
bb)) ssoocciiāāllāā eekkssppeerriimmeennttaa mmeettooddoollooģģiijjaass uunn oorrggaanniizzāācciijjaass īīppaattnnīībbaass

22)) TTeeoorrēēttiisskkiiee sseemmiinnāārrii ((JJāāiizzvvēēllaass vviissmmaazz 33 sseemmiinnāārruuss,, kkaattrraa sseemmiinnāārraa
kkrreeddīīttppuunnkkttuu sskkaaiittss –– 22 KKPP))

3300 KKPP

1144 KKPP
1166 KKPP

66 KKPP
KKOOPPĒĒJJAAIISS KKRREEDDĪĪTTPPUUNNKKTTUU SSKKAAIITTSS 112200 KKPP

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa ssaaggaattaavvooššaannaa

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee iieettvveerr ššāādduuss zziinnāāttnniisskkaajjāā llooģģiikkāā nneeppiieecciieeššaammooss ppoossmmuuss::

·· PPēēttīījjuummaa pprroobbllēēmmaass nnootteeiikkššaannaa,, zziinnāāttnniisskkaa ppēēttīījjuummaa ffoorrmmuullēējjuummss,, tteeoorrēēttiisskkāā

ppaammaattoojjuummaa uuzzrraakkssttīīššaannaa uunn pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa pprroojjeekkttaa ppēēttīījjuummaa aapprroobbāācciijjaa –– 3300

KKPP

·· EEkkssppeerriimmeennttaa ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāāss mmeettooddoollooģģiijjaass ppaammaattoojjuummss,, ddaattuu vvāākkššaannaa,, ttoo

aappssttrrāāddee –– 3300 KKPP

·· PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aapprroobbāācciijjaa kkoonnffeerreennccēēss –– 88 KKPP

·· ZZiinnāāttnniisskkoo ppaammaattrrāāddīīttāājjuu nnooffoorrmmēēššaannaa uunn ppuubblliiccēēššaannaa –– 1166 KKPP

·· ZZiinnāāttnniisskkoo pprroommoocciijjaass ddaarrbbuu kkooppāā aarr ddookkttoorraannttuu vviissāā aappmmāāccīībbaass llaaiikkāā īīsstteennoo DDUU

ZZiinnāāttnneess ppaaddoommēē aappssttiipprriinnāāttss pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss vvaaddīīttāājjss ((aassoocciiēēttaaiiss

pprrooffeessoorrss vvaaii pprrooffeessoorrss))..
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SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu rreeaalliizzēēššaannaass nnoossaaccīījjuummii

MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass aappjjoommss iirr 8800 KKPP.. SSttuuddiijjuu iillgguummss:: 22 ggaaddii ppiillnnaa llaaiikkaa uunn

22,,55 ggaaddii nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāmm..

DDookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass aappjjoommss iirr 112200 KKPP.. SSttuuddiijjuu iillgguummss:: 33 ggaaddii ppiillnnaa llaaiikkaa uunn

44 ggaaddii nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāmm..

IImmaattrriikkuullāācciijjaass nnootteeiikkuummii

·· ssttuuddiijjāāmm mmaaģģiissttrraannūūrrāā uuzzņņeemm rreefflleekkttaannttuuss aarr bbaakkaallaauurraa ggrrāādduu ppssiihhoollooģģiijjāā;; ssttuuddiijjāāmm

ddookkttoorraannttūūrrāā uuzzņņeemm rreefflleekkttaannttuuss aarr mmaaģģiissttrraa ggrrāādduu ppssiihhoollooģģiijjāā;;

·· mmaaģģiissttrraannttūūrrāā ssttuuddēējjooššooss iimmaattrriikkuullēē ppēēcc mmuuttiisskkaa ppāārrbbaauuddīījjuummaa vveeiikkššaannaass;;

·· ddookkttoorraannttūūrrāā ssttuuddēējjooššooss iimmaattrriikkuullēē ppēēcc ppāārrrruunnāāmm ppaarr iizzvvēēllēēttoo ddaarrbbaa ttēēmmuu uunn

eekkssāāmmeennaa ssvveeššvvaallooddāā ((aannggļļuu vvaallooddaa,, vvāāccuu vvaallooddaa,, ffrraannččuu vvaallooddaa));;

·· ssttuuddiijjuu mmaakkssaass aappjjoommuu uunn kkāārrttīībbuu kkaattrraamm nnāākkooššaajjaamm ssttuuddiijjuu ggaaddaamm iieessaakkaa

ffaakkuullttāātteess DDoommee uunn aappssttiipprriinnaa DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess SSeennāāttss;;

·· ssttuuddiijjuu nnoorriissii kkoonnttrroollēē DDUU SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāāttee,, DDUU SSttuuddiijjuu ddaaļļaa,, uunn ttāāss iizzppiillddii

oorrggaanniizzēē ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ddiirreekkttoorrss;;
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33..22.. SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ssaattuurrss

33..22..11.. PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss

DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraannttūūrraass ssttuuddeejjooššiiee aappggūūsstt ššāādduuss ssttuuddiijjuu mmoodduuļļuuss::

tteeoorrēēttiisskkaaiiss,, tteeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu aapprroobbāācciijjaass uunn ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa mmoodduulliiss..

TTaabbuullaa 33..22..11.. PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss

SSttuuddiijjuu kkuurrssaa nnoossaauukkuummss vvaaii

ddaarrbbīībbaass vveeiiddss
KKPP DDooccēēttāājjii IInnssttiittūūcciijjaa

11.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu iizzppēētteess oobblliiggāāttiiee kkuurrssii

PPssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummaa
oorrggaanniizzāācciijjaa,, ddaattuu aappssttrrāāddee uunn

aannaallīīzzee::
11.. KKvvaannttiittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa

mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
22.. KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa

mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
33.. PPēēttīījjuummaa ddaattuu ddaattoorraappssttrrāāddee

44.. ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee

88::
22

22

22

22

DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..,,

pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvss,,
DDrr..ppssyycchh..,,

pprrooff..AA..PPiippeerree,,
DDrr..pphhyyss..,, ddoocc..
SS..IIggnnaattjjeevvaa,,

DDrr.. ppssyycchh..,, ddoocc..
AA..RRuužžaa

DDUU
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa;;
IIllggttssppēējjīīggaass iizzggllīīttīībbaass

iinnssttiittūūttss
IInnffoorrmmāāttiikkaass kkaatteeddrraa;;
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa;;

SSoocciiāāllāāss iizzzziiņņaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss
pprroobbllēēmmaass

55 DDrr.. ppssyycchh..,, ddoocc..
AA..RRuužžaa

DDUU
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa

MMūūssddiieennuu ppeerrssoonnīībbaass pprroobbllēēmmaass 44 DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..,,

pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvss

DDUU
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa

GGrruuppuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 55 MMaaģģ..ppssyycchh..,, lleekktt..
AA..BBuullss

LLaattvviijjaass PPoolliicciijjaass
aakkaaddēēmmiijjaa

PPrroobbllēēmmaass uunn rriissiinnāājjuummii
ssoocciioollooģģiisskkaajjāāss uunn

ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāāss tteeoorriijjāāss

33 DDrr..ssoocc..,, pprrooff..
VV..MMeeņņššiikkoovvss

DDUU,, SSoocciioollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

http://dau.lv/ise/
http://dau.lv/ise/


16

SSttaarrppppeerrssoonnuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 55 MMaaģģ..ppssyycchh..,, lleekktt..
VV..RRaaššččeevvsskkiiss

DDUU SSoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

KKooppāā:: 3300

22.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu aapprroobbāācciijjaa
AA.. PPiieeddaallīīššaannāāss zziinnāāttnniisskkoo sseemmiinnāārruu ddaarrbbāā**

MMiiggrrāācciijjaass pprroocceessuu ssoocciiāāllii
ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii

22 DDrr..ppssyycchh..,, ddoocc..
VV..DDoommbbrroovvsskkiiss

DDUU,, PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa vvaaddīīššaannaa
oorrggaanniizzāācciijjāā

22 DDrr..ppssyycchh..,, ddoocc..
TT..UUzzoollee

DDUU,, SSoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

OOrrggaanniizzāācciijjaass ppssiihhoollooģģiijjaa 22 MMaaģģ..ppssyycchh..,, lleekktt..
VV..RRaaššeevvsskkiiss

DDUU,, SSoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

SSeemmiinnāārrss vvaaddīībbaass ppssiihhoollooģģiijjāā 22 DDrr.. ppssyycchh.. aassoocc..pprrooff..
II..KKookkiinnaa

DDUU,, PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

SSeemmiinnāārrss kkrroosskkuullttuurrāāllaajjāā
ppssiihhoollooģģiijjāā

22 MMaaģģ..ppssyycchh..,, lleekktt..
VV..RRaaššeevvsskkiiss

DDUU,, SSoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa

SSoocciiāāllāāss uuzzvveeddīībbaass bbiioollooģģiisskkiiee
ppaammaattii

22 DDrr..ppaaeedd,, DDrr..ppssyycchh..,,
ddoocc..MM..PPuuppiiņņšš

DDaauuggaavvppiillss zzooooddāārrzzss

VViiddeess ppssiihhoollooģģiijjaa uunn ppeerrssoonnīībbaass
kkvvaalliittaattīīvvaass aattttīīssttīībbaass pprroobbllēēmmaass

22 DDrr..ppssyycchh..,,
pprrooff..AA..PPiippeerree;;

DDrr..ppaaeedd,, DDrr..ppssyycchh..,,
ddoocc..MM..PPuuppiiņņšš

DDUU,, IIllggttssppēējjīīggaass
iizzggllīīttīībbaass iinnssttiittūūttss

DDaauuggaavvppiillss zzooooddāārrzzss

** KKaattrraamm mmaaģģiissttrraannttaamm jjāāiizzvvēēllaass ssttuuddiijjuu sseemmiinnāārrii nnee mmaazzāākk kkāā 1100 KKPP aappjjoommāā))

BB.. PPēēttīījjuummuu rreezzuullttāāttuu aapprroobbāācciijjaa

ZZiinnāāttnniisskkāā rraakkssttaa ssaaggaattaavvooššaannaa
ppuubblliiccēēššaannaaii

55 DDaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss
vvaaddīīttāājjss

PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aappkkooppooššaannaa
uunn zziiņņoojjuummss kkoonnffeerreennccēē

55 DDaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss
vvaaddīīttāājjss

http://dau.lv/ise/
http://dau.lv/ise/


17

UUzzssttāāššaannāāss mmaaģģiissttrraa
zziinnāāttnniisskkaajjooss llaassīījjuummooss

55 DDaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss
vvaaddīīttāājjss

LLeekkttoorraa pprraakkssee 55 DDaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss
vvaaddīīttāājjss

KKooppāā:: 2200

33.. PPēēttnniieecciisskkaaiiss ddaarrbbss

MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 2200 DDaarrbbaa zziinnāāttnniisskkaaiiss
vvaaddīīttāājjss

KKooppāā:: 8800 KKPP

NNoossllēēgguummaa ppāārrbbaauuddīījjuummii::
11.. MMaaģģiissttrraa eekkssāāmmeennss ppssiihhoollooģģiijjāā
22.. MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa

33..22..22.. PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss

DDookkttoorraannttūūrrāā ssttuuddiijjaass nnoottiieekk ssaasskkaaņņāā aarr ddookkttoorraannttuu iinnddiivviidduuāālloo ppllāānnuu vviissuu ssttuuddiijjuu

llaaiikkuu.. IInnddiivviidduuāāllaaiiss ppllāānnss ppaarreeddzz::

·· nnookkāārrttoott pprroommoocciijjaass eekkssāāmmeennuuss iizzvvēēllēēttāājjāā RRiieettuummeeiirrooppaass vvaallooddāā ((aannggļļuu,, vvāāccuu vvaaii

ffrraannččuu)) uunn ppssiihhoollooģģiijjāā;;

·· iizzssttrrāāddāātt ssttuuddiijjuu kkuurrssuu uunn nnoollaassīītt lleekkcciijjaass aauuggssttsskkoollāā;;

·· vveeiikktt zziinnāāttnniisskkaajjaamm tteemmaattaamm aattbbiillssttooššuu ppēēttīījjuummuu uunn ttāā rreezzuullttāāttuu aappkkooppooššaannuu

pprroommoocciijjaass ddaarrbbāā;;

·· ssaaggaattaavvoott ppuubblliikkāācciijjaass ssttaarrppttaauuttiisskkii rreecceennzzēēttooss žžuurrnnāāllooss;;

·· ppiieeddaallīīttiieess zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss uunn sseemmiinnāārrooss..

DDUU ddookkttoorraannttaamm ssaavvaa zziinnāāttnniisskkaa ddaarrbbaa vveeiikkššaannaaii iirr ggaarraannttēēttaa uunniivveerrssiittāātteess

bbiibblliioottēēkkaa,, ffaakkuullttāāššuu uunn zziinnāāttnniisskkoo iieessttāāžžuu aappaarraattūūrraass,, llaabboorraattoorriijjuu uunn kkaabbiinneettuu

iizzmmaannttooššaannaa..

PPrrooggrraammmmaa ttiieekk rreeaalliizzēēttaa 66 sseemmeessttrrooss ppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss uunn 88 sseemmeessttrrooss nneeppiillnnaa

llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss..

PPssiihhoollooģģiijjaass ssaattuurraa aappgguuvvēē ppaarreeddzzēēttaa sseeppttiiņņuu ppaammaattttēēmmuu aappgguuvveess sshhēēmmaa::
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·· KKaattrraa sseemmeessttrraa ssāākkuummāā iieevvaaddnnooddaarrbbīībbaass vviieennāā nnoo ppaammaattttēēmmāāmm.. IIeevvaaddnnooddaarrbbīībbaass

vvaaddaa pprrooffeessoorruu uunn ddooccēēttāājjuu ddaarrbbaa ggrruuppaa.. TTaajjāā ttiieekk::

11)) iizzvviirrzzīīttss ppaammaattttēēmmaass mmēērrķķiiss,, aakkcceennttēēttii nnoozzīīmmīīggāākkiiee jjaauuttāājjuummii uunn ttoo aappgguuvveess iieessppēējjaass

((aassppeekkttii uu..cc..))

22)) rraakkssttuurroottii nnoozzīīmmīīggāākkiiee lliitteerraattūūrraass aavvoottii..

·· DDookkttoorraannttuu ppaattssttāāvvīīggaaiiss ddaarrbbss ppaammaattttēēmmaass aappgguuvvēē sseemmeessttrraa llaaiikkāā..

·· DDookkttoorraannttii ((ppēēcc vvaajjaaddzzīībbaass)) vvaarr ppiieetteeiikktt kkoonnssuullttāācciijjaass ppiiee pprrooffeessoorruu uunn

ddooccēēttāājjuu ddaarrbbaa ggrruuppaass lloocceekkļļiieemm..

·· KKaattrraa sseemmeessttrraa bbeeiiggāāss ddookkttoorraannttii aattsskkaaiittāāss ppaarr ppaaddaarrīīttoo ddaarrbbuu ssaavvaamm

zziinnāāttnniisskkaajjaamm vvaaddīīttāājjaamm..

·· DDookkttoorraannttss iikk ggaadduu ppiieeddaallāāss ddaažžāādduu aauuggssttsskkoolluu zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss,,

uuzzssttāājjoottiieess aarr rreeffeerrāāttuu..

SSttuuddiijjuu ggaaddaa bbeeiiggāāss kkaattrrss ddookkttoorraannttss ppiieeddaallāāss kkoollookkvviijjaa ddaarrbbāā,, kkuurrāā nnoottiieekk ssaavvaa

ssttuuddiijjuu uunn ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa aannaallīīzzee uunn nnoovvēērrttēēššaannaa..

TTaabbuullaa 33..22..22.. PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss

NNrr..pp..kk.. TTeemmaattiikkaa KKPP DDooccēēttāājjaa vvāārrddss,,
uuzzvvāārrddss

II.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāāss tteeoorriijjaass

11.. PPeerrssoonnīībbaass ppaarraaddiiggmmaass ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
ssaattuurrāā

33 KKPP AA.. VVoorroobbjjoovvss
PPrrooff..,, DDrr.. hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..

22.. VVaaddīībbaass mmāākkssllaa oorrggaanniizzāācciijjāāss uunn ggrruuppāāss 33 KKPP II.. KKookkiinnaa
AAssoocc.. PPrrooff.. DDrr.. ppssyycchh..

33.. KKoommuunniikkāācciijjaass ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii
iinnffoorrmmāācciijjaass ssaabbiieeddrrīībbāā

33 KKPP II.. TTuunnnnee
AAssoocc.. PPrrooff.. DDrr.. ppssyycchh..

44.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiijjaass pprriioorriittāātteess uunn
aattttīīssttīībbaass ppeerrssppeekkttīīvvaass

55 KKPP
AA.. VVoorroobbjjoovvss
PPrrooff....,, DDrr.. hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..
AA..RRuužžaa
DDrr.. ppssyycchh..,, ddoocceennttss
MM.. VViiddnneerree
PPrrooff..,, DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..

KKOOPPĒĒJJAAIISS KKRREEDDĪĪTTPPUUNNKKTTUU SSKKAAIITTSS:: 1144 KKPP
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IIII.. SSoocciiāāllāā ppēēttīījjuummaa mmeettooddoollooģģiijjaa

11.. KKvvaannttiittaattīīvvāāss mmeettooddeess ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāā
zziinnāāttnnēē

44 KKPP II.. PPlloottkkaa
AAssoocc.. PPrrooff.. DDrr.. ppssyycchh..
MM.. VViiddnneerree
PPrrooff..,, DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..

22.. DDaattoorrss kkāā llīīddzzeekklliiss ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttīījjuummooss 44 KKPP SS.. IIggnnaattjjeevvaa
DDoocc.. DDrr..pphhyyss..

33.. KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīīššaannaass mmeettooddeess iizzmmaannttooššaannaass
iieessppēējjaass ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā

44 KKPP AA.. PPiippeerree
AAssoocc.. PPrrooff..,, DDrr..ppssyycchh..

44.. ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa ((pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa)) ssttrruukkttūūrraass
vveeiiddooššaannaa uunn ssaaggaattaavvooššaannaa ppuubblliiccēēššaannaaii

44 KKPP AA.. VVoorroobbjjoovvss
PPrrooff....,, DDrr.. hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..
AA.. PPiippeerree
AAssoocc.. PPrrooff..,, DDrr..ppssyycchh..

KKOOPPĒĒJJAAIISS KKRREEDDĪĪTTPPUUNNKKTTUU SSKKAAIITTSS:: 1166 KKPP

IIIIII.. TTeeoorrēēttiisskkiiee sseemmiinnāārrii ((jjāāiizzvvēēllaass 33 sseemmiinnāārrii))

11.. SSttaarrppkkuullttūūrruu kkoommuunniikkāācciijjaa uunn eettnnookkoommuunniikkaattīīvvāā
kkoommppeetteennccee

22 KKPP MM.. VViiddnneerree
PPrrooff..,, DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..

22.. KKvvaalliittaattīīvvaa ddzzīīvvee,, ppssiihhoollooģģiisskkāā llaabbkkllāājjīībbaa uunn
ddzzīīvveess mmāākkssllaa

22 KKPP TT.. UUzzoollee
DDrr..ppssyycchh.. ddoocceennttee

33.. PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkii aassppeekkttii::
ppeerrssoonnīībbaa –– ddaarrbbss –– oorrggaanniizzāācciijjaa

22 KKPP TT.. UUzzoollee
DDrr..ppssyycchh.. ddoocceennttee

44.. MMūūssddiieennuu ssoocciioollooģģiisskkaass tteeoorriijjaass 22 KKPP VV.. MMeeņņššiikkoovvss
PPrrooffeessoorrss,, DDrr.. ssoocc..

KKOOPPĒĒJJAAIISS KKRREEDDĪĪTTPPUUNNKKTTUU SSKKAAIITTSS:: 66 KKPP

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 8844 KKPP ZZiinnāāttnniisskkaaiiss vvaaddīīttāājjss

KKooppāā:: 112200 KKPP

NNoossllēēgguummaa ppāārrbbaauuddīījjuummii::
11.. PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ppssiihhoollooģģiijjāā
22.. PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ssvveeššvvaallooddāā
33.. PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa
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PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa kkooppaa vvaarr bbūūtt ddiisseerrttāācciijjaa ssppeecciiaalliittāāttēē vvaaii iizzņņēēmmuummaa ggaaddīījjuummooss

zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu kkooppaa vvaaii mmoonnooggrrāāffiijjaa..

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbuu –– ddiisseerrttāācciijjuu vveeiiddoo nnoozzīīmmīīggss ppēēttīījjuummss kkāāddāā nnoo ppssiihhoollooģģiijjaass

zziinnāāttnneess aappaakkššnnoozzaarrēēmm,, kkuurršš ssaassttāāddaa ppaabbeeiiggttuu,, vviieennggaabbaallaaiinnuu ddaarrbbuu,, kkaass ssaavvaass ssppeecciiffiikkaass

ddēēļļ nneevvaarr ttiikktt ppuubblliiccēēttss ppaa ddaaļļāāmm ddaarrbbaa ggaaiittāā..

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbss –– ddiisseerrttāācciijjaa aappkkooppoo tteeoorriijjuu aattttīīssttīībbuu vveeiicciinnooššuu zziinnāāttnniisskkuu

ppēēttīījjuummuu,, kkuurrāā ddoottss ddeettaalliizzēēttss ppāārrsskkaattss ppaarr ssaassnniieegguummiieemm aappaakkššnnoozzaarreess nnootteeiikkttaass

pprroobbllēēmmaass iizzppēēttēē,, kkoonnkkrrēēttaa ddaarrbbaa nnoozzīīmmīīgguummss ššaajjāā kkoonntteekkssttāā,, nnoorrāāddīīttaass ssīīkkii aapprraakkssttīīttaass

ddaarrbbāā ppiieelliieettoottaass mmeettooddeess uunn mmaatteerriiāāllii,, kkāā aarrīī uuzzsskkaattāāmmii ppaarrāāddīīttii ddoottaajjāā ddaarrbbāā ssaassnniieeggttiiee

rreezzuullttāāttii uunn ttoo zziinnāāttnniisskkāā vvēērrttīībbaa..

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa –– ddiisseerrttāācciijjaass aaiizzssttāāvvēēššaannaaii nneeppiieecciieeššaammaass ppuubblliikkāācciijjaass

ssttaarrppttaauuttiisskkii rreecceennzzēēttooss žžuurrnnāāllooss,, nnoo kkuurriieemm rraakkssttii vvaarr bbūūtt aarrīī LLaattvviijjaass zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu

kkrrāājjuummooss vvaaii aattsseevviiššķķāāss rreecceennzzēēttāāss ppuubblliikkāācciijjāāss,, kkuurrāāss aattssppoogguuļļoojjaass pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa

iieessttrrāāddeess.. AAuuttoorrss vvaarr ppiieevviieennoott ddaarrbbaamm aarrīī ppuubblliiccēēttoo kkoonnffeerreennččuu uunn zziinnāāttnniisskkoo ssaannāākkssmmjjuu

ttēēžžuu ssaarraakkssttss..

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbss –– zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu kkooppaa ssaassttāāvv nnoo kkooppssaavviillkkuummaa mmoonnooggrrāāffiijjaass

vveeiiddāā,, rreeffeerrāāttaa vvaaii vviissmmaazz ttrriimm aauuttoorraa zziinnāāttnniisskkaajjiieemm rraakkssttiieemm ssttaarrppttaauuttiisskkii rreecceennzzēēttooss

žžuurrnnāāllooss uunn ddiivviieemm LLaattvviijjaass zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu kkrrāājjuummooss ssppeecciiaalliittāāttēē.. RReeffeerrāāttss aappkkooppoo

aauuttoorrzziinnāāttnniisskkaajjooss rraakkssttooss ppaarrāāddīīttooss rreezzuullttāāttuuss,, nneeppiieecciieeššaammīībbaass ggaaddīījjuummāā mmiinniimmāāllii

ppaappiillddiinnoott ttooss aarr vvēēll rraakkssttuu kkooppuu –– ssaassttāāvvāā iieekkļļaauuttiiee zziinnāāttnniisskkiiee rraakkssttii iirr ppuubblliikkāācciijjuu kkooppiijjaass

aattbbiillssttooššii ttoo žžuurrnnāālluu nnootteeiikkuummiieemm,, kkuurrooss rraakkssttii ppiieeņņeemmttii vvaaii iieessnniieeggttii ppuubblliiccēēššaannaaii..

ZZiinnāāttnniisskkāā mmoonnooggrrāāffiijjaa –– ppaarr ppēēttīījjuummuu aappaakkššnnoozzaarrēē jjāāiieekkļļaauujj aappaakkššnnoozzaarruu

ssppeecciiāālliissttuu rreecceennzziijjaass..

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa nnoottiieekk ppssiihhoollooģģiijjaass pprroommoocciijjaass ppaaddoommēē.. PPēēcc

pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa iieessnniieeggššaannaass pprroommoocciijjaass ppaaddoommeess ddaarrbbaa ggaaiittuu rreegguullēē NNoolliikkuummss ppaarr

ppssiihhoollooģģiijjaass pprroommoocciijjaass ppaaddoommeess ddaarrbbīībbuu ((aappssttiipprriinnāāttss 22000066..ggaaddaa mmaarrttāā)) ((sskkaatt..

1100..ppiieelliikkuummuu))..
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SShhēēmmaa 11.. PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraannttūūrraass ssttuuddiijjuu pprroocceessss DDUU

SSoocciiāāllaass ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu
pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss ((112200KKPP))

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbss
((8844KKPP))

TTeeoorrēēttiisskkiiee uunn mmeettooddoollooģģiisskkiiee kkuurrssii,, sseemmiinnāārrii,, pprroommoocciijjaass eekkssāāmmeennuu
kkāārrttooššaannaa ((1122KKPP))

TTeeoorrēēttiisskkāāss ddaaļļaass
iizzssttrrāāddee ((3300KKPP))

PPēēttīīššaannaass mmeettooddoollooģģiijjaa
uunn mmeettooddee ((1166KKPP))

TTeeoorrēēttiisskkiiee kkuurrssii
((1122 KKPP))

PPēēttīījjuummaa eemmppīīrriisskkāāss
ddaaļļaass iizzssttrrāāddee,, ddaattuu
iieevvāākkššaannaa,, aappssttrrāāddee
uunn aannaallīīzzee ((3300KKPP))

KKvvaannttiittaattīīvvaass mmeettooddeess
ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāā
zziinnāāttnnēē ((44KKPP))

PPeerrssoonnīībbaass
ppaarraaddiiggmmaass ssoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass ssaattuurrāā
((33KKPP))

PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu
pprreezzeennttēēššaannaa
zziinnāāttnniisskkāā
kkoonnffeerreennccēē ((88KKPP))

KKvvaalliittaattīīvvaass mmeettooddeess
iizzmmaannttooššaannaass iieessppēējjaass
ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā
((44KKPP))

MMūūssddiieennuu
ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiijjaass
pprriioorriittāātteess uunn
aattttīīssttīībbaass
ppeerrssppeekkttīīvvaa ((33KKPP))

RRaakkssttuu
ssaaggaattaavvooššaannaa uunn
ppuubblliiccēēššaannaa ((88KKPP))

DDaattoorrss kkāā llīīddzzeekkļļiiss
ppssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummāā
((44KKPP))

VVaaddīībbaass mmāākkssllaa
oorrggaanniizzāācciijjāāss uunn
ggrruuppāāss ((33KKPP))

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbuu
ppaabbeeiiggššaannaa uunn
pprriieekkššaaiizzssttāāvvēēššaannaa
((88KKPP))

ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa
ssttrruukkttūūrraass vveeiiddooššaannaa
((pprroommoocciijjaass ddaarrbbss)) uunn
ssaaggaattaavvooššaannaa
ppuubblliiccēēššaannaaii ((44KKPP))

KKoommuunniikkāācciijjaass
ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii
iinnffoorrmmāācciijjaass
ssaabbiieeddrrīībbāā ((33KKPP))

PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss
ppssiihhoollooģģiijjāā

SSeemmiinnāārrii 66 KKPP

PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss
ssvveeššvvaallooddāā

PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa ssoocciiāāllii
ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii::
ppeerrssoonnīībbaa –– ddaarrbbss ––
oorrggaanniizzāācciijjaa..

SSttaarrppkkuullttūūrruu kkoommuunniikkāācciijjaa
uunn eettnnookkoommuunniikkaattīīvvāā
kkoommppeetteennccee

KKvvaalliittaattīīvvāā ddzzīīvvee uunn
ppssiihhiisskkāā vveesseellīībbaa

MMūūssddiieennuu ssoocciioollooģģiisskkāāss
tteeoorriijjaass
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33..33.. IIeekkššēējjāāss kkvvaalliittāātteess mmeehhāānniissmmaa ddaarrbbīībbaa

LLaaii nnooddrrooššiinnāāttuu ssttuuddiijjuu kkvvaalliittāāttii,, ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ttiieekk vveeiiddoottaass,, ppiieeņņeemmttaass uunn

uuzzllaabboottaass,, bbaallssttoottiieess uuzz ddeemmookkrrāāttiijjaass pprriinncciippiieemm.. TToo ppaarreeddzz pprrooggrraammmmuu ddooccēēttāājjuu uunn

ssttuuddeennttuu iieessaaiissttīīššaannāāss nneeppāārrttrraauukkttāā iinnffoorrmmāācciijjaass aappmmaaiiņņaass,, ssttuuddiijjuu pprroocceessaa iizzvvēērrttēējjuummāā uunn

aattggrriieezzeenniisskkāāss ssaaiitteess nnooddrrooššiinnāāššaannaass pprroocceessāā..

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu kkvvaalliittāātteess nnooddrrooššiinnāājjuummaa ppaammaattāā iirr::

-- ssttuuddiijjuu pprroocceessaa aannaallīīzzee uunn kkoonnttrroollee,, kkoo vveeiicc rreegguullāārrii,, sseekkoojjoott uunn aannaalliizzēējjoott ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmuu ssaattuurruu DDUU SSZZFF DDoommeess ssēēddēēss,, SSttuuddiijjuu PPrrooggrraammmmaass PPaaddoommeess uunn

aattttiieeccīīggoo kkaatteeddrruu ssēēddēēss,, ssttuuddiijjuu kkvvaalliittāāttii ((vveeiiccoott ssttuuddēējjooššoo aappttaauujjuu ppēēcc kkaattrraa kkuurrssaa

nnookkllaauussīīššaannāāss)),, ssttuuddēējjooššoo uunn aabbssoollvveennttuu aattttiieekkssmmii ((aappttaauujjaass)),, ffoorrmmāāllooss uunn cciittaa

vveeiiddaa pprrooggrraammmmaass aappgguuvveess sseekkmmīībbaass rrāāddīīttāājjuuss ((ssttuuddēējjooššoo sseekkmmīībbuu,, kkoonnkkuurrēēttssppēējjuu

ddaarrbbaa ttiirrggūū));;

-- ssttuuddiijjuu pprroocceessaa uunn ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa iinntteeggrrāācciijjaass ppaassttiipprriinnāāššaannaa,, uuzzsskkaattoott ttoo ppaarr

bbūūttiisskkuu kkvvaalliittāātteess nnooddrrooššiinnāāššaannaass ssiissttēēmmaass ssaassttāāvvddaaļļuu;;

-- ssttuuddiijjuu pprroocceessaa ssttrraattēēģģiisskkāā ppllāānnooššaannaa,, aannaalliizzēējjoott ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ttuurrppmmāākkāāss

aattttīīssttīībbaass iieessppēējjaass uunn ppāārrēējjooss aarr ttoo ssaaiissttīīttooss aassppeekkttuuss..

LLiieelluu nnoozzīīmmii pprrooggrraammmmaass kkvvaalliittāātteess nnooddrrooššiinnāāššaannāā ssnniieeddzz ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāss

iizzvveeiiddoottāāss,, FFaakkuullttāātteess ddoommēē aappssttiipprriinnāāttāā SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ppaaddoommeess.. TTāāss ppāārrrraauuddzzīībbāā

nnoottiieekk sseekkoojjooššaass aakkttiivviittāātteess::

§§ SSttuuddiijjuu ppllāānnooššaannaass sseemmiinnāārrii ppiirrmmss kkaattrraa jjaauunnāā ssttuuddiijjuu ggaaddaa,, kkaadd pprrooggrraammmmaass

ddooccēēttāājjii ttiieekk aaiicciinnāāttii iizzvvēērrttēētt iieepprriieekkššēējjāā ssttuuddiijjuu ggaaddaa ppiieerreeddzzii uunn ddiisskkuuttēētt ppaarr ssttuuddiijjuu

pprroocceessaa īīsstteennooššaannuu jjaauunnaajjāā ssttuuddiijjuu ggaaddāā;;

§§ SSttuuddiijjuu ggaaddaa iieevvaaddsseemmiinnāārrii uunn ssttuuddiijjuu ggaaddaa nnoossllēēgguummaa sseemmiinnāārrii,, kkuurrooss ttiieekk ddiisskkuuttēēttss

ppaarr pprrooggrraammmmaass pprraassīībbāāmm uunn ssttuuddiijjuu pprroocceessaa nnoorriissii kkaattrrāā ssttuuddiijjuu ggaaddāā;;

§§ KKaattrraa ssttuuddiijjuu kkuurrssaa iizzvvēērrttēēššaannaa ppēēcc ppāārrbbaauuddīījjuummuu nnookkāārrttooššaannaass.. KKuurrssaa ssaattuurraa

iizzvvēērrttēēššaannuu uunn ssaasskkaaņņooššaannuu vveeiicc aattttiieeccīīggāāss kkaatteeddrraass,, nnoossaakkoott kkuurrssuu ssaattuurraa

aattbbiillssttīībbuu jjaauunnāākkaajjiieemm zziinnāāttnniisskkaajjiieemm ssaassnniieegguummiieemm,, jjaauunnāākkaajjaaii mmāāccīībbuu lliitteerraattūūrraaii

uunn,, ssaallīīddzziinnoott ttooss aarr aattbbiillssttooššiieemm mmāāccīībbuu kkuurrssiieemm LLaattvviijjaass RReeppuubblliikkaass,, EESS uunn cciittāāss

llīīddzzīīggāāss aauuggssttsskkoolluu pprrooggrraammmmāāss.. PPaarr kkaattrraa mmāāccīībbuu kkuurrssaa pprrooggrraammmmaass iizzssttrrāāddāāššaannuu

uunn ppaappiillddiinnāāššaannuu iirr aattbbiillddīīggss pprrooggrraammmmāā ssttrrāāddāājjooššaaiiss mmāāccīībbssppēēkkss..
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§§ SSttuuddiijjuu pprroocceessaa iizzvvēērrttēēššaannaa kkaattrraa ssttuuddiijjuu ggaaddaa bbeeiiggāāss;;

§§ SSttuuddiijjuu pprroocceessāā rraadduuššooss jjaauuttāājjuummuu uunn pprroobbllēēmmuu rraakkssttiisskkaa uuzzrrāāddīīššaannaa,, iieessnniieeddzzoott

pprrooggrraammmmaass ppaaddoommeeii ““JJaauuttāājjuummuu uunn iieerroossiinnāājjuummuu llaappuu””;;

§§ SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ppaaššiizzvvēērrttēējjuummaa zziiņņoojjuummss,, kkoo pprrooggrraammmmaass ddiirreekkttoorrss kkaattrraa

ssttuuddiijjuu ggaaddaa bbeeiiggāāss ssaaggaattaavvoo uunn ppēēcc aappssttiipprriinnāāššaannaass DDUU SSZZFF DDoommēē iieessnniieeddzz SSKKNNCC

uunn ppuubblliiccēē DDUU mmāājjaass llaappāā ((hhttttpp::////ddaauu..llvv//ppoosstt//sskknncc..pphhpp))..

MMāāccīībbuu kkuurrssuu ppaassnniieeggššaannaass kkvvaalliittāātteess nnoovvēērrttēēššaannaa nnoottiieekk ttrrīīss llīīmmeeņņooss::

11.. PPaassnniieeggššaannaass kkvvaalliittāāttii nnoovvēērrttēē ppēēcc mmaaģģiissttrraannttuu aappttaauujjaass rreezzuullttāāttiieemm.. PPēēcc ssttuuddiijjuu

ppiillnnaa kkuurrssaa nnookkllaauussīīššaannāāss ssttuuddeejjooššuu vviiddūū pprrooggrraammmmuu vvaaddīībbaa vveeiicc rraakkssttiisskkuu aappttaauujjuu..

AAppttaauujjaass rreezzuullttāāttuuss ppaarraassttii aappsspprriieežž PPrrooggrraammmmuu PPaaddoommeess ssēēddēēss..

22.. PPaassnniieeggššaannaass kkvvaalliittāāttii nnoovvēērrttēē ppēēcc mmāāccīībbuu nnooddaarrbbīībbuu ssaavvssttaarrppēējjiieemm

aappmmeekkllēējjuummiieemm.. AAppmmeekkllēējjuummii aarrīī ppaarraassttii ttiieekk aappsspprriieessttii PPrrooggrraammmmuu PPaaddoommeess

ssēēddēēss..

33.. PPaassnniieeggššaannaass kkvvaalliittāāttii nnoovvēērrttēē ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu aabbssoollvveennttuu,, uunn ddaarrbbaa ddeevvēējjuu

aattssaauuccēēss ppaarr ssaavviieemm ddaarrbbiinniieekkiieemm..

http://dau.lv/post/sknc.php
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44.. SSTTUUDDIIJJUU RREEZZUULLTTĀĀTTUU UUNN PPRROOGGRRAAMMMMAASS SSAATTUURRAA SSAALLĪĪDDZZIINNĀĀJJUUMMSS AARR

LLĪĪDDZZĪĪGGĀĀMM SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMĀĀMM LLAATTVVIIJJĀĀ UUNN EEIIRROOPPAASS SSAAVVIIEENNĪĪBBAASS VVAALLSSTTĪĪSS

44..11.. MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaallīīddzziinnāājjuummss aarr llīīddzzīīggāāmm ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm

LLaattvviijjāā uunn EEiirrooppaass SSaavviieennīībbaass vvaallssttīīss

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass

bbaallssttāāss uuzz ttiieemm ppaammaattpprriinncciippiieemm,, kkaass iizzvveeiiddoottii EEiirrooppaass uunniivveerrssiittāāttēēss,, kkuurr ppiieekkooppjj pprriinncciippuu

aappmmāāccīītt ppssiihhoolloogguuss,, kkuurrii iirr kkoommppeetteennttii ggaann tteeoorrēēttiisskkaajjāāss zziinnāāššaannāāss,, ggaann ppēēttnniieeccīībbaass

mmeettooddoollooģģiijjāā..

DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa ttiikkaa ssaallīīddzziinnāāttaa aarr ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm

ttāāddāāss uunniivveerrssiittāāttēēss kkāā HHeellssiinnkkii UUnniivveerrssiittyy,, LLoonnddoonn SScchhooooll ooff EEccoonnoommiiccss IInnssttiittuuttee ooff

PPssyycchhoollooggyy uunn LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttee ((sskkaatt.. TTaabbuulluu 44..11..))

KKāā rreeddzzaammss,, ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu mmaaģģiissttrraa ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa ssoocciiaallāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē HHeellssiinnkkuu UUnniivveerrssiittāāttēē ggaann ppēēcc ssaavvaass ssttrruukkttūūrraass ggaann ppēēcc ssaattuurraa iirr

llīīddzzīīggaa DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmaaii.. HHeellssiinnkkuu UUnniivveerrssiittāāttēē ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa

ssttuuddiijjaass vviirrzzīīttaass uuzz zziinnāāttņņuu iinntteeggrrāācciijjuu.. DDUU mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmaass ssaattuurrss aarrīī vviirrzzīīttss uuzz

zziinnāāttņņuu iinntteeggrrāācciijjuu,, aannaalliizzēējjoott ppssiihhoollooģģiijjaass aattttīīssttīībbuu kkooppssaakkaarrīībbāāss aarr cciittuu zziinnāāttņņuu aattttīīssttīībbuu..

LLoonnddoonnaass EEkkoonnoommiikkaass SSkkoollaass PPssiihhoollooģģiijjaass IInnssttiittūūttaa ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu mmaaģģiissttrraa

ppssiihhoollooģģiijjāā pprrooggrraammmmaa ssaallīīddzziinnāājjuummaamm ggaallvveennookkāārrtt ttiikkaa iizzvvēēllēēttaa ssoocciiāāllāāss uunn kkuullttuurrāāllāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarreess aassppeekkttāā.. KKāā rreeddzzaammss,, ggaann ppēēcc pprrooggrraammmmaass ssttrruukkttūūrraass,, ggaann aarrīī

ppēēcc ssttuuddiijjuu kkuurrssuu ssaattuurrāā iirr aakkcceennttēēttaass llīīddzzīīggaass iiddeejjaass kkāā ssaallīīddzziinnāāmmaajjāā pprrooggrraammmmāā,, sseevviiššķķii

ppoozziittīīvvāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aakkcceennttii ssaaiissttīībbāā aarr ssoocciiāālliieemm pprroocceessiieemm oorrggaanniizzāācciijjāāss uunn

mmuullttiikkuullttuurrāāllāā vviiddēē..

IIzzddaarroott kkooppssaavviillkkuummuu ppaarr ššīīmm ddiivvāāmm mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm,, jjāāssaakkaa,, kkaa

EEiirrooppaass uunniivveerrssiittāāttēēss ssttuuddiijjuu iillgguummss iirr 22 ggaaddii,, kkuurruu llaaiikkāā ssttuuddeennttiieemm iirr jjāāssaavvāācc 6600

kkrreeddīīttppuunnkkttii.. SSttuuddiijjaass nnoossllēēddzzaass aarr mmaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddāāššaannuu uunn nnoovvēērrttēēššaannuu.. AArrīī mmūūssuu

uunniivveerrssiittāāttēē ssttuuddeennttiieemm jjāāmmāāccāāss 22 ggaadduuss ((ppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjaass)) uunn 22,,55 ggaadduuss ((nneeppiillnnaa llaaiikkaa

ssttuuddiijjaass)) uunn jjāāaappggūūsstt 8800 kkrreeddīīttppuunnkkttuu pprrooggrraammmmuu..
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TTaabbuullaa 44..11.. MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaallīīddzziinnāājjuummss aarr llīīddzzīīggāāmm ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm LLaattvviijjāā uunn

EEiirrooppaass SSaavviieennīībbaass vvaallssttīīss

HHeellssiinnkkii UUnniivveerrssiittyy LLoonnddoonn SScchhooooll ooff
EEccoonnoommiiccss IInnssttiittuuttee ooff

PPssyycchhoollooggyy
LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttee DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
ppēēttiijjuummss

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

mmeettooddeess

PPēēttīījjuummaa mmeettooddeess uunn
kkvvaannttiittaattīīvvāā aannaallīīzzee

PPēēttnniieeccīībbaass mmeettooddoollooģģiijjaa
PPēēttīījjuummuu iinnssttrruummeennttuu
iizzssttrrāāddee uunn aaddaappttāācciijjaa
DDaattuu ssttaattiissttiisskkāā aannaallīīzzee

PPssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummaa
oorrggaanniizzāācciijjaa ddaattuu
aappssttrrāāddee uunn aannaallīīzzee::
KKvvaannttiittaattīīvvāā ppēēttīījjuummaa
mmeettooddoollooģģiijjaa
KKvvaalliittaattīīvvāā ppēēttīījjuummaa
mmeettooddoollooģģiijjaa

SSoocciiāāllaass ppssiihhoollooģģiijjaass
tteeoorrēēttiisskkiiee kkuurrssii

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
vvēēssttuurree uunn bbūūttīībbaa

IIzzzziiņņaass pprroocceessii
oorrggaanniizzāācciijjāāss
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
aakkttuuaalliittāātteess
SSoocciiāāllāā uunn ccuullttuurrāāllāā
ppssiihhoollooggiijjaa
RRaassiissmmaa uunn
mmuullttiikkuullttuurrāāllāā ppssiihhoollooģģiijjaa
KKoorrppoorraattīīvvāā kkoommuunniikkāācciijjaa

SSoocciiāāllāā iizzzziiņņaa

KKoonnfflliikkttuu rriissiinnāāššaannaa

PPeerrssoonnīībbaass uunn ssoocciiāāllāā

ppssiihhoollooģģiijjaa

SSoocciiāāllāāss iizzzziiņņaass
ppssiihhoollooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass
SSttaarrppppeerrssoonnuu pprroocceessuu
ppssiihhoollooģģiijjaa
GGrruuppuu pprroocceessuu ppssiihhoollooģģiijjaa
PPrroobbllēēmmaass uunn rriissiinnāājjuummii
ssoocciioollooģģiisskkaajjāāss uunn ssoocciiāāll--
ppssiihhoollooģģiisskkaajjāāss tteeoorriijjāāss
MMūūssddiieennuu ppeerrssoonnīībbaass
pprroobbllēēmmaass

PPrraakkttiisskkiiee sseemmiinnāārrii
ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā

SSoocciiāāllāā ppssiihhoollooggiijjaa uunn
mmēēddiijjaa
VVeesseellīībbaass ssoocciiāāllāā
ppssiihhoollooģģiijjaa
OOrrggaanniizzāācciijjuu aattttīīssttīībbuu
tteeoorriijjaass uunn pprraakkssee
SSoocciiāāllāā llēēmmuummaa
ppeeņņeemmššaannaa oorrggaanniizzāācciijjāāss
KKoorrppoorraattīīvvāā kkoommuunniikkāācciijjaa
IIzzzziiņņaa uunn kkuullttūūrraa
EEvvoolluucciioonnāārrāā ssoocciiāāllāā
ppssiihhoollooggiijjaa
DDzziimmuummaa ppssiihhoollooģģiijjaa
ZZiinnāāttnnee,, tteehhnnoollooģģiijjaa uunn
rreezziisstteennccee

PPoolliittiisskkāā ppssiihhoollooģģiijjaa

AAttttiieekkssmmeess uunn aattttiieekkssmmjjuu
mmaaiiņņaa
EEmmoocciijjuu aattttīīssttīībbaa uunn
rreegguullāācciijjaa OOrrggaanniizzāācciijjuu
aattttīīssttīībbaa
LLēēmmuummuu ppiieeņņeemmššaannaa

MMiiggrrāācciijjaass pprroocceessuu ssoocciiāāllii
ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii
PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa
vvaaddīīššaannaa oorrggaanniizzāācciijjāā
OOrrggaanniizzāācciijjaass ppssiihhoollooģģiijjaa
SSeemmiinnāārrss vvaaddīībbaass
ppssiihhoollooģģiijjāā
SSeemmiinnāārrss kkrroosskkuullttuurrāāllāā
ppssiihhoollooģģiijjāā
SSoocciiāāllāāss uuzzvveeddīībbaass
bbiioollooģģiisskkiiee ppaammaattii
VViiddeess ppssiihhoollooģģiijjaa uunn
ppeerrssoonnīībbaass kkvvaalliittaattīīvvāāss
aattttīīssttīībbaass pprroobbllēēmmaass

AArr zziinnāāttnniisskkoo ddaarrbbuu
ssaaiissttīīttāāss pprraakkttiisskkāāss
aakkttiivviittāātteess
PPēēttīījjuummaa ppllaannooššaannaass
sseemmiinnāārrss

MMaaģģiissttrraannttaa ppoorrttffoolliioo II,, IIII

PPēēttīījjuummaa aattsskkaaiittee

ZZiinnāāttnniisskkāā kkoommuunniikkāācciijjaa
PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu
aappkkooppooššaannaa uunn zziiņņoojjuummss
kkoonnffeerreennccēē

ZZiinnāāttnniisskkāā rraakkssttaa
ssaaggaattaavvooššaannaa
ppuubblliiccēēššaannaaii
PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu
aappkkooppooššaannaa uunn zziiņņoojjuummss
kkoonnffeerreennccēē
UUzzssttāāššaannāāss mmaaģģiissttrraa
zziinnāāttnniisskkaajjooss llaassīījjuummooss
LLeekkttoorraa pprraakkssee
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AAttššķķiirrīībbuu ssttaarrpp pprrooggrraammmmāāmm nnoossaakkaa ppssiihhoollooģģiisskkoo vviirrzziieennuu mmeettooddoollooģģiijjaa uunn uuzzbbūūvveess

ppaammaattpprriinncciippii,, aauuggssttsskkoolluu ttrraaddīīcciijjaass,, rreeģģiioonnāāllāāss īīppaattnnīībbaass.. VViissss iieepprriieekkšš tteeiikkttaaiiss aattttiieeccaass aarrīī

uuzz LLaattvviijjāā eekkssiissttēējjooššāāmm aakkaaddēēmmiisskkaajjāāmm pprrooggrraammmmāāmm ppssiihhoollooģģiijjāā.. KKāā ppiieerrāāddīījjuummss ttaamm vvaarr

bbūūtt vveeiikkttāā LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess uunn DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

aappaakkššnnoozzaarreess ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ssaallīīddzziinnooššāā aannaallīīzzee..

LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess uunn DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmuu ssaattuurraa lliieellāākkāā ddaaļļaa iirr

iiddeennttiisskkaa.. AAttššķķiirrīībbaass nnoossaakkaa ttaass,, kkaa LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess mmaaģģiissttrraannttūūrrāā iirr 33 aappaakkššnnoozzaarreess,,

bbeett DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē –– vviieennaa.. TTaass nnoossaakkaa nneelliieellaass aattššķķiirrīībbāāss pprrooggrraammmmaass ssaattuurrāā..

LLīīddzz aarr ttoo vvaarr ddrrooššii aappggaallvvoott,, kkaa rreeaalliizzāācciijjaaii iieessnniieeggttāā pprrooggrraammmmaa ppssiihhoollooģģiijjāā aattbbiillsstt

ddoottāā llīīmmeeņņaa pprrooggrraammmmāāmm ggaann ppēēcc ssaattuurriisskkaajjiieemm,, zziinnāāttnniisskkaajjiieemm,, ggaann mmeettooddiisskkaajjiieemm

kkrriittēērriijjiieemm..

44..22.. DDookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaallīīddzziinnāājjuummss aarr llīīddzzīīggāāmm ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm

LLaattvviijjāā uunn EEiirrooppaass SSaavviieennīībbaass vvaallssttīīss

DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa ttiikkaa ssaallīīddzziinnāāttaa aarr ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm

ttāāddāāss uunniivveerrssiittāāttēēss kkāā SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāttee,, OOsslloo uunn LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttee.. TTrriijjāāss

mmiinnēēttaajjāāss uunniivveerrssiittāāttēēss iirr iillggaa ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorruu ssaaggaattaavvooššaannaass ttrraaddīīcciijjaa ssoocciiāāllāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē.. ŠŠoo uunniivveerrssiittāāššuu ddiipplloommii iirr ssttaarrppttaauuttiisskkii aattzzīīttii,, kkaass lliieecciinnaa ppaarr

ppiieeddāāvvāāttoo pprrooggrraammmmuu aauuggssttuu kkvvaalliittāāttii..

SSaallīīddzziinnoott SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu

((hhttttpp::////wwwwww..ppssyycchhoollooggyy..ssuu..ssee//uunniittss//ffuu//)) aarr DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmuu ttiikkaa

kkoonnssttaattēēttss::

AAbbuu ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ppaammaattssttrruukkttūūrraa iirr vviieennāāddaa,, aarr ššāāddāāmm ssaaddaaļļāāmm::

aa.. PPēēttīījjuummuu mmeettooddoollooģģiijjaa ((iieekkļļaauujj ggaann kkvvaannttiittaattīīvvaass ggaann kkvvaalliittaattīīvvaass ppēēttiijjuummaa

mmeettooddeess))

bb.. TTeeoorriijjaa ((tteeoorrēēttiisskkiiee uunn pprraakkttiisskkiiee kkuurrssii nnootteeiikkttāājjāā aappaakkššnnoozzaarrēē))

cc.. DDiisseerrttāācciijjaa

AAbbuu pprrooggrraammmmuu kkooppīīggiiee aassppeekkttii::

·· ppaarr ddiisseerrttāācciijjaass iizzssttrrāāddii ppiieeššķķiirr 110000 EECCTTSS SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāttēē vvaaii 8844 KKPP DDaauuggaavvppiillss

UUnniivveerrssiittāāttēē kkrreeddīīttppuunnkkttuuss ((KKPP));;

http://www.psychology.su.se/units/fu/
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·· ppaappiilldduuss ddiisseerrttāācciijjaass iizzssttrrāāddeeii ttiieekk ppiieeddāāvvāāttii tteeoorrēēttiisskkiiee uunn mmeettooddoollooģģiisskkiiee kkuurrssii..

SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāttēē ttoo aappjjoommss iirr 6600 EECCTTSS,, DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē -- 3366 KKPP;;

·· ““PPēēttīījjuummaa mmeettooddoollooģģiijjaass”” kkuurrssss ppēēcc ppaammaattpprriinncciippiieemm iirr llīīddzzīīggss,, tt..ii..,, iieettvveerr ggaann

kkvvaannttiittaattīīvvuu,, ggaann kkvvaalliittaattīīvvuu ppēēttnniieeccīībbaass pprriinncciippuu aappgguuvvii;;

·· pprrooggrraammmmaass iirr vvēērrssttaass uuzz ssttaattiissttiikkaass mmeettoožžuu ppaaddzziiļļiinnāāttuu aappgguuvvii uunn ppiieelliieettoojjaammīībbaass

iizzpprraattnnii;;

·· tteeoorrēēttiisskkaajjāā ssaaddaaļļāā īīppaaššaa uuzzmmaannīībbaa ttiieekk ppiieevvēērrssttaa ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjuu aattttīīssttīībbaaii..

DDaauuggaavvppiillss uunn SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāššuu ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāmm iirr aarrīī aattššķķiirr īībbaass::

·· SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāttee ppiieeddāāvvāā ddookkttoorraannttiieemm aattsseevviiššķķuuss kkuurrssuuss ppssiihhoollooģģiijjaass vvēēssttuurrēē

uunn zziinnāāttnneess ffiilloozzooffiijjāā.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ddookkttoorraa pprrooggrraammmmāā ššīī ppēēcctteeccīībbaa nnoo

ssāākkoottnnēējjāāmm ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjāāmm llīīddzz mmūūssddiieennuu jjaauunnāākkaajjāāmm tteeoorrēēttiisskkaajjāāmm ppiieeeejjāāmm iirr

iieettvveerrttaa vviieennāā ssttuuddiijjuu kkuurrssāā -- ““MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjaass””..

·· DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ddookkttoorraa pprrooggrraammmmaass iizzppiillddēē iirr jjāāiizzvvēēllaass ttrrīīss sseemmiinnāārruu kkuurrssuuss

nnoo ppiieecciieemm ppiieeddāāvvāāttaajjiieemm ddookkttoorraannttaa ssttuuddiijjuu aappaakkššnnoozzaarrēē..

PPēēcc llīīddzzīīggaa ppllāānnaa nnoottiieekk ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraannttūūrraass ssttuuddiijjaass ppssiihhoollooģģiijjaass nnooddaaļļāā OOsslloo

UUnniivveerrssiittāāttēē ((hhttttpp::////wwwwww..ppssyykkoollooggii..uuiioo..nnoo//ssttuuddiieerr//ddrrppssyycchh//ddrrppssyykkuurrss..hhttmmll))..

PPrrooggrraammmmaass tteeoorrēēttiisskkaaiiss bbllookkss iieekkļļaauujj::

·· zziinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa iizzssttrrāāddeess kkuurrssuu;;

·· ppēēttīījjuummaa mmeettooddoollooģģiijjaass kkuurrssuuss ((ggaann kkvvaannttiittaattīīvvaass,, ggaann kkvvaalliittaattīīvvaass ppēēttiijjuummaa mmeettooddeess));;

·· aappaakkššnnoozzaarreess tteeoorrēēttiisskkuuss kkuurrssuuss;;

·· pprraakkttiisskkuuss sseemmiinnāārruuss aattttiieeccīīggaajjāā aappaakkššnnoozzaarrēē..

SSaallīīddzziinnooššāāss aannaallīīzzeess rreezzuullttāāttāā ttiikkaa kkoonnssttaattēēttss::

11.. SSaallīīddzziinnāāmmaajjāāss pprrooggrraammmmāāss ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē iirr llīīddzzīīggss ssttuuddiijjuu kkuurrssuu

ssaattuurrss uunn ssttrruukkttūūrraa,,

22.. LLīīddzzīīggaa iirr vvēērrttēēššaannaass ssiissttēēmmaa,, kkaass vviirrzzīīttaa uuzz ddookkttoorraannttuu ppaattssttāāvvīīggii vveeiikkttoo ddaarrbbuu

((iinnddiivviidduuāāllii uunn ggrruuppāāss)) uunn ttoo aaiizzssttāāvvēēššaannaass vvēērrttēēššaannuu..

33.. AAbbāāmm pprrooggrraammmmāāmm iirr vvēērroojjaammaa tteennddeennccee iinntteeggrrēētt ssttuuddiijjuu kkuurrssuuss bbllookkooss aarr ssaallīīddzziinnooššii

lliieelluu kkrreeddīīttppuunnkkttuu sskkaaiittuu vviieennāā ssttuuddiijjuu kkuurrssāā..

LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess uunn DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmuu ssaattuurraa lliieellāākkāā ddaaļļaa iirr

iiddeennttiisskkaa ((sskkaatt.. TTaabbuulluu 44..22..)) AAttššķķiirrīībbaass nnoossaakkaa ttaass,, kkaa LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess ddookkttoorraannttūūrrāā iirr

ppiieeccaass aappaakkššnnoozzaarreess,, bbeett DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē –– vviieennaa..

http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/drpsykurs.html
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TTaabbuullaa 44..22.. DDookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssaallīīddzziinnāājjuummss aarr LLaattvviijjaass uunniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmuu..

LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttee DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee

11.. DDiisseerrttāācciijjaa
·· DDiisseerrttāācciijjaass tteeoorrēēttiisskkāāss ddaaļļaass

ppiirrmmuuzzmmeettuummaa uunn ppēēttīījjuummaa pprroojjeekkttaa
iizzssttrrāāddee uunn aaiizzssttāāvvēēššaannaa,, ppēēttīījjuummaa
mmeettoožžuu aapprroobbāācciijjaa;;

·· PPaammaattppēēttīījjuummaa ddaattuu iieevvāākkššaannaa,,
aappssttrrāāddee uunn aannaallīīzzee;;

·· PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu pprreezzeennttēēššaannaa
zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss;;

·· ZZiinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu ssaaggaattaavvooššaannaa
ppuubblliiccēēššaannaaii;;

·· DDiisseerrttāācciijjaass ggaallaa vvaarriiaannttaa vvaaii
mmoonnooggrrāāffiijjaass uuzzrraakkssttīīššaannaa,,
nnooffoorrmmēēššaannaa ((aarr kkooppssaavviillkkuummuu)) uunn
ppiirrmmssaaiizzssaaiizzssttāāvvēēššaannaa

·· DDiisseerrttāācciijjaass aaiizzssttāāvvēēššaannaa
PPrroommoocciijjaass ppaaddoommēē

22.. LLeekkcciijjuu uunn sseemmiinnāārruu kkuurrssii pprroommoocciijjaass
eekkssāāmmeennaa ssaaggaattaavvooššaannaaii
22..11.. OObblliiggāāttaa iizzvvēēllee

·· mmūūssddiieennuu ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjaass;;
·· ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttnniieeccīībbaass mmeettooddoollooģģiijjaa

uunn mmeettooddeess
22..22.. SSeemmiinnāārruu kkuurrssss ddookkttoorraannttaa ssttuuddiijjuu

aappaakkššnnoozzaarrēē uunn vvēēll ddiivvāāss
aappaakkššnnoozzaarrēēss ppēēcc bbrrīīvvāāss iizzvvēēlleess
((kkooppāā jjāāiizzvvēēllaass 33 sseemmiinnāārrii))

·· vviissppāārrīīggāā ppssiihhoollooģģiijjaa;;
·· aattttīīssttīībbaass ppssiihhoollooģģiijjaa;;
·· ssoocciiāāllāā ppssiihhoollooģģiijjaa;;
·· kkllīīnniisskkaa ppssiihhoollooģģiijjaa;;
·· oorrggaanniizzāācciijjuu ppssiihhoollooģģiijjaa

22..33.. aakkaaddēēmmiisskkāā ddaarrbbaa
·· iizzssttrrāāddāā lleekkcciijjuu kkoonnssppeekkttuu vvaaii mmāāccīībbuu

ggrrāāmmaattuu nnooddaaļļuu vvaaii mmāāccīībbuu
ppaallīīggllīīddzzeekkllii;;

·· vveeiicc pprrooffeessoorraa aassiisstteennttaa pprraakkssii,, nnoollaassaa
pprraakkssii,, nnoollaassaa lleekkcciijjuu cciikklluu 1166 ssttuunndduu
aappmmēērrāā aarr aappaakkššnnoozzaarrii ssaaiissttīīttaa kkuurrssāā

PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddeess kkāārrttīībbaa iirr
iiddeennttiisskkāā,, aattbbiillssttooššii LLRR ppiieeņņeemmttaajjiieemm
ssttaannddaarrttiieemm..

·· mmūūssddiieennuu ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorriijjaass;;
·· ppssiihhoollooģģiisskkoo ppēēttīījjuummuu mmeettooddoollooģģiijjaa,,

ddaattuu aannaallīīzzee uunn iinntteerrpprreettāācciijjaa

IIddeennttiisskkaa kkāārrttīībbaa
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DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa pprrooggrraammmmaass ssttrruukkttūūrraa iirr vveeiiddoottaa ttāā,, llaaii

aattbbiillssttuu LLaattvviijjaass aappssttāākkļļiieemm uunn vvaajjaaddzzīībbāāmm.. SSaabbiieeddrrīībbaa uunn zziinnāāttnniisskkāā kkooppiieennaa nnoo LLaattvviijjaass

ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorriieemm ssaaggaaiiddaa nnee ttiikkaaii ssppeecciiaalliizzāācciijjuu vviieennāā ššaauurrāā zziinnāāttnniisskkaajjāā jjoommāā,, bbeett

ppllaaššāākkuu zziinnāāššaannuu ssppeekkttrraa aappgguuvvii,, aappttvveerroott vvaaiirrāākkuu ppssiihhoollooģģiijjaass nnoozzaarruu ssppeecciiffiikkuu..

KKāā zziinnāāmmss,, EEiirrooppaass vvaallssttīīss ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass vvēēll aaiizzvviieenn ddiieezzggaann kkrraassii

aattššķķiirraass vviieennaa nnoo oottrraass.. PPiieemmēērraamm,, NNoorrvvēēģģiijjaass OOsslloo UUnniivveerrssiittāāttēē ddookkttoorraannttaamm iirr iieessppēējjaa

iizzvveeiiddoott iinnddiivviidduuāālluu ddookkttoorraa pprrooggrraammmmuu.. PPrroottaammss,, kkaa ppaassttāāvv pprraassīībbaa ppēēcc ddiisseerrttāācciijjaass

iizzssttrrāāddeess uunn aaiizzssttāāvvēēššaannaass uunn ppēēcc ppaaddzziiļļiinnāāttāāmm mmeettooddoollooģģiijjaass zziinnāāššaannāāmm uunn tteeoorrēēttiisskkāāss

iizzpprraattnneess,, bbeett ššīīss ppaaddzziiļļiinnāāttāāss iizzpprraattnneess aappggūūššaannaa nnoottiieekk ppēēcc iinnddiivviidduuāāllii iizzssttrrāāddāāttiieemm

ssttuuddiijjuu ppllāānniieemm.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess pprrooggrraammmmaa,, pprroottaammss,, nneeiieettvveerr pprrooffeessiioonnāālloo

ssaaggaattaavvoottīībbaass kkoommppoonneennttuu.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ddookkttoorraa pprrooggrraammmmaa iirr vvēērrssttaa uuzz

zziinnāāttnniisskkuu,, aakkaaddēēmmiisskkuu ddaarrbbaa iieemmaaņņuu aappgguuvvii..

KKooppuummāā ttiieekk rreeaalliizzēēttaass EEiirrooppaass SSaavviieennīībbaass vvaallssttīīmm rraakkssttuurrīīggaass tteennddeenncceess

ddookkttoorraannttūūrraass pprrooggrraammmmuu vveeiiddooššaannāā,, iieevvēērroojjoott LLaattvviijjaass vvaajjaaddzzīībbaass uunn ppssiihhoollooģģiijjaass nnoozzaarreess

aattttīīssttīībbaass vvēēssttuurriisskkoo ssppeecciiffiikkuu..

LLīīddzz aarr ttoo vvaarr aappggaallvvoott,, kkaa rreeaalliizzāācciijjaaii iieessnniieeggttāā pprrooggrraammmmaa ppssiihhoollooģģiijjāā aattbbiillsstt ddoottāā

llīīmmeeņņaa pprrooggrraammmmāāmm ggaann ppēēcc ssaattuurriisskkaajjiieemm,, zziinnāāttnniisskkaajjiieemm,, ggaann mmeettooddiisskkaajjiieemm kkrriittēērriijjiieemm..
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55.. VVĒĒRRTTĒĒŠŠAANNAASS SSIISSTTĒĒMMAA,, VVĒĒRRTTĒĒŠŠAANNAASS MMEETTOOŽŽUU UUNN IIZZVVĒĒLLEESS PPAAMMAATTOOJJUUMMSS,,

UUNN RREEZZUULLTTĀĀTTUU AANNAALLĪĪZZEE

SSttuuddēējjooššoo zziinnāāššaannuu nnoovvēērrttēēššaannaa uunn ppaassttāāvvīīggāā ddaarrbbaa kkoonnttrroollee ttiieekk vveeiikkttaa sseemmeessttrraa

iieettvvaarrooss ppaarraallēēllii ssttuuddiijjuu ddaarrbbaamm,, pprroottii,, nnoovvēērrttēēššaannaaii iirr nneeppāārrttrraauukkttss rraakkssttuurrss.. TTaass,, ppiirrmmkkāārrtt,,

nnooddrrooššiinnaa aattggrriieezzeenniisskkoo ssaaiittii ssttaarrpp ssttuuddēējjooššoo uunn ddooccēēttāājjuu nnootteeiikkttāā ssttuuddiijjuu kkuurrssāā,, ļļaauujjoott

mmāāccīībbssppēēkkaamm nnoovvēērrttēētt jjaauu rreeaalliizzēēttuu kkuurrssaa ssaaddaaļļuu aappgguuvveess llīīmmeennii uunn,, llīīddzz aarr ttoo,, aarrīī

ppaassnniieeggššaannaass kkvvaalliittāāttii.. OOttrrkkāārrtt,, ttaass nnooddrrooššiinnaa rreeāāllaa,, nneeppāārrttrraauukkttaa ssttuuddiijjuu ddaarrbbaa nnoorriissii..

VVēērrttēējjoott aakkaaddēēmmiisskkāāss mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass aappgguuvvii,, ttiieekk iieevvēērroottii

ppaammaattpprriinncciippii,, kkuurrii iirr nnoorrāāddīīttii MMiinniissttrruu kkaabbiinneettaa nnootteeiikkuummooss NNrr..22 ““NNootteeiikkuummii ppaarr vvaallssttss

aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass ssttaannddaarrttuu””:: zziinnāāššaannuu uunn pprraassmmjjuu vvēērrttēēššaannaass aattbbiillssttīībbaa iizzvviirrzzīīttaajjiieemm

pprrooggrraammmmaass mmēērrķķiieemm uunn uuzzddeevvuummiieemm,, kkāā aarrīī ssttuuddiijjuu kkuurrssuu mmēērrķķiieemm uunn uuzzddeevvuummiieemm;;

oobblliiggāāttaaiiss vvēērrttēējjuummss;; ppāārrbbaauuddeess vveeiidduu ddaažžāāddīībbaa –– ddiiffeerreennccēēttāā iieesskkaaiittee vvaaii eekkssāāmmeennss aarr

vvēērrttēējjuummuu 1100 bbaalllluu sskkaallāā..

11.. ZZiinnāāššaannuu uunn pprraassmmjjuu vvēērrttēēššaannaass aattkkllāāttīībbaa –– aattbbiillssttooššii iizzvviirrzzīīttaajjiieemm pprrooggrraammmmuu

mmēērrķķiieemm uunn uuzzddeevvuummiieemm,, kkāā aarrīī ssttuuddiijjuu kkuurrssuu mmēērrķķiieemm uunn uuzzddeevvuummiieemm iirr nnootteeiikkttss

pprraassīībbuu kkooppuummss ppoozziittīīvvaaii iizzggllīīttīībbaass ssaassnniieegguummuu vvēērrttēēššaannaaii..

22.. VVēērrttēējjuummaa oobblliiggāāttuummaa pprriinncciippss –– nneeppiieecciieeššaammss iieeggūūtt ppoozziittīīvvuu vvēērrttēējjuummuu ppaarr

pprrooggrraammmmaass oobblliiggāāttāā ssaattuurraa aappgguuvvii..

33.. PPrrooggrraammmmaass aappgguuvveess vvēērrttēēššaannaass ppaammaattffoorrmmaass iirr ddiiffeerreennccēēttāā iieesskkaaiittee vvaaii

eekkssāāmmeennss.. MMiinniimmāāllaaiiss ssttuuddiijjuu kkuurrssaa aappjjoommss,, llaaii oorrggaanniizzēēttuu eekkssāāmmeennuu,, iirr 22

kkrreeddīīttppuunnkkttii..

44.. EEkkssāāmmeennooss uunn iieesskkaaiittēēss pprrooggrraammmmaass aappgguuvvee ttiieekk vvēērrttēēttaa ppēēcc ššāāddaass ssiissttēēmmaass::

-- ļļoottii aauuggssttss aappgguuvveess llīīmmeenniiss ((1100 –– ““iizzcciillii””,, 99 –– ““tteeiiccaammii””)),,

-- aauuggssttss aappgguuvveess llīīmmeenniiss ((88 –– ““ļļoottii llaabbii””,, 77 –– ““llaabbii””)),,

-- vviiddēējjss aappgguuvveess llīīmmeenniiss ((66 –– ““ggaannddrrīīzz llaabbii””,, 55 –– ““vviidduuvvēējjii””,, 44 –– ““ggaannddrrīīzz

vviidduuvvēējjii””)),,

-- zzeemmss aappgguuvveess llīīmmeenniiss ((33 –– ““vvāājjii””,, 22 –– ““ļļoottii vvāājjii””,, 11 –– ““ļļoottii,, ļļoottii vvāājjii””))..

55.. PPaarr kkaattrruu ssttuuddiijjuu kkuurrssuu vvaaii ssttuuddiijjuu aakkttiivviittāāttii iieesskkaaiittaa kkrreeddīīttppuunnkkttuuss ((KKPP)),, jjaa ttoo aappgguuvveess

llīīmmeenniiss iirr ppoozziittīīvvss..

KKaattrrāā ssttuuddiijjuu kkuurrssāā nnoovvēērrttēēššaannaass vveeiidduu uunn mmeettoožžuu iizzvvēēllii nnoossaakkaa ppaattss ddooccēēttāājjss,,

ņņeemmoott vvēērrāā ssaavvaa ssttuuddiijjuu kkuurrssaa ssppeecciiffiikkuu::
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·· ssttuuddiijjuu kkuurrssii,, kkuurrooss nnoottiieekk rreegguullāārraass aattsskkaaiitteess ffoorrmmaass,, ttāāss vveeiiddoo ssttuuddēējjooššiiee::

mmeettooddiisskkiiee llīīddzzeekkļļii,, aappttaauujjaass iizzddaalleess mmaatteerriiāāllii,, ppāārrbbaauuddeess ddaarrbbuu ssaaggaattaavvooššaannaa;;

·· ssttuuddiijjuu kkuurrssii,, kkuurrooss vvēērrttēēššaannaa nnoottiieekk kkuurrssaa nnoossllēēgguummāā;;

·· vvēērrttēēššaannuu nnoossaakkaa aappggūūssttāāmmāāss vviieellaass ssppeecciiffiikkaa;;

·· kkāā rreezzuullttāāttuu nnoovvēērrttēējjooššuu vveeiidduu vvaarr uuzzsskkaattīītt iizzddaalleess mmaatteerriiāālluu iizzssttāāddii..

AAkkaaddēēmmiisskkāāss mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ““PPssiihhoollooģģiijjaa”” ssttuuddēējjooššoo zziinnāāššaannuu llīīmmeennii

mmāāccīībbssppēēkkii nnoovvēērrttēē vviissaa sseemmeessttrraa llaaiikkāā,, iizzmmaannttoojjoott ppaattssttāāvvīīggāā ssttuuddiijjuu ddaarrbbaa ppāārrbbaauuddeess

ffoorrmmaass:: kkoollookkvviijjuuss,, kkoonnttrroollddaarrbbuuss,, tteessttuuss,, rreeffeerrāāttuuss,, uuzzssttāāššaannooss sseemmiinnāārrooss,, rraaddooššoo ddaarrbbuu

iizzppiillddii,, kkāā aarrīī sseessiijjuu llaaiikkāā –– iieesskkaaiittēēss uunn eekkssāāmmeennooss,, kkaass nnoottiieekk mmuuttiisskkii uunn rraakkssttiisskkii..

AAkkaaddēēmmiisskkāāss ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ““PPssiihhoollooģģiijjaa”” ssttuuddēējjooššoo ssaaddaarrbbīībbaa aarr

zziinnāāttnniisskkoo vvaaddīīttāājjuu vveeiiddoo ddookkttoorraannttaa iinnddiivviidduuāālloo ppllāānnuu,, kkuurrāā iieerraakkssttaa ppaarreeddzzēēttāāss ssttuuddiijjuu

aakkttiivviittāātteess kkaattrraamm ssttuuddiijjuu ggaaddaamm.. IInnddiivviinndduuāāllaajjāā ppllāānnāā ttiieekk aattssppoogguuļļoottāāss ššāāddaass aakkttiivviittāātteess::

·· tteeoorrēēttiisskkiiee uunn pprraakkttiisskkiiee ssttuuddiijjuu kkuurrssii,, ssaasskkaaņņāā aarr ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ppllāānnuu;;

·· pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddeess ssttaaddiijjaass;;

·· zziinnāāttnniisskkāāss kkoonnffeerreenncceess,, kkoollookkvviijjii uunn sseemmiinnāārrii;;

·· aakkaaddēēmmiisskkāā uunn ddiiddaakkttiisskkāā ddaarrbbīībbaa;;

·· ppuubblliikkāācciijjaass,, mmeettooddiisskkiiee kkrrāājjuummii uunn mmoonnooggrrāāffiijjaass..

DDookkttoorraannttuu aattsskkaaiitteess ppaarr iizzppiillddīīttoo ppllāānnuu nnoottiieekk kkaattrraa ssttuuddiijjuu ggaaddaa bbeeiiggāāss SSZZFF

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass aattkkllāāttaajjāā ssēēddēē..
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66.. PPRROOGGRRAAMMMMAASS PPRRAAKKTTIISSKKĀĀ ĪĪSSTTEENNOOŠŠAANNAA

66..11.. IIzzmmaannttoottāāss ssttuuddiijjuu mmeettooddeess uunn ffoorrmmaass

PPrrooggrraammmmaass īīsstteennooššaannāā ttiieekk iizzmmaannttoottaass ddaauuddzzvveeiiddīīggaass mmāāccīībbuu mmeettooddeess::

·· lleekkcciijjaass;;

·· sseemmiinnāārrii;;

·· kkoonnssuullttāācciijjaass;;

·· iinnddiivviidduuāāllaaiiss ddaarrbbss ((zziinnāāttnniisskkāāss aattsskkaaiitteess));;

·· ddaarrbbss ggrruuppāāss..

MMāāccīībbuu mmeettooddeess ttiieekk iizzvvēēllēēttaass aattbbiillssttooššii kkaattrraa kkuurrssaa iizzvviirrzzīīttaajjiieemm mmēērrķķiieemm uunn

ssppeecciiffiikkaaii.. LLeekkcciijjaass uunn sseemmiinnāārrii vviissbbiieežžāākk ttiieekk iizzmmaannttoottii tteeoorrēēttiisskkaajjooss kkuurrssooss.. KKuurrssooss aarr

pprraakkttiisskkāākkuu iieevviirrzzii vviissppiirrmmss nnoottiieekk tteeoorrēēttiisskkii ppaammaattoottaass iieevvaaddlleekkcciijjaass,, ttaadd sseekkoo tteeoorriijjuu

aannaallīīzzee uunn ppāārrrruunnaass sseemmiinnāārruu ffoorrmmāā,, ppēēcc ttaamm ssttuuddeennttii vveeiicc iinnddiivviidduuāālloo ddaarrbbuu –– iinntteerrvviijjaass,,

nnaarraattīīvvuu aannaallīīzzii uutttt.. NNoossllēēgguummāā ššīī iinnddiivviidduuāāllāā ddaarrbbīībbaa ttiieekk ppāārrrruunnāāttaa uunn aannaalliizzēēttaa ggaann

sseemmiinnāārraa ffoorrmmāā,, ggaann aarrīī ssttuuddeennttuu ddaarrbbaa ggrruuppuu iieettvveerrooss.. DDaažžooss tteeoorrēēttiisskkaajjooss kkuurrssooss,,

ppiieemmēērraamm,, „„MMūūssddiieennuu ppeerrssoonnīībbaass tteeoorriijjaass””,, ssttuuddēējjooššiiee kkllaauussāāss tteeoorrēēttiisskkāāss lleekkcciijjaass,, ggaann

ppaaššii llaassaa uunn aannaalliizzēē ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorrēēttiiķķuu oorriiģģiinnāāllddaarrbbuuss,, kkāā aarrīī ssaaggaattaavvoo rreeffeerrāāttuuss,, kkuurrii

ttiieekk nnoollaassīīttii uunn kkooppīīggii ppāārrrruunnāāttii sseemmiinnāārruu iieettvvaarrooss..

ZZiinnāāššaannuu nnoovvēērrttēēššaannāā ttiieekk iizzmmaannttoottii kkoonnttrroollddaarrbbii,, rreeffeerrāāttii,, eesseejjaass,, mmuuttiisskkii//rraakkssttiisskkii

eekkssāāmmeennii,, ssiittuuāācciijjuu aannaallīīzzee.. PPēēttīījjuummaa ggaaiittaa ttiikkaa rreeaalliizzēēttaa ssaaddaarrbbīībbāā aarr zziinnāāttnniisskkoo vvaaddīīttāājjuu..

66..22.. AAkkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa ppēēttnniieecciisskkāāss ddaarrbbīībbaass uunn ttoo iieetteekkmmee uuzz ssttuuddiijjuu ddaarrbbuu

AAkkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbīībbaa ddoodd iieessppēējjuu ddooccēēttāājjiieemm nneeppāārrttrraauukkttii

ppiillnnvveeiiddoottiieess ssaavvāā pprrooffeessiioonnāāllaajjāā ddaarrbbāā,, jjoo,, llaaii vveeiikkttuu ppēēttīījjuummuuss,, ppēēttnniieekkaamm jjāābbūūtt

iinnffoorrmmēēttaamm ppaarr jjaauunnāākkaajjiieemm aattkkllāājjuummiieemm uunn tteeoorrēēttiisskkaajjāāmm aattzziiņņāāmm ssaavvāā ppēēttnniieeccīībbaass llaauukkāā..

OOttrrkkāārrtt,, ppēēttnniieecciisskkaaiiss ddaarrbbss pprraassaa bbūūtt kkoommppeetteennttaamm ppēēttnniieeccīībbaass mmeettooddoollooģģiijjāā.. ŠŠīīss

zziinnāāššaannaass ttāāllāākk ttiieekk iizzmmaannttoottaass,, vvaaddoott ssttuuddeennttuu zziinnāāttnniisskkooss ddaarrbbuuss.. TTrreešškkāārrtt,, ppaarr

ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa rreezzuullttāāttiieemm ddooccēēttāājjii iinnffoorrmmēē ssttuuddeennttuuss ssaavvuu llaassīīttoo kkuurrssuu iieettvvaarrooss..
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DDooccēēttāājjii ppiieeddaallāāss aarrīī ssttaarrppttaauuttiisskkooss pprroojjeekkttooss,, ttiieekk aappmmeekkllēēttaass ggaann ssttaarrppttaauuttiisskkāāss,,

ggaann LLaattvviijjaass mmēērrooggaa kkoonnffeerreenncceess.. JJaauu ttrraaddiicciioonnāāllii ššīīss aakkttiivviittāātteess nnooddrrooššiinnaa ssttuuddeennttiieemm

iieessppēējjuu iieeppaazzīīttiieess aarr ššoobbrrīīdd ppaassaauullēē aakkttuuāāllāāmm zziinnāāttnneess tteeoorriijjaass aattzziiņņāāmm uunn pprraakkttiisskkaajjiieemm

ppēēttīījjuummiieemm,, kkaass vveeiikkttii ggaann ppaassaauullēē,, ggaann LLaattvviijjāā,, jjoo ddooccēēttāājjii jjaauunnāākkāāss aattzziiņņaass nnoo

kkoonnffeerreennccēēmm iinntteeggrrēē ssaavvuu ddooccēēttoo kkuurrssuu ssaattuurrāā..

ĪĪppaaššii jjāāppiieemmiinn ddaažžāādduu tteessttuu ttuullkkooššaannaa,, aaddaappttēēššaannaa uunn ssttaannddaarrttiizzāācciijjaa,, kkoo

mmāāccīībbssppēēkkii iirr vveeiikkuuššii ssaavvuu zziinnāāttnniisskkoo ppēēttīījjuummuu iieettvvaarrooss,, uunn kkuurruuss,, ssaavvuukkāārrtt,, ssttuuddeennttii vvaarr

ttāāllāākk iizzmmaannttoott ssaavvāā ppēēttnniieecciisskkaajjāā ddaarrbbāā..

MMaaģģiissttrraannttūūrrāā uunn ddookkttoorraannttūūrrāā ssttuuddeejjooššiiee kkāā iinntteerreesseennttii ppiieeddaallāāss ggaann ppaassaauulleess

mmēērrooggāā,, ggaann LLaattvviijjaass mmēērrooggāā,, ggaann DDUU mmēērrooggāā zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss,, kkuurr ppssiihhoollooģģiijjaass

sseekkcciijjaass pprriieekkššllaassīījjuummooss iieeppaazzīīssttaass aarr ddooccēēttāājjuu vveeiikkttaajjiieemm ppēēttīījjuummiieemm..

66..33.. SSttuuddeejjooššoo iieessaaiissttīīššaannaa ppēēttnniieecciisskkaajjooss pprroojjeekkttooss

PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssttuuddeennttuu ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbīībbaa ggaallvveennookkāārrtt

iirr ssaaiissttīīttaa aarr vviiņņuu mmaaģģiissttrraa ddaarrbbuu iizzssttrrāāddii.. VVaaddoottiieess ppēēcc mmaaģģiissttrraa ddaarrbbuu aaiizzssttāāvvēēššaannaass

kkoommiissiijjuu ppāārrssttāāvvjjuu iinniicciiaattīīvvaass,, ttiikkaa vveeiiddoottaass pprraassīībbaass ssttuuddeennttuu mmaaģģiissttrraa ddaarrbbuu iizzssttrrāāddāāššaannaaii

uunn aaiizzssttāāvvēēššaannaaii.. SSttuuddeennttuu ppēēttnniieecciisskkoo ddaarrbbuu vvaaddīīttāājjii iirr ddaauuddzz ssttrrāāddāājjuuššii ppiiee aauuggssttaass

kkvvaalliittāātteess uuzzttuurrēēššaannaass ppēēttnniieecciisskkoo ddaarrbbuu vvaaddīīššaannāā.. SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā ttiieekk

oorrggaanniizzēēttii sseemmiinnāārrii ddooccēēttāājjiieemm ppaarr ppēēttīījjuummuu mmeettooddoollooģģiijjaass jjaauuttāājjuummiieemm.. MMaaģģiissttrraa ddaarrbbuu

vvaaddīīttāājjii nnoorrāāddaa ssttuuddeejjooššiieemm mmūūssddiieennīīggii zziinnāāttnniisskkii uunn pprraakkttiisskkii aakkttuuāālluu ppēēttīījjuummaa ssppeecciiffiikkuu uunn

ppiieekkrrīītt vvaaddīītt ttooss zziinnāāttnniisskkooss ddaarrbbuuss,, kkaass aattbbiillsstt vviiņņuu ssppeecciiaalliittāātteess ssppeecciiffiikkaaii..

PPiirrmmaajjāā ssttuuddiijjuu ggaaddāā mmaaģģiissttrraannttii uuzzssāākk lliitteerraattūūrraass aappzziinnāāššaannuu,, aappkkooppooššaannuu uunn ttāāss

aannaallīīzzeess pprroocceessuu uunn pprreecciizzēē ssaavvuu jjaauu iizzvvēēllēēttoo ttēēmmuu,, vveeiiddoo tteeoorreettiisskkāā ppaammaattoojjuummaa

iieessttrrāāddeess.. OOttrraajjāā ssttuuddiijjuu ggaaddāā mmaaģģiissttrraannttii vveeiicc ppllaaššāākkuu uunn ppaaddzziiļļiinnāāttāākkuu zziinnāāttnniisskkāāss

lliitteerraattūūrraass aannaallīīzzii,, aattllaassaa ppēēttāāmmāāss ggrruuppaass,, vveeiicc pprraakkttiisskkoo ppēēttīījjuummuu,, kkāā aarrīī vveeiicc iieeggūūttoo ddaattuu

kkvvaannttiittaattīīvvuu uunn kkvvaalliittaattīīvvuu aannaallīīzzii,, ffoorrmmuullēē sseecciinnāājjuummuuss uunn rraakkssttaa ppēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu

iizzttiirrzzāājjuummuu..

JJāāaattzzīīmmēē,, kkaa ssttuuddēējjooššoo zziinnāāttnniisskkāāss aakkttiivviittāātteess ppaarreeddzz zziinnāāttnniisskkāā rraakkssttaa

ssaaggaattaavvooššaannuu.. LLaabbāākkiiee zziinnāāttnniisskkiiee rraakkssttii ttiikkaa ppuubblliiccēēttii ggaann DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess,, ggaann

aarrīī cciittooss zziinnāāttnniisskkooss kkrrāājjuummooss..
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MMaaģģiissttrraannttūūrrāā uunn ddookkttoorraannttūūrrāā ssttuuddeejjooššiiee iirr iieessaaiissttīījjuuššiieess aarrīī ppllaaššāākkooss ppēēttnniieeccīībbaass

pprroojjeekkttooss::

·· pprrooff.. AA..VVoorroobbjjoovvaa IIZZMM ppēēttīījjuummaa pprroojjeekkttāā ppaarr LLaattvviijjaass iieeddzzīīvvoottāājjuu ssoocciiāālloo sseennssiittiivviittii uunn

sseelleekkttiivviittāāttii;;

·· pprrooff.. AA..VVoorroobbjjoovvaa uunn ddoocc..AA..RRuužžaass LLZZPP ppēēttīījjuummaa pprroojjeekkttāā ppaarr LLaattggaalleess iieeddzzīīvvoottāājjuu

LLaattvviijjaass uunn EEiirrooppaass ppssiihhoollooģģiisskkāāmm kkaarrttēēmm;;

SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāāttēē kkāā ssttrruukkttūūrrvviieennīībbaa nnoo 22000033..ggaaddaa ddaarrbboojjaass SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu

iinnssttiittūūttaa PPssiihhoollooģģiijjaass cceennttrrss pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvaa vvaaddīībbāā.. CCeennttrrss ppiieeddaallāāss ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraass aakkaaddēēmmiisskkoo pprrooggrraammmmuu īīsstteennooššaannāā,, iieessaaiissttoott ssttuuddēējjooššooss zziinnāāttnniisskkaajjāā ddaarrbbīībbāā..

SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu iinnssttiittūūttss ssaaddaarrbboojjaass aarr cciittāāmm LLaattvviijjaass uunn āārrzzeemmjjuu aauuggssttsskkoollāāmm,, ppiieeddaallāāss

ssttaarrppttaauuttiisskkooss ppēēttīījjuummooss..

66..44.. SSttuuddiijjuu mmaatteerriiāāllii tteehhnniisskkaaiiss nnooddrrooššiinnāājjuummss

MMaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ““PPssiihhoollooģģiijjaa”” rreeaalliizzēēššaannaaii ttiieekk iizzmmaannttoottss DDUU

mmaatteerriiāāllii tteehhnniisskkaaiiss nnooddrrooššiinnāājjuummss.. DDUU ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāāttee aattrrooddaass uunniivveerrssiittāātteess

kkoorrppuussāā PPaarrāāddeess iieellāā 11,, kkaass ttiikkaa uuzzcceellttss ppēēcc ssppeecciiāāllaa pprroojjeekkttaa 11998899.. ggaaddāā.. IIzzņņeemmoott mmāāccīībbuu

aauuddiittoorriijjaass,, llaabboorraattoorriijjaass uunn aaddmmiinniissttrrāācciijjaass tteellppaass,, kkoorrppuussāā iirr aakkttuu zzāāllee 445500 cciillvvēēkkiieemm,,

bbiibblliioottēēkkaa,, llaassīīttaavvaa,, zziieemmaass ddāārrzzss,, kkaaffeejjnnīīccaa,, ggrrāāmmaattuu uunn ppāārrttiikkaass ppaavviilljjoonnii,, nneelliieellaa ssppoorrttaa

zzāāllee,, ggaarrāāžžaass uunn cciittaass ssaaiimmnniieecciisskkaass tteellppaass.. UUzz ddoottoo bbrrīīddii SSZZFF ppāārrzziiņņāā iirr llaabbii aapprrīīkkoottaass 22

ddaattoorrkkllaasseess,, SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu iinnssttiittūūttaa llaabboorraattoorriijjaass uunn cceennttrrii,, kkāā aarrīī iizzddeevvnniieeccīībbaass nnooddaaļļaa,,

mmāāccīībbuu aauuddiittoorriijjaass uunn aaddmmiinniissttrraattīīvvāāss tteellppaass.. PPaarraallēēllii ddookkttoorraannttiieemm uunn mmaaģģiissttrraannttiieemm iirr

iieessppēējjaa iizzmmaannttoott DDUU bbiibblliioottēēkkaass uunn llaassīīttaavvaass ppaakkaallppoojjuummuuss,, DDUU IInnffoorrmmāāttiikkaass kkaatteeddrraass

mmāāccīībbuu kkaabbiinneettuuss ((33 mmāāccīībbuu kkaabbiinneettii)),, DDUU MMuullttiimmēēddiijjuu CCeennttrraa iieessppēējjaass,, ssvveeššvvaalloodduu ((aannggļļuu

uunn vvāāccuu vvaallooddaass)) mmāāccīībbuu kkaabbiinneettuuss,, SSppoorrttaa kkoommpplleekkssaa iieessppēējjaass..

SSZZFF ssttuuddēējjooššiieemm iirr bbrrīīvvii ppiieeeejjaammaa jjaauuddīīggaa ddaattoorrtteehhnniikkaa uunn mmooddeerrnnaass ppeerriiffēērriijjaass

iieekkāārrttaass.. DDaattoorrii ttiieekk iizzmmaannttoottii ssttuuddiijjuu pprroocceessāā,, ssttuuddēējjooššoo ppaattssttāāvvīīggaajjaamm uunn zziinnāāttnniisskkaajjaamm

ddaarrbbaamm.. VViissii SSZZFF ddaattoorrii iirr ppiieevviieennoottii kkooppēējjaamm uunniivveerrssiittāātteess ddaattoorrttīīkkllaamm,, ppaatteeiiccoottiieess kkuurraamm iirr

iieessppēējjaa ppiieessllēēggttiieess ppiiee iinntteerrnneettaa.. TTaass mmaaģģiissttrraannttiieemm uunn ddookkttoorraannttiieemm nnooddrrooššiinnaa aauuggssttuu

iinnffoorrmmāācciijjaass aappmmaaiiņņaass uunn iieeggūūššaannaass llīīmmeennii,, kkuurršš aattbbiillsstt āārrzzeemmjjuu ssttaannddaarrttiieemm..

DDaattoorrooss ttiieekk iizzmmaannttoottaass ggaann ssttaannddaarrttaa bbiirroojjaa pprrooggrraammmmaass,, pprrooggrraammmmaattūūrraa ddaarrbbaamm

aarr iinntteerrnneettuu uunn iinnffoorrmmāācciijjaass ppuubblliiccēēššaannaa iinntteerrnneettāā,, ggaann ssppeecciiaalliizzēēttaass pprrooggrraammmmaass ssoocciiāālloo
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ppēēttīījjuummuu vveeiikkššaannaaii.. DDaattoorrooss iirr uuzzssttāāddīīttaass aarrīī pprrooggrraammmmaass aarr mmuullttiimmēēddiijjuu iieessppēējjāāmm,, kkuurraass

ttiieekk iizzmmaannttoottaass ssvveeššvvaalloodduu zziinnāāššaannuu uuzzllaabbooššaannaaii..

66..55.. ZZiinnāāttnniisskkāā lliitteerraattūūrraa

SSttuuddeennttiieemm uunn ddooccēēttāājjiieemm iirr iieessppēējjaa iizzmmaannttoott 22 bbrrīīvvppiieeeejjaass llaassīīttaavvaass aarr 113355 lliieettoottāājjuu

vviieettāāmm,, iinnffoorrmmāācciijjaass zzāāllii aarr 2244 lliieettoottāājjuu vviieettāāmm,, 44 mmāājjaass aabboonneemmeennttuuss uunn 22 kkooppēēttāājjuuss.. PPaarr

ppiieettiieekkooššuu uuzzsskkaattāāmmaa ssiittuuāācciijjaa aarr vvaallssttss aaddmmiinniissttrrēēššaannaass ddaarrbbaa ssaattuurraa ppeerriiooddiikkuu:: DDUU SSZZFF

kkaatteeddrrāāss iirr ppiieeeejjaammii ggrrāāmmaattuu uunn žžuurrnnāālluu ffoonnddii,, kkoo ssttuuddēējjooššiiee vvaarr lliieettddeerrīīggii iizzmmaannttoott ssttuuddiijjuu

pprroocceessāā..

DDUU bbiibblliioottēēkkaass ffoonnddss iirr 332211 889988,, ttoo ssaassttāāddaa:: ggrrāāmmaattaass –– 229911 775555,, ppeerriiooddiisskkiiee

iizzddeevvuummii –– 3300 114433,, ppāārrēējjiiee iizzddeevvuummii –– 229988.. JJaa sskkaattāāmmiieess mmūūssuu pprrooggrraammmmaass vviirrzzīībbaass

iinntteerreessēējjooššoo lliitteerraattūūrruu,, ttaadd ttāāllāākkaaiiss lliitteerraattūūrraass ssaaddaallīījjuummss ppaa aattbbiillssttooššaajjāāmm jjoommāāmm iirr::

SSaabbiieeddrriisskkaajjāāss zziinnāāttnnēēss kkooppāā iirr 4400 223388 ggrrāāmmaattuu,, tt..sskk.. ppssiihhoollooģģiijjāā –– 44 556699 ggrrāāmmaattaass..

DDUU bbiibblliioottēēkkaass ppiillnnvveeiiddooššaannaa ttiieekk iizzmmaannttoottaass jjaauunnaass tteehhnnoollooģģiijjaass::

§§ IInntteerrnneettaa ppiieessllēēgguummss;;

§§ EElleekkttrroonniisskkaaiiss kkaattaallooggss AALLIISSEE ((AAddvvaanncceedd LLiibbrraarryy IInnffoorrmmaattiioonn SSeerrvviiccee));;

§§ AAuuttoommaattiizzēēttaa llaassīīttāājjuu aappkkaallppooššaannaass ssiissttēēmmaa;; kkooppšš 22000022..ggaaddaa iirr uuzzssāākkttss DDUU

bbiibblliioottēēkkaass kkoopppprroojjeekkttss aarr LLaattggaalleess cceennttrrāālloo bbiibblliioottēēkkuu „„DDaauuggaavvppiillss rreeģģiioonnaa ppuubblliisskkoo

bbiibblliioottēēkkuu uunn DDUU bbiibblliioottēēkkaass iinntteeggrrēēššaannaa VVVVBBIISS””.. PPrroojjeekkttaa iieettvvaarrooss bbiibblliioottēēkkaa iirr

iieessaaiissttīījjuussiieess „„VViieennoottaass llaassīīttāājjaa kkaarrtteess”” ssiissttēēmmāā uunn nnoo 22000022..ggaaddaa ddeecceemmbbrraa llaassīīttāājjii

vvaarr iizzmmaannttoott 1133 LLaattvviijjaass lliieellāākkoo bbiibblliioottēēkkuu ffoonndduuss uunn ppaakkaallppoojjuummuuss;;

§§ PPiillnnuu eelleekkttrroonniisskkoo tteekkssttuu ddaattuu bbāāzzee EEBBSSCCOO PPuubblliisshhiinngg ((ttāā iieettvveerr 88 ddaattuu bbāāzzeess::

AAccaaddeemmiicc SSeeaarrcchh EElliittee,, BBuussiinneessss SSoouurrccee PPrreemmiieerr,, MMaasstteerrFFIILLEE PPrriieemmeerr,, NNeewwssppaappeerr

SSoouurrccee,, EERRIICC,, BBuussiinneessss WWiirree NNeewwss,, MMEEDDLLIINNEE,, HHeeaalltthh SSoouurrccee –– CCoonnssuummeerr EEddiittiioonn,,

AAggrriikkoollaa,, OOxxffoorrdd JJoouurrnnaallss OOnnlliinnee,, OOCCLLCC,, TTrriiaall ooff EEdduuccaattiioonn,, MMaannaaggeemmeenntt,,

PPssyycchhoollooggyy));;
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§§ 22000066..ggaaddāā DDUU bbiibblliioottēēkkaa ppiieeddāāvvāā ššāāddaass ddaattuu bbāāzzeess::

NNRR.. NNOOSSAAUUKKUUMMSS RRAAKKSSTTUURROOJJUUMMSS PPIIEEEEJJAAMMĪĪBBAASS VVIIEETTAA

11.. LLeettoonniikkaa UUzzzziinnuu uunn ttuullkkooššaannaass ssiissttēēmmaa

iinntteerrnneettāā

IInnffoorrmmāācciijjaass zzāāllee,,

llaassīīttaavvaass

22.. NNAAIISS LLaattvviijjaass nnoorrmmaattīīvvoo aakkttuu ddaattuu

bbāāzzee

IInnffoorrmmāācciijjaass zzāāllee,,

llaassīīttaavvaass,, SSZZFF

33.. EEBBSSCCOO DDaauuddzznnoozzaarruu ddaattuu bbāāzzee VViissāā DDUU NNeett

ddaattoorrttīīkkllāā

44.. KKeemmbbrriiddggee JJoouurrnnaall

oonn--lliinnee

DDaauuddzznnoozzaarruu ddaattuu bbāāzzee VViissāā DDUU NNeett

ddaattoorrttīīkkllāā

55.. SScciieennccee DDiirreecctt DDaauuddzznnoozzaarruu ddaattuu bbāāzzee VViissāā DDUU NNeett

ddaattoorrttīīkkllāā

66.. WWEESSTTLLAAWW

IInntteerrnnaattiioonnaall

EESS uunn āārrvvaallssttuu jjuurriiddiisskkoo

ddookkuummeennttuu uunn žžuurrnnāālluu ddaattuu bbāāzzee

IInnffoorrmmāācciijjaass zzāāllee

77.. HHeeiinnOOnnlliinnee JJuurriiddiisskkiiee žžuurrnnāāllii,, AASSVV llīīgguummii uunn

vviieennooššaannāāss,, AASSVV aauuggssttāākkāāss

ttiieessaass ddookkuummeennttii

VViissāā DDUU NNeett

ddaattoorrttīīkkllāā

88.. RRUUBBRRIICCOONN UUnniivveerrssāāllaa uuzzzziiņņuu iizzddeevvuummuu ddaattuu

bbāāzzee

IInnffoorrmmāācciijjaass zzāāllee,,

llaassīīttaavvaass

99.. SSpprriinnggeerrLLiinnkk DDaauuddzznnoozzaarruu ddaattuu bbāāzzee VViissāā DDUU NNeett

ddaattoorrttīīkkllāā

1100.. LLuurrssoofftt LLaaiikkrraakkssttuu ppiillnnuu tteekkssttuu ddaattuu bbāāzzee IInnffoorrmmāācciijjaass zzāāllee

DDUU bbiibblliioottēēkkaass llaassīīttaavvāāss SSZZFF aabboonneemmeennttāā,, kkoo vvaarr iizzmmaannttoott ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmuu

ssttuuddeejjuuššiiee,, kkooppēējjaaiiss ffoonnddss ssaassttāāddaa aappmmēērraamm 335500 000000 eekksseemmppllāārruu ((6633 000000 nnoossaauukkuummii)),, nnoo

ttiieemm 332200 000000 iirr ggrrāāmmaattaass,, 2244 000000 -- žžuurrnnāāllii ((550000 nnoossaauukkuummii)),, 330000 –– llaaiikkrraakkssttuu ggaaddaa

kkoommpplleekkttii ((6600 nnoossaauukkuummii)).. SSZZFF aabboonneemmeennttāā uunn llaassīīttaavvāā iirr ppiieeeejjaammaass 4411 000000 ggrrāāmmaattuu

ssaabbiieeddrriisskkaajjāāss uunn hhuummaanniittāārraajjāāss zziinnāāttnnēēss.. IIrr zziinnāāmmaass pprroobbllēēmmaass aarr ssppeecciiaalliizzēēttoo āārrzzeemmēēss

iizzddoottoo lliitteerraattūūrruu ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnnēē,, ttaaččuu pprrooggrraammmmaa aarr kkaattrruu ggaadduu mmeekkllēē iieessppēējjaass rraasstt

vvaaiirrāākk llīīddzzeekkļļuu jjaauunnuu āārrvvaallssttīīss ((RRiieettuummeeiirrooppāā,, AASSVV)) iizzddoottoo ggrrāāmmaattuu uunn ppeerriiooddiisskkoo iizzddeevvuummuu

iieeggāāddeeii..
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DDUU bbiibblliioottēēkkaa iieeppēērrkk pprraakkttiisskkii vviissaass jjaauunnaass ggrrāāmmaattaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā ddooccēēttāājjooss

kkuurrssooss.. TTrrūūkkuummss iirr ttaass,, kkaa lliieellaa ddaaļļaa ggrrāāmmaattuu iirr iieeppiirrkkttaass 11 –– 22 eekksseemmppllāārrooss uunn pprraakkttiisskkii ššīīss

ggrrāāmmaattaass mmaaģģiissttrraannttii vvaarr iizzmmaannttoott ttiikkaaii llaassīīttaavvāāss.. TTaaččuu 33339944 ggrrāāmmaattaass iirr ppiieeeejjaammaass DDUU

eelleekkttrroonniisskkaajjāā kkaattaallooggāā..

BBeezz ttaamm,, ssttuuddiijjuu ddaarrbbāā ttiieekk iizzmmaannttoottaass pprrooggrraammmmāā iieessaaiissttīīttoo ddooccēēttāājjuu mmoonnooggrrāāffiijjaass uunn

ppuubblliikkāācciijjaass..

PPllaaššii ppiieeeejjaammaa aarrīī LLaattvviijjaass iizzddeevvnniieeccīībbāāss iizzddoottāā jjaauunnāākkāā lliitteerraattūūrraa.. PPēēddēējjooss ggaaddooss

kkuurrssuu aappggāāddee iirr mmaannāāmmii ppiillnnvveeiiddoojjuussiieess aarr ddaažžāādduu zziinnāāttnniisskkoo kkoonnffeerreennččuu iizzddeevvuummiieemm,, kkaass

aappkkooppoo uunn iinntteerrpprreettēē ddaažžāādduu āārrzzeemmjjuu aauuttoorruu aavvoottuuss,, aannaalliizzēē ttooss,, ssaallīīddzziinnaa uunn ppaaddaarraa

ppiieeeejjaammuuss mmaaģģiissttrraannttiieemm,, nnooddrrooššiinnoott kkuullttūūrrkkoonntteekkssttuu uunn mmaatteerriiāālluu iizzmmaannttoojjaammīībbuu..

PPaatteeiiccoottiieess ddaažžāāddiieemm zziinnāāttnniisskkāāss ddaarrbbīībbaass pprroojjeekkttiieemm,, cciittāāmm aakkttiivviittāāttēēmm,, rreegguullāārrii

ttiieekk ppaappiillddiinnāāttaass aarrīī kkaatteeddrrāāss eessooššāāss bbiibblliioottēēkkaass,, kkaass ppaallīīddzz īīsstteennoott ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass

mmēērrķķuuss uunn uuzzddeevvuummuuss..

DDUU ssttuuddeennttaa aapplliieeccīībbaa vviieennllaaiiccīīggii iirr aarrīī LLRR BBiibblliioottēēkkuu iinnffoorrmmāācciijjaass ttīīkklluu kkoonnssoorrcciijjaa

vviieennoottāā llaassīīttāājjaa kkaarrttee,, kkaass ddoodd ttiieessīībbaass ssttuuddēējjooššaajjiieemm iizzmmaannttoott jjeebbkkuurraass vvaallssttss bbiibblliioottēēkkaass

ggrrāāmmaattuu ffoonndduuss.. NNeeppiieecciieeššaammīībbaass ggaaddīījjuummooss ppaappiilldduuss iieessppēējjaass nnooddrrooššiinnaa iinntteerrnneettaa

ppiieessllēēgguummss,, kkaass ļļaauujj iizzmmaannttoott UUnniivveerrssiittāātteess aabboonnēēttāāss ddaattuu bbāāzzeess..
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77.. PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAASS SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMĀĀSS SSTTUUDDĒĒJJOOŠŠIIEE

77..11.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmāāss ssttuuddēējjooššoo sskkaaiittss

AAuuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuu ppssiihhoollooģģiijjaass nnoozzaarreess ssppeecciiāālliissttuu ssaaggaattaavvooššaannaass ssiissttēēmmaass

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē vveeiiddoojjaass ppēēddēējjooss 1122 ggaadduuss.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess SSoocciiāālloo

zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāātteess SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā ppiieeddāāvvāā ppiillnnuu aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass cciikklluu

ppssiihhoollooģģiijjāā -- bbaakkaallaauurraa,, mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu llīīmmeeņņooss..

PPaaššrreeiizz aakkrreeddiittēēttoo pprrooggrraammmmuu „„ssoocciiāālloo zziinnāāttņņuu bbaakkaallaauurrss ppssiihhoollooģģiijjāā”” ((pprrooggrraammmmaa

aakkrreeddiittēēttaa uuzz 66 ggaaddiieemm llīīddzz 3311..1122..22001111..)) aappggūūsstt 119911 ssttuuddeennttss ((5544 ppiillnnaa llaaiikkaa uunn 113377 ––

nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss)) hhttttpp::////wwwwww..aaiikknncc..llvv//llvv//pprroogg__vviieeww..pphhpp??iidd==55441122 ..

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā nnoo 22000033.. ggaaddaa ttiieekk rreeaalliizzēēttaa mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu

pprrooggrraammmmaa ppssiihhoollooģģiijjāā ((aakkrreeddiittēēttaa uuzz 22 ggaaddiieemm llīīddzz 3311..1122..22000066)).. PPaaššrreeiizz pprrooggrraammmmuu

aappggūūsstt 5588 mmaaģģiissttrraannttii ((ppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss))..

PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ((aakkrreeddiittēēttaa uuzz 22 ggaaddiieemm llīīddzz 3311..1122..22000066))

ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooggiijjaass aappaakkššnnoozzaarrēē aappggūūsstt 1144 ddookkttoorraannttii ((44 ppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss uunn 1100 nneeppiillnnaa

llaaiikkaa ssttuuddiijjāāss))..

77..22.. DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmuu ppiirrmmaajjāā ssttuuddiijjuu ggaaddāā iimmaattrriikkuullēēttoo ssttuuddēējjooššoo sskkaaiittss

22000066..//22000077..gg.. iimmaattrriikkuullēēttoo ssttuuddēējjooššoo sskkaaiittss DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāss::

·· BBaakkaallaauurraa ssttuuddiijjaass –– 4433 ((2211 ppiillnnaa llaaiikkaa uunn 2222 nneeppiillnnaa llaaiikkaa))

·· MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjaass –– 2255 ((2255 ppiillnnaa llaaiikkaa))

·· DDookkttoorraa ssttuuddiijjaass –– 33 ((11 ppiillnnaa llaaiikkaa uunn 22 nneeppiillnnaa llaaiikkaa))

77..33.. DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmuu aabbssoollvveennttuu sskkaaiittss

22000066..gg.. aabbssoollvveennttuu sskkaaiittss DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāss::

·· BBaakkaallaauurraa ssttuuddiijjaass –– 5599 ((3322 ppiillnnaa llaaiikkaa uunn 2277 nneeppiillnnaa llaaiikkaa))

·· MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjaass –– 3366 ((3366 nneeppiillnnaa llaaiikkaa))

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5412
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·· DDookkttoorraa ssttuuddiijjaass -- uuzz 22000066.. ggaaddaa 11.. jjūūnniijjuu ddookkttoorraannttūūrraass tteeoorrēēttiisskkoo kkuurrssuu aappgguuvvaa

ččeettrrii ddookkttoorraannttii.. DDiivviieemm pprroommoocciijjaass ddaarrbbiieemm ((II..IIššmmuuhhaammeettoovvss uunn AA..DDuuddkkiinnaa)) ttiikkaa

oorrggaanniizzēēttāā pprriieekkššaaiizzssaavvēēššaannaa;; vviieennss pprroommoocciijjaass ddaarrbbss ((VV..RRaaššččeevvsskkiiss)) ttiikkaa

ssaaggaattaavvoottss pprriieekkššaaiizzssttāāvvēēššaannaaii.. 22000066..ggaaddaa 11..mmaarrttāā DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprroommoocciijjaass

ppaaddoommēē sseekkmmīīggii aaiizzssttāāvvēēttss pprroommoocciijjaass ddaarrbbss „„LLaattvviijjaass iieeddzzīīvvoottāājjuu ssoocciiāālliiee

pprriieekkššssttaattii ppaarr EESS vvaallssttīīmm”” ((AA..RRuužžaa))..

77..44.. DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmāāss ssttuuddēējjooššoo aappttaauujjaass uunn ttoo aannaallīīzzee

DDUU iikk ggaadduu ttiieekk vveeiikkttaa ssttuuddēējjooššoo aappttaauujjaa aarr mmēērrķķii ppāārrbbaauuddīītt ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass

kkvvaalliittāāttii uunn ssttuuddeennttuu aappmmiieerriinnāāttīībbuu aarr pprrooggrraammmmāā ppiieeddāāvvāāttaajjiieemm ssttuuddiijjuu kkuurrssiieemm.. RReezzuullttāāttii

lliieecciinnaa,, kkaa mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa pprrooggrraammmmāā ssttuuddēējjooššiiee kkooppuummāā iirr aappmmiieerriinnāāttii aarr ssaavvuu ssttuuddiijjuu

ggaaiittuu,, bbeett aarrīī ssppēējjīīggii kkrriittiisskkii nnoovvēērrttēētt ttoo,, kkaass vviiņņiieemm lliieekkaass vviissppoozziittīīvvāākk,, uunn ttoo,, kkoo vviiņņii iieetteeiikkttuu

mmaaiinnīītt..

VViissppoozziittīīvvāākk ssttuuddēējjooššiiee nnoovvēērrttēē ttāāss nnooddaarrbbīībbaass,, kkuurr nnoottiieekk zziinnāāttnniisskkāāss tteeoorriijjaass uunn

pprraakkttiisskkāāss mmeettooddeess ssiinnttēēzzee.. ŅŅeemmoott vvēērrāā ppaaggāājjuuššāā ggaaddaa aappttaauujjaass rreezzuullttāāttuuss,, ššaajjāā mmāāccīībbuu

ggaaddāā pprrooggrraammmmaass iieettvvaarrooss ttiiee ssttuuddiijjuu kkuurrssii,, kkuurrii ppēēcc mmaaģģiissttrraannttuu vviieeddookkļļaa nnaavv ssvvaarrīīggii uunn

zziinnāāttnniisskkiiee aakkttuuāāllii,, ttiikkaa aaiizzvviieettoottii aarr jjaauunniieemm,, aappaakkššnnoozzaarreeii aattbbiillssttooššiieemm ssttuuddiijjuu kkuurrssiieemm..

KKooppuummāā ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa ttiieekk nnoovvēērrttēēttaa ppoozziittīīvvii,, jjoo ttāā ddoodd

““iieessppēējjuu ppaappllaaššiinnāātt zziinnāāššaannaass””,, ““iirr nnoozzīīmmīīggaa zziinnāāttnniisskkaajjaaii uunn pprrooffeessiioonnāāllaajjaaii iizzaauuggssmmeeii””,,

““ssnniieeddzz iieessppēējjuu kkoonnssuullttēēttiieess,, kkoonnttaakkttēēttiieess aarr cciittiieemm ddookkttoorraannttiieemm””,, ““vveeiicciinnaa iieessppēējjaass vveeiikktt

zziinnāāttnniisskkuuss ppēēttīījjuummuuss uunn ttooss ppuubblliiccēētt””,, ““ppiieeddaallīīttiieess ssttaarrppttaauuttiisskkaajjooss pprroojjeekkttooss””,, uunn ““nnoo

oorrggaanniizzaattoorriisskkāā vviieeddookkļļaa ppaallīīddzz ppllāānnoott vviirrzzīībbuu uuzz ddiisseerrttāācciijjaass iizzssttrrāāddii””.. TTiieekk aattzzīīmmēēttaass aarrīī

““iieessppēējjaass nnoossttiipprriinnāātt ppaammaattzziinnāāššaannaass ddzziimmttaajjāā vvaallooddāā””..

KKāā ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ggaallvveenniiee ttrrūūkkuummii ttiieekk aattzzīīmmēēttii

·· aakkaaddēēmmiisskkoo ddiisskkuussiijjuu nneeppiieettiieekkaammīībbaa;;

·· nneelliieellaa kkuurrssuu ((vviieesslleekkcciijjuu)) iizzvvēēllee;;

·· iieerroobbeežžoottaass iieessppēējjaass zziinnāāttnniisskkoo vvaaddīīttāājjuu uunn kkoonnssuullttaannttuu iizzvvēēllēē;;

·· ssaammēērrāā ššaauurraass ssppeecciiaalliizzāācciijjaass iieessppēējjaass;;
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·· iieerroobbeežžoottaass tteehhnniisskkāāss iieessppēējjaass ((cceennttrraalliizzēēttaa ppiieeeejjaa ssttaarrppttaauuttiisskkoo ppēēttīījjuummuu ppuubblliikkāācciijjāāmm,,

jjaauunnāākkaajjāāmm ddaattoorrpprrooggrraammmmāāmm ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttīījjuummuu ddaattuu aappssttrrāāddēē,, ffiinnaannssuu ppaallīīddzzīībbaass

mmeekkllēēššaannaaii āārrzzeemmēēss))..

SSaaddaarrbbīībbaa aarr zziinnāāttnniisskkoo vvaaddīīttāājjuu aappmmiieerriinnaa pprraakkttiisskkii vviissuuss ssttuuddēēeejjooššuuss,, ttaaččuu ttiieekk

iizztteeiikkttaa vvēēllmmee ““bbiieežžāākk ttiikkttiieess”” uunn ttiikkttiieess vvēēll aarr kkāādduu ssppeecciiāālliissttuu,, kkāā aarrīī ““llaaii bbūūttuu vvaaiirrāākk kkooppīīgguu

pprroojjeekkttuu””..

GGaann mmaaģģiissttrraannttii,, ggaann ddookkttoorraannttii iizztteeiikkuuššii vvaaiirrāākkuuss rroossiinnooššuuss iieetteeiikkuummuuss kkuurrssuu uunn

sseemmiinnāārruu ssaakkaarrāā::

·· vvaaiirrāākk ppiieeaaiicciinnāātt āārrzzeemmjjuu lleekkttoorruuss;;

·· lliieellāākkuu uunn ddiiffeerreennccēēttāākkuu iizzvvēēllii ppiieeddāāvvāāttaajjooss kkuurrssooss aattbbiillssttooššii ssaavvaamm iizzvvēēllēēttaajjaamm

vviirrzziieennaamm;;

·· nneeppiieecciieeššaammii ppaaddzziiļļiinnāāttii aauuggssttaa llīīmmeeņņaa kkuurrssii ddaažžāāddooss zziinnāāttnneess mmeettooddoollooģģiijjaass aassppeekkttooss::

ppēēttīījjuummaa ddiizzaaiinnuu jjoommāā,, ddaauuddzzffaakkttoorruu ddaattuu aannaallīīzzee,, kkāā aarrīī ppaappiilldduuss aappmmāāccīībbaa ppēēttīījjuummaa

ddaattuu kkoommppjjuutteerriizzēēttāā aappssttrrāāddēē..

TTāāddēējjāāddii DDUU PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ddookkttoorraannttiieemm

rraakkssttuurrīīggaa ddzziiļļaa uunn aakkttīīvvaa iieekkļļaauuššaannāāss ssttuuddiijjuu pprroocceessāā.. VViiņņuu iizztteeiikkttāāss ppiieezzīīmmeess uunn

iieerroossiinnāājjuummii ttiieekk ņņeemmttii vvēērrāā ššaajjāā vveeiiddoojjaammaajjāā pprrooggrraammmmāā..

77..55.. SSttuuddēējjooššoo llīīddzzddaallīībbaa ssttuuddiijjuu pprroocceessaa ppiillnnvveeiiddooššaannāā

PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ssttuuddēējjooššiiee aakkttīīvvii ppiieeddaallāāss

ssttuuddiijjuu pprroocceessaa oorrggaanniizzēēššaannāā uunn ppiillnnvveeiiddooššaannāā.. IIkkggāāddēējjāā ssttuuddeejjooššoo aappttaauujjaa ppaallīīddzz sseekkmmēētt

pprrooggrraammmmuu kkvvaalliittāāttii uunn aattttīīssttīībbuu uunn vveeiicciinnaa kkoonnssttrruukkttīīvvuu ddiiaalloogguu ssttaarrpp ssttuuddēējjooššiieemm,,

pprrooggrraammmmāāss ssttrrāāddāājjooššiieemm ddooccēēttāājjiieemm uunn pprrooggrraammmmaass aaddmmiinniissttrrāācciijjuu..

MMaaģģiissttrraannttuu uunn ddookkttoorraannttuu pprrooggrraammmmuu oobblliiggāāttāā aakkttiivviittāāttee iirr lleekkttoorraa pprraakkssee,, kkuurrāā

mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmāā ssttuuddēējjooššiiee vvaaddaa nnooddaarrbbīībbaass bbaakkaallaauurraa pprrooggrraammmmāā,, bbeett ddookkttoorraa

pprrooggrraammmmāā ssttuuddēējjooššiiee vvaaddaa nnooddaarrbbīībbaass mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmāā.. ŠŠīīss pprroocceessss ttiieekk ppllāānnoottss uunn

rreeaalliizzēēttss ssaaddaarrbbīībbāā aarr zziinnāāttnniisskkoo vvaaddīīttāājjuu uunn pprrooggrraammmmuu aaddmmiinniissttrrāācciijjuu uunn nnooddrrooššiinnaa

zziinnāāttnniisskkoo ddiiaalloogguu ssttaarrpp jjaauunnaajjiieemm zziinnāāttnniieekkiieemm vviissāāss ttrrīīss DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmāāss..

KKooppēējjāāss zziinnāāttnniisskkāāss aakkttiivviittāātteess,, ppiieemmēērraamm,, zziinnāāttnniisskkiiee llaassīījjuummii,, kkoonnffeerreenncceess uunn

ppuubblliikkāācciijjaass ppaallīīddzz kkooppāā rriissiinnāātt aakkttuuāāllāāss zziinnāāttnniisskkāāss uunn ppēēttnniieecciisskkāāss pprroobbllēēmmaass,, ppllāānnoott

ppēēttnniieecciisskkuuss pprroojjeekkttuuss uunn vveeiicciinnāātt ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ssaasskkaaņņoottīībbuu uunn aattttīīssttīībbuu..
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88.. AAKKAADDĒĒMMIISSKKĀĀ PPEERRSSOONNĀĀLLAA NNOOVVĒĒRRTTĒĒJJUUMMSS

88..11.. DDUU ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooggrraammmmuu ddooccēēttāājjuu sskkaaiittss

PPrrooggrraammmmuu īīsstteennooššaannāā ppiieeddaallāāss DDUU ddooccēēttāājjii,, kkuurrii ssttrrāāddāā ččeettrrāāss uunniivveerrssiittāātteess

kkaatteeddrrāāss,, DDUU SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu iinnssttiittūūttss,, DDUU IIllggttssppēējjīīggaass aattttīīssttīībbaass iinnssttiittūūttss.. PPrrooggrraammmmaass

ppaarreeddzz cciieeššuu ssaaddaarrbbīībbuu aarr cciittāāmm LLaattvviijjaass uunn āārrzzeemmjjuu iizzggllīīttīībbaass iieessttāāddēēmm,, zziinnāāttnniisskkaajjiieemm

iinnssttiittūūttiieemm..

MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass rreeaalliizzēēššaannāā ppiieeddaallāāss ttrrīīss pprrooffeessoorrii,, vviieennss aassoocciiēēttaaiiss

pprrooffeessoorrss,, ppiieeccii ddoocceennttii uunn ttrrīīss lleekkttoorrii..

MMaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass rreeaalliizzēēššaannāā iieessaaiissttīīttiiee mmāāccīībbssppēēkkii

NN.. VVāārrddss,, uuzzvvāārrddss ZZiinnāāttnniisskkaaiiss
ggrrāāddss,, aammaattss

SSttrruukkttūūrrvviieennīībbaa PPaammaattddaarrbbss//
bbllaakkuussddaarrbbss

11.. AA..VVoorroobbjjoovvss DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..,,
pprrooffeessoorrss

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

22.. AA..PPiippeerree DDrr..ppssyycchh..,,
pprrooffeessoorree

IIllggttssppēējjīīggaass aattttīīssttīībbaass
iinnssttiittūūttss

PPaammaattddaarrbbss

33.. VV..MMeeņņššiikkoovvss DDrr..ssoocc..,, pprrooffeessoorrss,,
SSZZFF ddeekkāānnss

SSoocciioollooģģiijjaass kkaatteeddrraa PPaammaattddaarrbbss

44.. II..KKookkiinnaa DDrr..ppssyycchh..,,
aassoocc..pprrooffeessoorree

PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

55.. VV..DDoommbbrroovvsskkiiss DDrr..ppssyycchh..,, ddoocceennttss PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

66.. SS..IIggnnaattjjeevvaa DDrr.. ffiizz..,, ddoocceennttee IInnffoorrmmāāttiikkaass kkaatteeddrraa PPaammaattddaarrbbss
77.. TT..UUzzoollee DDrr.. ppssyycchh..,, ddoocceennttee SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa
PPaammaattddaarrbbss

88.. MM..PPuuppiiņņšš DDrr.. ppssyycchh..,, ddoocceennttss SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

BBllaakkuussddaarrbbss

1100.. AA..RRuužžaa DDrr.. ppssyycchh,, ddoocceennttss SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

1111.. VV..RRaaššččeevvsskkiiss MMaagg.. ppssyycchh..,, lleekkttoorrss,,
DDUU ddookkttoorraannttss

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

1122.. AA..BBuullss MMaagg.. ppssyycchh..,, lleekkttoorrss,,
DDUU ddookkttoorraannttss

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

BBllaakkuussddaarrbbss

1133.. SS..VVoorroonnee MMaagg.. ppssyycchh..,, lleekkttoorree,,
LLUU ddookkttoorraannttee

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss
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DDookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass rreeaalliizzēēššaannāā iieessaaiissttīīttiiee mmāāccīībbssppēēkkii

NN.. VVāārrddss,, uuzzvvāārrddss ZZiinnāāttnniisskkaaiiss
ggrrāāddss,, aammaattss

SSttrruukkttūūrrvviieennīībbaa PPaammaattddaarrbbss//
bbllaakkuussddaarrbbss

11.. AA..VVoorroobbjjoovvss DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..hhaabbiill..ppaaeedd..,,
pprrooffeessoorrss

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

22.. AA..PPiippeerree DDrr..ppssyycchh..,,
pprrooffeessoorree

IIllggttssppēējjīīggaass aattttīīssttīībbaass
iinnssttiittūūttss

PPaammaattddaarrbbss

33.. VV..MMeeņņššiikkoovvss DDrr..ssoocc..,, pprrooffeessoorrss,,
SSZZFF ddeekkāānnss

SSoocciioollooģģiijjaass kkaatteeddrraa PPaammaattddaarrbbss

44.. MM..VViiddnneerree DDrr..hhaabbiill..ppssyycchh..,,
DDrr..ooeecc,, pprrooffeessoorree

DDUU SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu
iinnssttiittūūttss

PPaammaattddaarrbbss

55.. II..PPlloottkkaa DDrr..ppssyycchh..,,aassoocc..
pprrooffeessoorree

DDUU SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu
iinnssttiittūūttss

PPaammaattddaarrbbss

66.. II..TTuunnnnee DDrr..ppssyycchh,,
aassoocc..pprrooffeessoorree

LLUU SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu
ffaakkuullttāāttee

BBllaakkuussddaarrbbss

77.. II..KKookkiinnaa DDrr..ppssyycchh..,,
aassoocc..pprrooffeessoorree

PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

88.. VV..DDoommbbrroovvsskkiiss DDrr..ppssyycchh..,, ddoocceennttss PPeeddaaggooģģiijjaass uunn
ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss

99.. SS..IIggnnaattjjeevvaa DDrr..ffiizz..,, ddoocceennttee IInnffoorrmmāāttiikkaass kkaatteeddrraa PPaammaattddaarrbbss
1100.. TT..UUzzoollee DDrr..ppssyycchh..,, ddoocceennttee SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass

kkaatteeddrraa
PPaammaattddaarrbbss

1111.. MM..PPuuppiiņņšš DDrr..ppssyycchh..,, ddoocceennttss SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

BBllaakkuussddaarrbbss

1122.. AA..RRuužžaa DDrr..ppssyycchh,, ddoocceennttss SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass
kkaatteeddrraa

PPaammaattddaarrbbss
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MMaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu ssttrrāāddāājjooššoo mmāāccīībbssppēēkkuu CCVV sskkaatt 33..

ppiieelliikkuummāā..

88..22.. aakkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa kkvvaalliiffiikkāācciijjaa ((pprroojjeekkttuu vvaaddīībbaa,, ppēēttnniieeccīībbaass vviirrzziieennii uunn ttoo

rreezzuullttāāttii))

ZZiinnāāttnniisskkii ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa ssaassttāāvvddaaļļaass SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrrāā iirr::

·· ssttuuddēējjooššoo ssttuuddiijjuu ddaarrbbuu iizzssttrrāāddee;;

·· bbaakkaallaauurraa uunn mmaaģģiissttrraa ddaarrbbuu iizzssttrrāāddee;;

·· pprroommoocciijjaass ddaarrbbuu iizzssttrrāāddee;;

·· ddooccēēttāājjuu ppēēttnniieeccīībbaa;;

·· llīīddzzddaallīībbaa zziinnāāttnniisskkii ppēēttnniieecciisskkooss pprroojjeekkttooss..

DDUU SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass,, IIllggttssppēējjīīggaass aattttīīssttīībbaass iinnssttiittūūttaa uunn PPeeddaaggooģģiijjaass uunn

ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass ddaarrbbiinniieekkii vveeiicc aakkttīīvvuu zziinnāāttnniisskkuu ddaarrbbuu.. KKaatteeddrraass

ddaarrbbiinniieekkii aakkttīīvvii ssaaddaarrbboojjaass aarr LLaattggaalleess PPēēttnniieeccīībbaass iinnssttiittūūttuu,, ZZiinnāāttņņuu aakkaaddēēmmiijjuu,, cciittāāmm

LLaattvviijjaass uunn āārrzzeemmjjuu mmāāccīībbuu iieessttāāddēēmm.. PPēēcc ppēēttīījjuummuu rreezzuullttāāttiieemm ttiikkaa ssaaggaattaavvoottaass

mmoonnooggrrāāffiijjaass uunn vviirrkknnee zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu,, kkaass ttiikkaa ppuubblliiccēēttii ggaann LLaattvviijjāā,, ggaann aarrīī āārrzzeemmēēss..

UUnniivveerrssiittāātteess ddaarrbbiinniieekkii ppiieeddaallīījjāāss vvaaiirrāākkāāss zziinnāāttnniisskkaajjāāss kkoonnffeerreennccēēss,, kkuurraass nnoottiikkaa LLaattvviijjāā

uunn āārrzzeemmēēss,, aakkttīīvvii ddaarrbboojjāāss TTEEMMPPUUSS,, SSoorroossaa uunn IISSEECC pprroojjeekkttuu iieettvvaarrooss.. VVeeiikkttaajjooss

ppēēttīījjuummooss ppiieeddaallāāss ggaann DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ppaassnniieeddzzēējjii,, ggaann aarrīī ssttuuddēējjooššiiee

pprrooggrraammmmāāss..
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LLaaiikkaa ppoossmmāā nnoo 22000011.. ggaaddaa llīīddzz 22000066.. ggaaddaamm pprrooggrraammmmāāss ssttrrāāddāājjooššiiee ddooccēēttāājjii

ppuubblliiccēējjaa vvaaiirrāākk nneekkāā 6600 mmoonnooggrrāāffiijjaass uunn zziinnāāttnniisskkooss rraakkssttuuss,, kkaass vveellttīīttii ppssiihhoollooģģiijjaass

pprroobbllēēmmuu ppēēttīīššaannaaii uunn aannaallīīzzeeii.. PPrrooggrraammmmāā ssttrrāāddāājjooššiiee ddooccēēttāājjii ppiieeddaallīījjāāss ssttaarrppttaauuttiisskkoo

kkoonnffeerreennččuu KKiijjeevvaa 22000011 ((UUkkrraaiinnaa)) ddaallīībbnniieekkii,, kkāā aarrīī VVIIII EEiirrooppaass PPssiihhoolloogguu kkoonnggrreessāā

((LLoonnddoonnaa,, 22000011..gg..)) VVIIIIII EEiirrooppaass PPssiihhoolloogguu kkoonnggrreessāā ((VVīīnnēē,, 22000033..gg..)) XXXXVVIIIIII PPaassaauulleess

PPssiihhoolloogguu kkoonnggrreessāā ((PPeekkiinnāā,, 22000044..gg..)) IIXX.. EEiirrooppaass PPssiihhoolloogguu kkoonnggrreessāā ((GGrraannaaddāā,, 22000055..gg..)),,

VVIIII BBaallttiieeššuu ssttaarrppttaauuttiisskkāā ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnffeerreennccee ((RRīīggaa,, 22000066)) uu..cc.. SSīīkkāākk sskkaattīītt ppiieelliikkuummāā

NNrr.. 33..

LLZZPP ppēēttīījjuummuu pprroojjeekkttii uunn ssttaarrppttaauuttiisskkāāss zziinnāāttnniisskkāāss aakkttiivviittāātteess::

PPrrooff.. AAlleekksseejjss VVoorroobbjjoovvss,, DDoocc..AA..RRuužžaa,, LLeekktt..VV..RRaaššeevvsskkiiss

·· PPeerrssoonnīībbaass sseelleekkttīīvvāāss aakkttiivviittāātteess īīppaattnnīībbaass mmuullttiikkuullttuurrāāllāāss uunn mmuullttiinnaacciioonnāāllāāss vviiddēēss..

22000000..--22000033..gg.. LLZZAA.. ZZiinnāāttnniisskkaaiiss vvaaddīīttāājjss pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvss..

·· LLaattvviijjaass iieeddzzīīvvoottāājjuu EEiirrooppaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss kkaarrtteess 22000044..--22000066..gg.. LLZZAA.. ZZiinnāāttnniisskkaaiiss

vvaaddīīttāājjss pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvss,, ppēēttnniieekkii DDrr..ppssyycchh..AA..RRuužžaa,, MMaaģģ..ppssyycchh.. VV..MMuurraaššoovvss

·· 22000066..gg.. IIZZMM pprroojjeekkttss LLaattvviijjaass iieeddzzīīvvoottāājjuu ssoocciiāāllāāss sseelleeccttiivviittāātteess uunn sseennssiittiivviittāātteess

ssaattuurrss uunn īīppaattnnīībbaass.. ZZiinnāāttnniisskkaaiiss vvaaddīīttāājjss pprrooff..AA..VVoorroobbjjoovvss,, ppēēttnniieekkii

DDrr..ppssyycchh..AA..RRuužžaa,, MMaaģģ..ppssyycchh.. VV..RRaaššččeevvsskkiiss

PPrrooff.. AAnniittaa PPiippeerree

·· LLīīddzzddaallīībbaa BBaallttiijjaass uunn MMeellnnāāss jjūūrraass rreeģģiioonnaa iizzggllīīttīībbaass ppēēttīījjuummuu kkoonnssoorrcciijjaa ddaarrbbīībbāā

((BBaallttiicc && BBllaacckk sseeee CCiirrccllee CCoonnssoorrttiiuumm iinn EEdduuccaattiioonn RReesseeaarrcchh,, BBBBCCCC)).. KKoonnssoorrcciijjaa

iizzvveeiiddooššaannaa uunn kkrrāājjuummaa ssaaggaattaavvooššaannaa..

·· PPiieeddaallīīššaannāāss 33.. SSttaarrppttaauuttiisskkaajjāā UUNNEESSCCOO UUNNIITTWWIINN pprroojjeekkttaa kkoooorrddiinnaattoorruu ssaannāākkssmmēē

GGēētteebboorrggāā,, ZZvviieeddrriijjāā,, 22000044.. ggaaddaa 88..--99..mmaaiijjāā..

·· SSttaarrppttaauuttiisskkii zziinnāāttnniisskkāā žžuurrnnaallaa ””EEdduuccaattiioonn aanndd ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt”” ggaallvveennāā

rreeddaakkttoorree..

AAss..pprrooff.. IIrrēēnnaa KKookkiinnaa

·· 22000011..--22000033..gg.. ppiieeddaallīīššaannāāss LLZZPP ffiinnaannssēēttaajjāā ggrraannttāā ““SSkkoolloottāājjuu iizzggllīīttīībbaass

ppāārroorriieennttēēššaannaa uuzz iillggttssssppēējjīīgguu aattttīīssttīībbaass ssttrraattēēģģiijjuu LLaattvviijjāā””,, LLZZPP ggrraannttss NNrr.. 0011..00334477
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·· nnoo 22000033..gg.. ppiieeddaallīīššaannāāss LLZZPP ffiinnaannssēēttaajjāā ggrraannttāā ““IInnddiivviidduuāāllāāss mmuuzziikkāāllāāss uuzzssttāāššaannāāss

vvēērrttēēššaannaa aauuddzzēēkkņņaa ppeerrssoonnīībbaass aattttīīssttīībbaass kkoonntteekkssttāā””,, LLZZPP ggrraannttss NNrr.. 0033..11001199

·· LLīīddzzddaallīībbaa EERRAASSMMUUSS -- SSOOCCRRAATTEESS pprroojjeekkttāā ssttuuddēējjooššoo mmoobbiilliittāātteeii ssttaarrpp DDUU uunn

FFeehhttaass uunniivveerrssiittāāttii ((VVāācciijjaa)) 22000022.. –– 22000033..gg..

DDoocc.. VV..DDoommbbrroovvsskkiiss

·· LLaattggaalleess rreeģģiioonnaa jjaauunniieeššuu pprrooffeessiioonnāāllāā iiddeennttiiffiikkāācciijjaa ppaaššnnootteeiikkššaannāāss ppeerriiooddāā –– LLZZPP

ggrraannttss kkooppšš 22000044.. ggaaddaa NNrr.. 0044..11224499

·· 22000055..gg.. LLīīddzzddaallīībbaa EESSFF pprroojjeekkttāā „„KKaarrjjeerraass iizzggllīīttīībbaass pprrooggrraammmmuu nnooddrrooššiinnāājjuummss

iizzggllīīttīībbaass ssiissttēēmmāā””

GGaallvveennāāss zziinnāāttnniisskkāāss mmoonnooggrrāāffiijjaass uunn ppuubblliikkāācciijjaass ((22000011.. –– 22000066..gg..))::

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorrēēttiisskkiiee ppaammaattii.. RR..,, IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,, 22000022..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. PPeerrssoonnīībbaass ssoocciiaalliizzāācciijjaa uunn aauuddzziinnāāššaannaa:: ““kkoonnfflliikkttss”” vvaaii ““vviieennpprrāāttīībbaa””,,

ssttaarrpptt.. kkoonnff.. ““KKoonnfflliikkttaa tteeoorriijjaa uunn pprraakkssee mmuullttiikkuullttuurrāāllāā ssaabbiieeddrrīībbāā”” rraakkssttuu kkrrāājjuummss.. ––

RR..,, SSOO ““IIzzggllīīttīībbaa ttaauuttaass aattttīīssttīībbaaii””,, 22000011,, 8822.. –– 8899 llpppp..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. RRaaddooššāāss ppeerrssoonnīībbaass ssiissttēēmmpprroocceessuuāāllāā mmooddeeļļaa ssaattuurrss.. BBaallttiijjaass vvaallssttuu

ppssiihhoolloogguu zziinnāāttnniisskkii pprraakkttiisskkāāss kkoonnff.. ““RRaaddooššaass ppeerrssoonnīībbaass aattttīīssttīībbaa””.. –– RR..,, RRPPIIVVAA ––

66 llpppp,, 22000011..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass tteeoorrēēttiisskkiiee ppaammaattii.. –– RR..,, MMāāccīībbuu SSoolliiss,, 22000011..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. EEdduuccaattiioonnaall ppootteennttiiaall ooff tthhee TTeeaacchheerr’’ss ppeerrssoonnaalliittyy.. -- AATTEEEE SSpprriinngg

uunniivveerrssiittyy,, KKllaaiippeeddaa,, 22000011,, 336655 –– 337733 llpppp

·· VVoorroobbjjoovv AA.. PPrriinncciippllee ooff DDiiaalleeccttiicc ccoonngglloommeerraattiioonn iinn tthhee PPrroobblleemm ooff MMeeaassuurreemmeennttss

ooff CChhiilldd’’ss CCoonntteenntt ooff PPeerrssoonnaalliittyy////TThhee IInntteerrnnaattiioonnaall ccoonnffeerreennccee ““PPrriimmaarryy SScchhooooll

EEnntteerreedd 22000000””.. –– KKllaaiippēēddaa,, 22000011..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. AAccttiivviittyy ooff PPeerrssoonnaalliittyy:: SSyysstteemmiicc--PPrroocceessssuuaall AApppprrooaacchh PPrriinncciipplleess aanndd

CCoonntteennttss //// SSttaarrpptt kkoonnff.. ““NNoovvee mmoožžnnoossttii vvzzddeellaavvaannii aa ppeeddaaggooggiicckkyy vvyyzzkkuumm””.. rraakkssttuu

kkrrāājjuummss.. -- OOssttrraavvaa,, CChheecckk RReeppuubblliicc,, 22000011..

·· VVoorroobbyyoovv AA.. SSeelleeccttiivviittyy ooff PPeerrssoonnaalliittyy:: SSyysstteemmiicc –– PPrroocceessssuuaall aapppprrooaacchh PPrriinncciipplleess

aanndd CCoonntteennttss//// DDeeccaaddee ooff RReeffoorrmm:: AAcchhiieevveemmeennttss.. CChhaalllleennggeess pprroobblleemmss.. --

PP..IIVV..AATTEEEE.. SSpprriinngg uunniivveerrssiittyy,, RRiiggaa,, 22000022,, 44 ––1155 llpppp..
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·· VVoorroobbjjoovvss AA..,, RRuužžaa AA.. PPeerrssoonnīībbaass aakkttiivviittāātteess aaddaappttīīvvii nneeaaddaappttīīvvaaiiss mmooddeelliiss::

ppēēttīījjuummaa tteeoorrēēttiisskkāāss uunn eekkssppeerriimmeennttāāllāāss ppiieeeejjaass..-- AATTEEEE SSpprriinngg UUnniivveerrssiittyy,, RRīīggaa,,

22000033..

·· VVoorroobbjjoovvss AA.. TThhee ccoonntteenntt ooff tthhee ttiimmee ppeerrcceeppttiioonn ooff tthhee yyoouutthh aanndd aadduullttss////

PPrroocceeeeddiinnggss ffrroomm tthhee 33rrdd IInntteerrnnaacciioonnaall ccoonnffeerreennccee ““PPeerrssoonn.. CCoolloorr.. NNaattuurree.. MMuussiicc..””,,

DDaauuggaavvppiillss,, 22000033.. 5588 –– 6633.. llpppp..

·· PPiippeerree AA.. VVeesseellīībbaass ppssiihhoollooģģiijjaa:: CCiillvvēēkkss.. VViiddee.. PPeerrssppeekkttīīvvaass:: mmāāccīībbuu llīīddzzeekklliiss,,

DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee,, 22000055.. -- 110000 llpppp.. :: sshh..,, ttaabb.. -- BBiibblliiooggrr.. NNooddaaļļuu bbeeiiggāāss..

IISSBBNN 99998844114422880099

·· PPiippeerree AA.. EEnnggaaggeedd LLeeaarrnniinngg:: PPrriimmaarryy TTeeaacchheerrss'' BBeelliieeffss aanndd PPeerrffoorrmmaannccee--RReellaatteedd

SSeellff--PPeerrcceeppttiioonn.. PPrroocceeeeddiinnggss ooff 22nndd IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee ““SSuussttaaiinnaabbllee

DDeevveellooppmmeenntt.. CCuullttuurree.. EEdduuccaattiioonn””,, TTaalllliinnnn,, AApprriill 1144 –– 1166,, 22000044,, pppp.. 552277 –– 554444..

·· PPiippeerree AA.. SSttrruuccttuurraall vvaarriiaattiioonnss ooff LLaattvviiaann tteeaacchheerrss’’ iiddeennttiittyy //// IInn ccoollll.. SScciieennttiiffiicc aarrttiicclleess

ooff tthhee tthhiirrdd iinntteerrnnaattiioonnaall ccoonnffeerreennccee ““PPeerrssoonn.. CCoolloorr.. NNaattuurree.. MMuussiicc””,, MMaayy 1155 –– 1188,,

22000022,, DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittyy,, pppp..2299 –– 3388..

·· VViiddnneerree MM..,, NNuucchhoo AA.. CChhiillddrreenn ooff GGeennoocciiddee.. -- 44tthh ccoonnff.. OOff BBaallttiicc „„SSttuuddiieess iinn EEuurrooppee””

mmaatteerriiaallss.. –– UUnniivveerrssiittyy ooff TTaarrttuu,, 22000011..

·· VViiddnneerree MM..,, KKaarrppoovvaa ĀĀ.. EEttnnookkoommuunniikkaattīīvvāāss kkoommppeetteenncceess vveeiiddooššaannāāss ppssiihhoollooģģiisskkiiee

aassppeekkttii//// IIII ppaassaauulleess llaattvviieeššuu zziinnāāttnniieekkuu kkoonnggrreessaa zziiņņoojjuummii.. –– RR..,, 22000011.. –– 221100 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. PPrriieekkššvvāārrddss RR..GGaarrlleejjaass mmoonnooggrrāāffiijjaaii „„SSoocciiāāllāā uuzzvveeddīībbaa ppaattēērrēēttāājjuu iizzvvēēlleess

vvaaddīīššaannāā””.. –– RR..,, RRAAKKAA,, 44--55 llpppp..

·· VViiddnneerree MM..,, NNuucchhoo AA.. CChhaarreeccttiirriissttiiccss ooff AAdduulltt ssuurrvviioorrss ooff CChhiillddhhoooodd DDeeppaarrttiioonnss ttoo

SSiibbiirriiaa bbyy tthhee SSoovviieett RReeggiimmee ffrroomm LLaattvviiaa.. -- PPssiihhoollooģģiijjaass aakkttuuāāllāāss pprroobbllēēmmaass:: tteeoorriijjaa

uunn pprraakkssee.. –– RR..,, 11..ssēējj..,, 22000011.. –– 3311--3377 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. RReepprreessēēttoo cciillvvēēkkuu ppāārrddzzīīvvoojjuummuu ppiieerreeddzzee uunn vvēērrttīībbuu vveeiiddooššaannāāss

ssoocciiāāllaajjāā ssuuttiiāācciijjāā ((kkrriieevvuu vvaallooddāā))//// PPssiihhoollooģģiijjaass aakkttuuāāllāāss pprroobbllēēmmaass:: tteeoorriijjaa uunn

pprraakkssee.. –– RR..,, PPPPII,, 11..ssēējj..,, 22000022..-- 110088--111177 llpppp..

·· VViiddnneerree MM..,, GGaarrlleejjaa RR.. PPssiihhoollooģģiijjaass uunn ssoocciiāāllāāss uuzzvveeddīībbaass aassppeekkttii eekkoonnoommiikkāā..((tteessttii))

–– RR..,, RRAAKKAA,, 33..ssēējj..,, 22000011.. –– 331177 llpppp..

·· VViiddnneerree MM..,, ZZāāllīīttee AA.. KKoorruuppcciijjaa kkāā eekkoonnoommiikkaass uunn ssoocciiāāllii mmoorrāāllāāss aattttīīssttīībbaass kkaavvēēkklliiss..

-- PPssiihhoollooģģiijjaass aakkttuuāāllāāss pprroobbllēēmmaass:: tteeoorriijjaa uunn uunn pprraakkssee.. –– RR..,, PPPPII,, 22..ssēējj..,, 22000022..
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·· VViiddnneerree MM..,, NNuucchhoo AA.. GGaarrīīggāāss vveesseellīībbaass vveeiicciinnāāššaannaa.. –– RR..,, RRAAKKAA,, ssēērriijjaa

„„PPssiihhoollooģģiijjaa iizzggllīīttīībbaaii””.. –– RR..,, 22000022.. –– 445599--446622 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. DDzziieeddnniieeccīībbaass hhoolliissttiisskkāā ppiieeeejjaa.. -- IIeesskkaattss hhoolloossttiisskkoo tteerraappiijjuu ffoorrmmāāss.. –– RR..,,

IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,, 22000033.. –– 1166--2211 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. CCeeļļaa vvāārrddii žžuurrnnāāllaamm „„PPssiihhoollooģģiijjaass ppaassaauullee””.. -- PPssiihhoollooģģiijjaass ppaassaauullee.. –– RR..,,

NNrr.. 11,, 22000033.. –– 229966 -- 229977 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. IIzzttēēllee.. -- IIeesskkaattss hhoolloossttiisskkoo tteerraappiijjuu ffoorrmmāāss.. –– RR..,, IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,, 22000033.. ––

2222 -- 2288 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. VViizzuuāāllāāss kkooggnniittīīvvāāss ffoorrmmaass pprriieekkššrrooccīībbaass.. -- IIeesskkaattss hhoolloossttiisskkoo tteerraappiijjuu

ffoorrmmāāss.. –– RR..,, IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,, 22000033.. 4444 -- 4499 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. SSmmiillššuu tteerraappiijjaa.. -- IIeesskkaattss hhoolloossttiisskkoo tteerraappiijjuu ffoorrmmāāss.. –– RR..,, IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,,

22000033.. –– 8899 -- 9911 llpppp..

·· VViiddnneerree MM.. PPaassaakkuu tteerraappiijjaa.. -- IIeesskkaattss hhoolloossttiisskkoo tteerraappiijjuu ffoorrmmāāss.. –– RR..,, IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,,

22000033.. –– 110066 -- 110088 llpppp..

·· MMeeņņššiikkoovvss VV.. JJaauunnaattnneess aaddaappttāācciijjaass ssttrraattēēģģiijjaass uunn rreezzuullttāāttii.. –– IITT llaaiikkmmeettss:: jjaauunnaattnnee

uunn ssoocciiāāllāāss zziinnāāttnneess// SSttaarrpptt..kkoonnff.. mmaatteerriiāāllii.. –– RRīīggaa,, LLUU FFiilloossooffiijjaass uunn ssoocciioollooģģiijjaass

iinnssttiittūūttss,, 22000011..

·· MMeeņņššiikkoovvss VV.. LLaattvviijjaass ssoocciiāāllaaiiss kkaappiittāāllss:: ppaaššrreeiizzēējjaaiiss ssttāāvvookklliiss uunn jjaauunnāākkāāss

tteennddeenncceess//SSttaarrpptt.. kkoonnff.. mmaatteerriiāāllii ((““ EEkkoonnoommiisskkoo uunn ssoocciiāālloo aattttiieeccīībbuu ttrraannssffoorrmmāācciijjaa::

pprroocceessii,, tteennddeenncceess,, rreezzuullttāāttii””)).. –– RRīīggaa,, BBiizznneessaa AAuuggssttsskkoollaa ““TTuurrīībbaa””,, 22000011..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. OOcceennaa ssiisstteemmooww ffiinnaannssoowwyycchh kkrraajjooww ppoossttkkoommuunniissttyycczznnyycchh ww

aassppeekkttiiee ssoojjoollooggiicczznnyymm..-- ВВ ккнн..:: PPrroobblleemmyy ssppoolleecczznnooggoo ssppooddaarrcczzee ww EEuurrooppiiee

ssppooddkkoowwoo –– wwsscchhooddnniieejj uu pprroogguu nnoowweeggoo ttyyssiiaacciilleecciiaa..-- TToorruunn,, PPoollsskkaa,, 22000022.. --11..ssēējj..

pp.. 3377.. –– 4455

·· MMeeņņššiikkoovvss VV.. SSaabbiieeddrrīībbaass ppaaššoorrggaanniizzāācciijjaa uunn kkuullttūūrraass mmaannttoojjuummaa lloommaa LLaattggaalleess

mmooddeerrnniizzāācciijjāā.. –– GGrr..:: AAttmmiiņņaa kkuullttūūrrvvēēssttuurriisskkāā kkoonntteekkssttāā.. DDaauuggaavvppiillss,, SSaauullee,, 22000022..,,

2266.. –– 3344 llpppp..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. RReeaassoonnss aanndd TThhee RReessuullttss ooff SSuupppprreessssiioonn ooff tthhee RReeggiioonnaall RReeffoorrmm iinn

LLaattvviiaa// bbooookk:: CCuurrrreenntt IIssssuueess ooff CCuullttuurraall aanndd SSppiirriittuuaall DDeevveellooppmmeenntt.. –– KKaauunnaass,,

LLiitthhuuaanniiaann UUnniivveerrssiittyy ooff AAggrriiccuullttuurree,, 22000011..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. OOnn CCeerrttaaiinn DDeevveellooppmmeenntt ffeeaattuurreess iinn LLaattggaallee.. –– bbooookk:: HHuummaanniittiieess 22nndd

SSoocciiaall SScciieenncceess..RReeggiioonnaall iiddeennttiittyy ooff LLaattggaallee.. –– LLZZAA,, RR..,, 33((3366)) 22000022.. –– pp..113311.. –– 114411
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·· MMeennsshhiikkoovv VV.. AAlltteerrnnaattiivveess ooff nneeooffeeooddaalliissmmss.. –– bbooookk:: SSppiirriittuuaall vvaalluueess iinn kknnoowwlleeddggee..

–– KKaauunnaass,, LLiitthhuuaanniiaann UUnniivveerrssiittyy ooff aaggrriiccuullttuurree,, AAccaaddeemmiiaa,, 22000033..-- pp..9999 --110044..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. AAbboouutt ssppeecciiffiicciittyy ooff ppoolliittiiccaall ccuullttuurree iinn ssttaatteess ooff ppoosstt ccoommmmuunniissmmss.. ––

bbooookk:: GGlloobbaalliizzaattiioonn aanndd IInntteeggrraattiioonn cchhaalllleennggeess ttoo tthhee rruurraall aarreeaass ooff eeaasstt uunn cceennttrraall

EEuurrooppee.. –– KKaauunnaass,, LLiitthhuuaanniiaann UUnniivveerrssiittyy ooff aaggrriiccuullttuurree,, AAccaaddeemmiiaa,, 22000033..-- pp..118822.. --

118833..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. TThhee AAnnaattoommyy ooff HHuummaann SSeeccuurriittyy iinn LLaattvviiaa..-- GGrr..:: HHuummaann SSeeccuurriittyy..

LLaattvviiaa HHuummaann DDeevveellooppmmeenntt RReeppoorrtt 22000022..//22000033..-- RR..,, UUNNDDPP LLaattvviiaa,, 22000033.. –– pp.. 2277--5555

·· MMeeņņššiikkoovvss VV.. CCiillvvēēkkaa ddrrooššīībbaass mmēērrīīššaannaa LLaattvviijjāā.. –– GGrr..:: CCiillvvēēkkaa ddrrooššīībbaa.. PPāārrsskkaattss

ppaarr ttaauuttaass aattttīīssttīībbuu LLaattvviijjāā 22000022--22000033..gg..-- RR..,, AANNOO ppāārrssttaavvnniieeccīībbaa LLaattvviijjāā,, 22000033..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. RReeaassoonnss aanndd TThhee RReessuullttss ooff SSuupppprreessssiioonn ooff tthhee RReeggiioonnaall RReeffoorrmm iinn

LLaattvviiaa // bbooookk:: CCuurrrreenntt IIssssuueess ooff CCuullttuurraall aanndd SSppiirriittuuaall DDeevveellooppmmeenntt.. –– KKaauunnaass,,

LLiitthhuuaanniiaann UUnniivveerrssiittyy ooff AAggrriiccuullttuurree,, 22000011..

·· MMeennsshhiikkoovv VV.. OOnn CCeerrttaaiinn DDeevveellooppmmeenntt ffeeaattuurreess iinn LLaattggaallee.. –– bbooookk:: HHuummaanniittiieess nndd

SSoocciiaall SScciieenncceess..RReeggiioonnaall iiddeennttiittyy ooff LLaattggaallee.. –– LLZZAA,, RR..,, 33((3366)) 22000022.. –– pp..113311.. –– 114411..

·· TTuunnnnee..II.. EEmmoottiioonnaall,, iinntteelllleeccttuuaall,, ssoocciiaall pprroocceesssseess iinn tthhee ccooggnniittiioonn aanndd qquuaalliittyy ooff

eedduuccaattiioonn //// SSaauuļļuu ((LLiieettuuvvaa)) uunniivveerrssiittāātteess iizzddeevvnniieeccīībbaa..,,22000055..gg..,,66 llpppp..

·· TTuunnnnee II.. SSeeņņkkāānnee SS..KKuullttūūrraass iinnssttiittuucciioonnaalliizzāācciijjaa LLaattvviijjāā..,, LLaattvviijjaass ZZiinnāāttnneess VVēēssttiiss,,

22000055..gg..2244..llpppp..

·· DDoommbbrroovvsskkiiss VV..,, GGuusseevvaa SS..,, MMuurraaššoovvss VV.. DDyynnaammiiccss ooff pprrooffeessssiioonnaall iiddeennttiiffiiccaattiioonn

dduurriinngg tthhee uunniivvrreessiittyy ssttuuddiieess.. TThhee 22nndd JJoouurrnnaall ooff TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn aanndd TTrraaiinniinngg

CCoonnffeerreennccee,, TTaalllliinnnn ((EEssttoonniiaa)),, AApprriill 1144--1166,, 22000044..

·· UUzzoollee TT.. SSkkoolloottāājjaa lloommaass ppiieeņņeemmššaannaa uunn ttāāss īīppaattnnīībbaass //// ZZiinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu kkrrāājjuummss

““TToolleerraannccee uunn cciittaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss uunn ppeeddaaggooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass””.. DDaauuggaavvppiillss,, DDPPUU

““SSaauullee””,, 22000011.. –– 9955..--9966..llpppp..

·· PPiippeerree AA.. IIddeennttiittyy ooff LLeeaarrnniinngg TTeeaacchheerr:: EExxaammiinniinngg SSttrruuccttuurraall VVaarriiaattiioonnss aanndd

IInntteerraaccttiivvee ““SSeellff”” TThhee IIrriisshh JJoouurrnnaall ooff PPssyycchhoollooggyy,, VVooll..2244,, NNooss..33--44,, 22000033,, pppp.. 114433 ––

116600..

·· DDaavviiddoovvaa JJ..,, KKookkiinnaa II.... TThhee CCoommppeetteennccee ooff LLaattvviiaann TTeeaacchheerrss iinn PPuuppiillss’’ GGiifftteeddnneessss

DDeevveellooppmmeenntt.. TThhee UUnniivveerrssiittyy ooff LLaattvviiaa,, IInnssttiittuuttee ooff EEdduuccaattiioonn aanndd PPssyycchhoollooggyy,, AATTEEEE

SSpprriinngg UUnniivveerrssiittyy ““CChhaanncciinngg eedduuccaattiioonn iinn aa CChhaannggiinngg ssoocciieettyy.. TTeeaacchheerrss,, SSttuuddeennttss

aanndd PPuuppiillss iinn aa LLeeaarrnniinngg SSoocciieettyy”” RRīīggaa,, SSIIAA IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii,, VVooll..11..,, 9922--9999 pppp..22000033..
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·· IIlliišškkoo DD..,, KKookkiinnaa II.. EEccooffeemmiinniissmm aass aa vviiaabbllee ppeerrssppeeccttiivvee ffoorr aa ssuussttaaiinnaabbllee mmooddeell ooff

eedduuccaattiioonn iinn LLaattvviiaa.. JJoouurrnnaall ooff TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn aanndd TTrraaiinniinngg.. VVoolluummee 22,, 22000033,, 33--

1155 pppp..

·· PPiippeerree AA.. && KKrraassttiiņņaa EE.. AAuutteennttiisskkāā vvēērrttēēššaannaa:: sskkoolloottāājjuu ppiieerreeddzzeess ssaallīīddzziinnooššaaiiss

ppēēttīījjuummss //// IInn ccoollll.. AATTEEEE IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee ““TTeeaacchheerrss,, SSttuuddeennttss aanndd PPuuppiillss iinn

aa LLeeaarrnniinngg SSoocciieettyy””,, MMaayy 22 –– 33,, 22000033.. TThhee UUnniivveerrssiittyy ooff LLaattvviiaa,, IInnssttiittuuttee ooff PPeeddaaggooggyy

aanndd PPssyycchhoollooggyy,, pppp.. 8899 –– 9966..

·· DDaavviiddoovvaa JJ..,, KKookkiinnaa II.. RReesseeaarrcchh aaccttiivviittyy iinn tthhee ccoonntteexxtt ooff tthhee tteeaacchheerr’’ss ssuussttaaiinnaabbllee

DDeevveellooppmmeenntt.. JJoouurrnnaall ooff TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn aanndd TTrraaiinniinngg.. VVoolluummee 11,, 22000022,, 1133--1199

pppp..

·· DDaavviiddoovvaa JJ..,, KKookkiinnaa II.... DDaauuggaavvppiillss uunniivveerrssiittāātteess ssttuuddeennttuu ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbīībbaa

ppeeddaaggooģģiijjāā.. //// TTeeoorriijjaa uunn pprraakkssee sskkoolloottāājjuu iizzggllīīttīībbāā.. RRīīggaa,, RRPPIIVVAA rrīīkkoottāā ssttaarrppttaauuttiisskkāā

zziinnāāttnniisskkāā kkoonnffeerreennccee,, LLaattvviijjaa,, 22000022..,, 443322..--444400.. llpppp..

·· DDaavviiddoovvaa JJ..,, KKookkiinnaa II.. ““AAssssooaattiioonn ffoorr TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn iinn EEuurrooppaa””.. TThhee UUnniivveerrssiittyy

ooff LLaattvviiaa,, IInnssttiittuuttee ooff EEdduuccaattiioonn aanndd PPssyycchhoollooggyy,, AATTEEEE SSpprriinngg UUnniivveerrssiittyy ““DDeeccaaddee ooff

RReeffoorrmm:: AAcchhiieevveemmeennttss,, CChhaalllleennggeess,, PPrroobblleemmss,, RRīīggaa,, SSIIAA IIzzggllīīttīībbaass ssooļļii.. 5599 –– 6677 llpppp..

22000022..

·· DDaavviiddoovvaa JJ..,, KKookkiinnaa II.... ““DDeevveellooppmmeenntt ooff tthhee GGiifftteeddnneessss iinn LLaattvviiaa:: RReeaalliittiieess aanndd

ppeerrssppeeccttiivveess””.. ŠŠiiaauulliiaa IInntteerrnnaattiioonnaall SScciieennttiiccffiicc ccoonnffeerreennccee ““TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn XXXXII

cceennttuurryy:: cchhaannggiinngg aanndd ppeerrssppeeccttiivveess””.. 2299..--3300.. NNoovveemmbbeerr,, aatt SSiiaauulliiaaii uunniivveerrssiittyy

LLiitthhuuaanniiaa,, 22000022..-- 4455..--5511.. pppp..

·· PPuuppiinnaa AA..,, PPuuppiinnss MM.. TThhee PPssyycchhoollooggiiccaall bbaasseess ooff ffoorrmmiinngg tthhee ppoossiittiivvee aattttiittuuddee ttoo

aammpphhiibbiiaa aanndd rreeppttiilleess iinn EEuurrooppee.. //// VVII OOggoollnnooppoollsskkaa KKoonnffeerreennccjjaa HHeerrppeettoollooggiicczznnaa..

KKoonnffeerreenncceess mmaatteerriiāāllii.. -- KKrraakkooww;; IInnssttiittuutt bbiioollooggiiii,, 22000022..

PPiieeddaallīīššaannāāss kkoonnffeerreennccēēss::

·· AA..VVoorroobbjjoovvss,, AA..RRuužžaa.. 22000055.. 33.. –– 88.. 0077.. GGrraannāāddaa,, SSppāānniijjaa,, UUzzssttāāššaannāāss 99.. EEiirrooppaass

ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnggrreessāā ““CCrroossssrrooaaddss ooff ppssyycchhoollooggyy iinn aa wwoorrlldd wwiitthhoouutt bboorrddeerrss”” aarr

rreeffeerrāāttuu ““SSoocciiaall rreepprreesseennttaattiioonnss ooff EEUU ccoouunnttrriieess ooff tthhee LLaattvviiaann iinnhhaabbiittaannttss””
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·· AA..VVoorroobbjjoovvss,, AA..RRuužžaa.. 22000044.. 22.. –– 77.. 0077.. PPeekkiinnāā,, ĶĶīīnnaa,, UUzzssttāāššaannāāss 2288.. PPaassaauulleess

ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnggrreessāā aarr rreeffeerrāāttuu ““PPssyycchhoollooggiiccaall mmaappss ooff EEUU ccoouunnttrriieess ooff tthhee

LLaattvviiaann iinnhhaabbiittaannttss””

·· AA..VVoorroobbjjoovvss,, AA..RRuužžaa.. 22000033.. 77.. –– 1133.. 0077.. VVīīnnēē,, AAuussttrriijjaa,, UUzzssttāāššaannāāss 88.. EEiirrooppaass

ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnggrreessāā aarr rreeffeerrāāttuu ““TThhee rroollee ooff vvaalluueess iinn ccaatteeggoorriizzaattiioonn ooff ssoocciiaall

oobbjjeeccttss””

·· VV..DDoommbbrroovvsskkiiss,, AA..RRuužžaa.. 22000011.. 33.. –– 88.. 0077.. LLoonnddoonnāā,, LLiieellbbrriittaanniijjaa,, UUzzssttāāššaannāāss 77..

EEiirrooppaass ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnggrreessāā aarr rreeffeerrāāttuu ““IInnfflluueennccee ooff ppeeccuulliiaarriittiieess ooff ssoocciiaall

ccooggnniittiioonn oonn tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ssyysstteemm ooff vvaalluueess iinn aaddoolleesscceennccee””

·· AA..PPiippeerree 22000055.. 2222.. –– 2244.. 0055.. FFeehhttaass UUnniivveerrssiittāāttee,, FFeehhttaa,, VVāācciijjaa.. UUzzssttāāššaannāāss

33..ssttaarrppttaauuttiisskkaajjāā JJTTEETT kkoonnffeerreennccēē ““IIllggttssppēējjīīggaa aattttīīssttīībbaa.. KKuullttūūrraa.. IIzzggllīīttīībbaa”” aarr

rreeffeerrāāttuu ““PPrriimmaarryy aanndd SSeeccoonnddaarryy TTeeaacchheerrss:: BBeelliieeffss aanndd PPeerrffoorrmmaannccee RReellaatteedd

SSeellff--PPeerrcceeppttiioonnss oonn EEnnggaaggeedd LLeeaarrnniinngg””

·· AA..PPiippeerree 22000055.. 33.. –– 88.. 0077.. GGrraannāāddaa,, SSppāānniijjaa,, UUzzssttāāššaannāāss 99.. EEiirrooppaass ppssiihhoollooģģiijjaass

kkoonnggrreessāā ““CCrroossssrrooaaddss ooff ppssyycchhoollooggyy iinn aa wwoorrlldd wwiitthhoouutt bboorrddeerrss”” aarr rreeffeerrāāttuu

““UUnnddeerrssttaannddiinngg tteeaacchheerrss’’ sseellff:: rreellaattiioonn bbeettwweeeenn ssoocciiaall iiddeennttiittyy aanndd tteerrmmiinnaall

vvaalluueess””

·· VV..DDoommbbrroovvsskkiiss,, SS..GGuusseevvaa,, DDzz..IIllsskkoo 22000055.. 33.. –– 88.. 0077.. GGrraannāāddaa,, SSppāānniijjaa,,

UUzzssttāāššaannāāss 99.. EEiirrooppaass ppssiihhoollooģģiijjaass kkoonnggrreessāā ““CCrroossssrrooaaddss ooff ppssyycchhoollooggyy iinn aa

wwoorrlldd wwiitthhoouutt bboorrddeerrss”” aarr ppoosstteerrii „„PPrrooffeessssiioonnaall iiddeennttiiccaattiioonn ooff aaddoolleesscceennttss ooff

LLaattvviiaa iinn aa mmuullttiiccuullttuurraall eennvviirroommeenntt””

·· AA..PPiippeerree,, MM..KKrraavvaallee 22000055..gg.. HHeellssiinnkkuu UUnniivveerrssiittāāttee,, HHeellssiinnkkii,, SSoommiijjaa.. LLīīddzzddaallīībbaa

ssttaarrppttaauuttiisskkaajjāā VViiddeess iizzggllīīttīībbaass kkoonnffeerreennccēē:: „„IIllggttssppēējjīīggaa aattttīīssttīībbaa ccaauurr iizzggllīīttīībbuu”” aarr

uuzzssttāāššaannooss ((pprreesseennttaattiioonn)) AA..PPiippeerree,, MM..KKrraavvaallee ““PPhhiilloossoopphhyy ooff EEdduuccaattiioonn ffoorr

SSuussttaaiinnaabbllee DDeevveellooppmmeenntt:: PPeerrssppeeccttiivveess ooff DDooccttoorraall SSttuuddeennttss iinn EEdduuccaattiioonn””..

·· VV..MMaakkaarreevviiččss,, VV..DDoommbbrroovvsskkiiss.. IInntteerrrreellaattiioonn ooff ttoolleerraannccee aanndd lliiffee’’ss vvaalluueess ooff aa

ppeerrssoonnaalliittyy.. 1122 TThh EEuurrooppeeaann CCoonnffeerreennccee oonn PPeerrssoonnaalliittyy,, GGrroonniinnggeenn,, TThhee

NNeetthheerrllaannddss,, JJuullyy 1188-- 2222,, 22000044..

·· II..KKookkiinnaa SSttaarrppttaauuttiisskkāāss kkoonnffeerreenncceess ““FFiirrsstt AAnnnnoouunncceemmeenntt ffoorr tthhee ffiirrsstt

iinntteerrnnaacciioonnaall JJTTEETT –– JJoouurrnnaall ooff TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn aanndd ttrraaiinniinngg ccoonnffeerreennccee””

oorrggaanniizzāācciijjaass kkoommiissiijjaass lloocceekkllee,, 22000033..gg..
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·· AAss..pprrooff..II..KKookkiinnaa.. 22000022.. ggaaddaa 99..--1144..ookkttoobbrrīī ppiieeddaallīīššaannāāss uunn uuzzssttāāššaannāāss GGrriieeķķiijjāā

““TThhee 88tthh ccoonnffeerreennccee ooff tthhee EEuurrooppeeaann ccoouunncciill ffoorr hhiigghh AAbbiilliittyy”” ((EECCHHAA)) RRhhooddeess,,

rreeffeerrāāttss ““LLaattvviiaann TTeeaacchheerrss’’ rreeaaddiinneessss ffoorr WWoorrkk wwiitthh GGiifftteedd CChhiillddrreenn”” ..

·· II..KKookkiinnaa 22000022.. ggaaddaa 2277..-- 2288.. sseepptteemmbbrriiss ppiieeddaallīīššaannāāss zziinnāāttnniisskkii mmeettooddiisskkāā

ddaarrbbaa sseemmiinnāārrāā ““IIeevvaaddss MMaarriijjaass MMoonntteessoorrii iizzggllīīttīībbāā””,, kkuurruu vvaaddīījjaa zziinnāāttnniieekkii nnoo

AAuussttrrāālliijjaass FFiilliippss SSnnoovvss GGeennggss uunn MMāārrššaa SSnnoovvaa MMoorrggaannaa””

·· II..CCiivvaakkoo,, SS.. GGuusseevvaa,, VV.. DDoommbbrroovvsskkiiss.. TThhee iinnfflluueennccee ooff SSoommaattiicc IIllllnneessss uuppoonn tthhee

FFoorrmmaattiioonn ooff TTeeeenneeggeerr’’ss CChhaarraacctteerr AAcccceennttuuaattiioonnss //// 33rrdd IInntteennaattiioonnaall ccoonnffeerreennccee

““PPeerrssoonn.. CCoolloorr.. NNaattuurree.. MMuussiicc..””MMaayy 1155--1188,, 22000022,, DDaauuggaavvppiillss

·· AA..PPiippeerree 22000022.. 1155.. –– 1188..0055.. DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttee,, DDaauuggaavvppiillss,, LLaattvviijjaa..

UUzzssttāāššaannāāss IIIIII SSttaarrppttaauuttiisskkāāss kkoonnffeerreenncceess ““CCiillvvēēkkss.. KKrrāāssaa.. DDaabbaa.. MMūūzziikkaa..””

PPssiihhoollooģģiijjaass sseekkcciijjāā aarr rreeffeerrāāttuu ““SSttrruuccttuurraall vvaarriiaattiioonnss ooff LLaattvviiaann tteeaacchheerrss’’

iiddeennttiittyy””.. TTēēzzeess kkrrāājjuummāā AAbbssttrraaccttss ooff tthhee IIIIII IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnffeerreennccee

““PPeerrssoonn..CCoolloorr.. NNaattuurree.. MMuussiicc..””,, DDaauuggaavvppiillss,, 22000022,, 1122.. ––1133.. llpppp..

·· AA.. PPiippeerree 22000022.. 33.. –– 44..0055.. LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttee,, RRīīggaa,, LLaattvviijjaa.. UUzzssttāāššaannāāss AATTEEEE

SSttaarrppttaauuttiisskkaajjāā kkoonnffeerreennccēē ““DDeeccaaddee ooff RReeffoorrmm:: AAcchhiieevveemmeennttss,, CChhaalllleennggeess,,

PPrroobblleemmss”” aarr rreeffeerrāāttuu ““JJoouurrnnaall ooff TTeeaacchheerr EEdduuccaattiioonn aanndd TTrraaiinniinngg:: PPrroojjeecctt ffoorr tthhee

ssuussttaaiinnaabbllee ddeevveellooppmmeenntt””..

·· AA.. PPiippeerree 22000022.. 1166..0011.. –– 1122..0022.. PPiieeddaallīīššaannāāss EEaarrtthh TTIIEESS uunn EEaarrtthhlliigghhtt MMaaggaazziinnee

oorrggaanniizzēēttaajjāā ssttaarrppttaauuttiisskkaajjāā vviirrttuuāāllaajjāā kkoonnffeerreennccēē ““EExxpplloorriinngg aanndd EExxppaannddiinngg TThhee

GGrreeaatt WWoorrkk””.. RR.. MMeeccnneerraa vvaaddīīttaajjāā sseekkcciijjāā ““EEccoollooggiiccaall CCoonnsscciioouussnneessss aanndd

IInntteelllliiggeennccee”” 2266..0011..22000022 ((oonn--lliinnee mmaatteerriiāāllii hhttttpp::////wwwwww..eeaarrtthhttiieess..oorrgg))..

·· II..KKookkiinnaa,, VV..BBaaggiirrjjaannee.. ““RRaaddooššaass iinnddiivviidduuaalliittāātteess ddiiaaggnnoossttiiccēēššaannaass iieessppēējjaass

sskkoollāā””.. SSttaappttaauuttiisskkāā zziinnāāttnniisskkii pprraakkttiisskkāā kkoonnffeerreennccee ““RRaaddooššaass iiddeennttiittāātteess

aattttīīssttīībbaa””,, LLaattvviijjaa,, RRīīggaa,, RRPPIIVVAA,, 22000011..

·· VV..DDoommbbrroovvsskkiiss,, SS..GGuusseevvaa.. TThhee ppssyycchhoollooggiiccaall ccoonnddiittiioonnss ooff tthhee ffoorrmmaattiioonn ooff

tteeeennaaggeerrss'' ppoossiittiivvee lleeaarrnniinngg mmoottiivvaattiioonn //// VVIIII EEuurrooppeeaann CCoonnggrreessss oonn PPssyycchhoollooggyy,,

11--66 JJuullyy 22000011,, LLoonnddoonn..

·· AA..PPiippeerree 11..SSttaarrppttaauuttiisskkāāss JJTTEETT kkoonnffeerreenncceess ““SSuussttaaiinnaabbllee DDeevveellooppmmeenntt.. CCuullttuurree..

EEdduuccaattiioonn”” oorrggkkoommiitteejjaass vvaaddīīttāājjaa,, DDUU,, 22000033..ggaaddaa 1111.. –– 1144.. mmaaiijjss:: kkoonnffeerreenncceess

zziinnāāttnniisskkoo rraakkssttuu kkrrāājjuummaa ggaallvveennāā rreeddaakkttoorree;; kkoonnffeerreenncceess rreecceennzzēēššaannaass

kkoommiitteejjaass vvaaddīīttāājjaa;; kkoonnffeerreenncceess mmooddeerraattoorrss..

http://www.earthties.org/


52

DDooccēēttāājjuu llīīddzzddaallīībbaa pprrooffeessiioonnāāllaajjāāss oorrggaanniizzāācciijjāāss

MMāāccīībbssppēēkkii iirr vvaaiirrāākkuu pprrooffeessiioonnāālloo oorrggaanniizzāācciijjuu bbiieeddrrii ((sskkaatt.. 44.. ttaabbuullāā)),, ppiieeddaallāāss ttoo

ddaarrbbīībbāā uunn iizzmmaannttoo ššaajjāāss oorrggaanniizzāācciijjāāss ppiieeeejjaammoo iinnffoorrmmāācciijjuu ssttuuddiijjuu ssaattuurraa ppiillnnvveeiiddooššaannaaii..

44..ttaabbuullaa.. SSoocciiāāllāāss uunn ppeeddaaggooģģiisskkāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrruu ddooccēēttāājjuu llīīddzzddaallīībbaa pprrooffeessiioonnāāllaajjāāss oorrggaanniizzāācciijjāāss

DDooccēēttāājjii OOrrggaanniizzāācciijjaa

AA..PPiippeerree SSttaarrppttaauuttiisskkāāss SSkkoolluu ppssiihhoolloogguu aassoocciiāācciijjaa ((IISSPPAA))

MM..VViiddnneerree SSttaarrppttaauuttiisskkāāss EEiirrooppaass pprraakkttiisskkoo ppssiihhoolloogguu aassoocciiāācciijjaa ((EEPPPPAA))

II..PPlloottkkaa SSttaarrppttaauuttiisskkāāss EEiirrooppaass pprraakkttiisskkoo ppssiihhoolloogguu aassoocciiāācciijjaa ((EEPPPPAA))

VV..DDoobbmmbbrroovvsskkiiss SSppoorrttaa ppssiihhoollooģģiijjaass aassoocciiāācciijjaa

TT..UUzzoollee LLaattvviijjaass SSkkoolluu ppssiihhoolloogguu aassoocciiāācciijjaass ((LLSSPPAA))

88..33.. AAkkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa aattllaasseess,, aattjjaauunnooššaannaass,, aappmmāāccīībbaass uunn aattttīīssttīībbaass ppoolliittiikkaa

nnāākkaammaajjiieemm 66 ggaaddiieemm

PPllāānnoottaa ddooccēēttāājjuu aakkaaddēēmmiisskkāā ppootteenncciiāāllaa aattttīīssttīībbaa,, ppaalliieelliinnoott ppaammaattddaarrbbāā ssttrrāāddāājjooššoo

pprrooffeessoorruu,, ddookkttoorruu īīppaattssvvaarruu ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu īīsstteennooššaannāā,, aakkttiivviizzēējjoott ddooccēēttāājjuu llīīddzzddaallīībbuu

ssttaarrppttaauuttiisskkooss pprroojjeekkttooss uunn ppēēttīījjuummuu rreezzuullttāāttuu ppuubblliicciittāāttii ssttaarrppttaauuttiisskkii aattzzīīttooss zziinnāāttnniisskkooss

iizzddeevvuummooss..

ŠŠoobbrrīīdd LLUU uunn DDUU ddookkttoorraannttūūrrāāss ssttuuddēē ddiivvii mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmaass ddooccēēttāājjii aarr

ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa ggrrāādduu ((lleekktt.. AA..BBuullss uunn lleekktt.. SS..VVoorroonnee)).. VViieennss pprroommoocciijjaass ddaarrbbss

((lleekktt..VV..RRaaššččeevvsskkiiss)) ttiieekk ssaaggaattoovvoottss pprriieekkššaaiizzssttāāvvēēššaannaaii..

TTiieekk ppllāānnoottss ttuurrppiinnāātt ssaaddaarrbbīībbuu aarr pprrooggrraammmmuu vviieesslliieekkttoorriieemm uunn ppēēttnniieekkiieemm nnoo cciittāāmm

LLaattvviijjaass aauuggssttsskkoollāāmm uunn āārrzzeemmjjuu aauuggssttsskkoollāāmm ((sskkaatt.. 1111..nnooddaaļļuu)),, kkāā aarrīī aaiicciinnāātt jjaauunnuuss

pprrooffeessiioonnāāļļuuss pprrooggrraammmmāā..

PPrrooggrraammmmaass aattttīīssttīībbaa ((sskkaatt..1122..nnooddaaļļuu)) ppaarreeddzz jjaauunnuu ssppeecciiāālliissttuu ssaaggaattoovvooššaannuu

uunniivveerrssiittāātteess vvaajjaaddzzīībbāāmm,, nnoo ssaavviieemm rreessuurrssiieemm iieessaaiissttoott ppēēttīījjuummooss uunn aakkaaddēēmmiisskkaajjāā

ddaarrbbīībbāā ppssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraannttuuss uunn ddookkttoorraannttuuss,, sseekkmmēētt vviiņņuu ssttuuddiijjaass LLaattvviijjāā uunn āārrzzeemmeess
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EERRAASSMMUUSS//SSOOCCRRAATTUUSS uu..cc.. iinnddiivviidduuāāllāāss mmoobbiilliittāātteess pprrooggrraammmmāāss.. DDooccēēttāājjuu uunn ssttuuddēējjooššoo

ssttaažžēēššaannāāss uunn iieessaaiissttīīššaannāāss ssttaarrppttaauuttiisskkaajjooss ppēēttnniieecciisskkaajjooss pprroojjeekkttooss iirr vviieennaa nnoo

ggaallvveennaajjāāmm aakkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa aattttīīssttīībbaass ppoolliittiikkaass pprriioorriittāāttēēmm..

TTiieekk ppllāānnoottss ppaalliieelliinnāātt pprrooggrraammmmāāss ssttuuddēējjooššoo sskkaaiittuu SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummaa iinnssttiittūūttaa

ppaarreeddzzēēttāāss zziinnāāttnniisskkāāss aakkttiivviittāāttēēss,, īīppaaššii ppssiihhoollooģģiijjaass cceennttrrāā vveeiikkttaajjooss ppēēttīījjuummooss uunn

pprroojjeekkttooss..
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99.. FFIINNAANNSSĒĒŠŠAANNAASS AAVVOOTTII UUNN IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTŪŪRRAASS NNOODDRROOŠŠIINNĀĀJJUUMMSS

MMaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu rreeaalliizzēēššaannuu ffiinnaannssiiāāllii nnooddrrooššiinnaa vvaallssttss

ppiieeššķķiirrttiiee llīīddzzeekkļļii uunn iieennāākkuummii nnoo mmāāccīībbuu mmaakkssaass mmaaģģiissttrraannttiieemm..

22000066..//22000077..sstt..gg.. kkooppēējjaaiiss bbuuddžžeettaa vviieettuu sskkaaiittss mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā iirr 77;;

ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā –– 44..

DDUU PPssiihhoollooģģiijjaass mmaaģģiissttrraa pprrooggrraammmmaass ssttuuddiijjuu ggaaddaa mmaakkssaa 22000066..//22000077..sstt..gg.. iirr LLss

555500 ((11..ssttuuddiijjuu ggaaddss)) uunn LLss 552288 ((22..ssttuuddiijjuu ggaaddss)) uunn LLss 226644 ppaarr 33..ssttuuddiijjuu ggaaddaa 55..sseemmeessttrrii.. DDUU

PPssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraa pprrooggrraammmmaass ssttuuddiijjuu ggaaddaa mmaakkssaa 22000066..//22000077..sstt..gg.. iirr LLss 669900 ((11..ssttuuddiijjuu

ggaaddss)),, LLss 775599 ((22..ssttuuddiijjuu ggaaddss)) uunn LLss 660000 ((33.. uunn 44..ssttuuddiijjuu ggaaddss))..

IIzzmmaannttoojjoott ššooss llīīddzzeekkļļuuss,, ttiieekk aappmmaakkssāāttss ddooccēēttāājjuu ddaarrbbss ššaajjāā ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā,,

ppiirrkkttaa mmāāccīībbuu lliitteerraattūūrraa uunn ddaattoorrtteehhnniikkaa.. NNoo ššiieemm llīīddzzeekkļļiieemm ttiieekk sseeggttii aarrīī kkaatteeddrraass

kkaanncceelleejjaass iizzddeevvuummii,, iieekkļļaauujjoott cciittuuss kkaatteeddrraass iizzddeevvuummuuss,, kkāā aarrīī kkoommaannddēējjuummuu iizzddeevvuummuuss..

ĀĀrrppuussbbuuddžžeettaa llīīddzzeekkļļuu eekkssiisstteennccee ddoodd iieessppēējjuu ppiieeaaiicciinnāātt aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttuuss

ssppeecciiāālliissttuuss nnoo RRīīggaass uunn ppiieessaaiissttīītt āārrzzeemmjjuu ssppeecciiāālliissttuuss..

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu iizzmmaakkssaass sskkaatt.. 44.. ppiieelliikkuummāā..
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1100.. ĀĀRRĒĒJJIIEE SSAAKKAARRII

LLaattvviijjaass iieessttāāššaannāāss EESS ddoott iieessppēējjuu eeffeekkttīīvvāākk uuzzttuurrēētt ssaabbiieeddrriisskkāāss aattttiieeccīībbaass uunn

mmāāccīībbuu mmeettooddiikkaass EEiirrooppāā uunn cciittāāss vvaallssttīīss..

AAnnaalliizzēējjoott zziinnāāttnniisskkooss ssaakkaarruuss,, rreeaalliizzēējjoott ttooss pprroocceessāā uunn rreeaalliizzāācciijjaass pprrooggrraammmmāā,,

jjāāņņeemm vvēērrāā ttāāss pprrooggrraammmmaass ffoorrmmaass uunn ttoo ssaattuurrss..

PPiirrmmkkāārrtt,, nnoottiieekk ssttuuddēējjooššoo ssttaažžēēššaannāāss cciittāāss aauuggssttsskkoollaass.. PPiieemmēērraamm,, IIII kkuurrssaa

ddookkttoorraannttss uunn SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu iinnssttiittūūttaa ppēēttnniieekkss VV..MMuurraaššoovvss ddiivvuu sseemmeessttrruu llaaiikkāā nnoo

22000055..ggaaddaa llīīddzz 22000066..ggaaddaa ssttuuddēējjaa SSttookkhhoollmmaass UUnniivveerrssiittāāttēē ZZvviieeddrriijjāā..

OOttrrkkāārrtt,, nnoottiieekk cciittuu LLaattvviijjaass uunn āārrzzeemmjjuu aauuggssttsskkoolluu ddooccēēttāājjuu llīīddzzddaallīībbaa pprrooggrraammmmāāss,,

ppiieemmēērraamm,, pprrooff..II..TTuunnnnee nnoo LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāātteess SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāātteess;; vviieesslleekkttoorrii::

AAkkaaddēēmmiijjaass pprrooffeessoorrss JJ..KKoolloommiinnsskkiiss nnoo MMiinnsskkaass VVaallssttss PPeeddaaggooģģiisskkāāss UUnniivveerrssiittāātteess

((BBaallttkkrriieevviijjaa)) vvaaddīījjaa sseemmiinnāārruu „„JJaauunnaass ssaasskkaarrssmmeess kkoonncceeppcciijjaass ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā””,, PPhhDD

RR..NNeeuummaannnn nnoo AAmmsstteerrddaammaass UUnniivveerrssiittāātteess ((HHoollaannddee)) llaassīījjaa lleekkcciijjuu kkuurrssuu

„„SSoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummaa oorrggaanniizzāācciijjaa..””

TTrreešškkāārrtt,, DDUU zziinnāāttnniisskkoo ssēēžžuu llaaiikkāā ppaattssttāāvvīīggii ttiieekk ppiieeņņeemmttaa pprrooffeessoorree LL..RRiikkvvuuddaa

((LL..RRiicckkwwoooodd)) nnoo PPllīīmmuuttaass UUnniivveerrssiittāātteess ((PPllyymmoouutthh UUnniivveerrssiittyy UU..KK..)),, pprrooffeessoorrss VV..ČČiirrkkoovvss

((VV..CChhiirrkkoovv)) nnoo SSaasskkaaččeevvaannaass uunniivveerrssiittāātteess ((SSaasskkaattcchheewwaann UUnniivveerrssiittyy,, KKaannaaddaa)),, pprrooffeessoorrss

JJ..DDrraagguunnss ((YY..DDrraagguunnss)) nnoo PPeennssiillvvāānniijjaass UUnniivveerrssiittāātteess ((PPeennssyyllvvaanniiaa UUnniivveerrssiittyy,, AASSVV))..

AAuuggssttāākk mmiinnēēttiiee pprrooffeessoorrii nnooddrrooššiinnaa ssttaarrppttaauuttiisskkāāss pprroommoocciijjaass ddaarrbbuu uunn rraakkssttuu rreecceennzziijjaass

uunn kkoonnssuullttāācciijjaass DDUU ddookkttoorraannttiieemm uunn ppēēttnniieekkiieemm..

CCeettuurrkkāārrtt,, kkooppēējjāāss zziinnāāttnniisskkāāss kkoonnffeerreenncceess uunn sseemmiinnāārruu oorrggaanniizzēēššaannaa uunn

ppiieeddaallīīššaannaass LLaattvviijjāā ((ppiieemm.. IInntteerrnnaattiioonnaall BBaallttiicc CCoonnffeerreennccee ooff PPssyycchhoollooggyy,, RRīīggāā)) uunn

āārrzzeemmēēss ((ppiieemm.. JJTTEETT CCoonnffeerreennccee,, HHeellssiinnkkii)) vveeiicciinnaa ppssiihhoollooģģiijjaass zziinnāāttnneess aattttīīssttīībbuu uunn

nnooddrrooššiinnaa pprrooggrraammmmuu kkvvaalliittāāttii..
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1111.. SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU AATTTTĪĪSSTTĪĪBBAASS PPLLĀĀNNSS

PPaaššllaaiikk DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāātteess ppssiihhoollooģģiijjaass aakkaaddēēmmiisskkāāss ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass cciieeššii

ssaasskkaaņņoottaass aarr ppssiihhoollooģģiijjaass pprrooffeessiioonnāālloo mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu „„iizzggllīīttīībbaass ppssiihhoollooggss””,,

kkuurruu īīsstteennoo DDUU IIzzggllīīttīībbaass uunn vvaaddīībbaass ffaakkuullttāāttee,, uunn SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa ppiieeddāāvvaa

ppiillnnuu aakkaaddēēmmiisskkāāss iizzggllīīttīībbaass cciikklluu ppssiihhoollooģģiijjāā -- bbaakkaallaauurraa,, mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu

llīīmmeeņņooss.. AAkkaaddēēmmiisskkāāss mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu aattttīīssttīībbaass vviissggaallvveennāākkiiee

vviirrzziieennii iirr::

ll ssttuuddiijjuu pprroocceessaa kkvvaalliittāātteess ppiillnnvveeiiddooššaannaa;;

ll ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttīījjuummuu llaabboorraattoorriijjaass iizzvveeiiddooššaannaa;;

ll ppeerrssoonnāāllaa uunn ssttuuddēējjooššoo ppēēttnniieecciisskkoo ddaarrbbuu ppaappllaaššiinnāāššaannaa;;

ll jjaauunnuu ssttaarrppttaauuttiisskkoo ssaakkaarruu ddiibbiinnāāššaannaa;;

ll jjaauunnuu mmāāccīībbssppēēkkuu zziinnāāššaannuu ppiillnnvveeiiddooššaannaa ddookkttoorraannttūūrrāā;;

ll rreeģģiioonnāālloo uunn ssttaarrppttaauuttiisskkoo zziinnāāttnniisskkoo kkoonnffeerreennččuu oorrggaanniizzēēššaannaa;;

ll bbiibblliioottēēkkaass ppaappllaaššiinnāāššaannaa aarr jjaauunnāākkoo mmāāccīībbuu zziinnāāttnniisskkoo lliitteerraattūūrruu uunn ppeerriiooddiikkuu;;

ll mmāāccīībbssppēēkkuu uunn mmaaģģiissttrraannttuu ppiieeddaallīīššaannaass ssttaarrppttaauuttiisskkaajjāāss kkoonnffeerreenncceess uunn

kkvvaalliiffiikkāācciijjaass cceellššaannaass sseemmiinnāārrooss;;

ll mmaatteerriiāāllii tteehhnniisskkāāss bbāāzzeess ppiillnnvveeiiddooššaannaa,, aapprrīīkkoojjuummuu aattjjaauunnooššaannaa uunn mmooddeerrnniizzāācciijjaa..

DDooccēēttāājjuu pprrooffeessiioonnāālloo ppiillnnvveeiiddii vveeiicciinnaa ppiieeddaallīīššaannāāss kkoonnffeerreennccēēss,, ssaaddaarrbbīībbaass

pprroojjeekkttooss,, kkāā aarrīī rraaddooššoo aattvvaaļļiinnāājjuummuu iizzmmaannttooššaannaa..

SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass mmāāccīībbssppēēkkii nneeppāārrttrraauukkttii ppiillnnvveeiiddoo ssaavvuu iizzggllīīttīībbuu uunn

vveeiikkssmmīīggii ssttuuddēē ppssiihhoollooģģiijjaass ddookkttoorraannttūūrrāā:: lleekkttoorree SSaannttaa VVoorroonnee ((LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttēē)),,

lleekkttoorrss VViittāālliijjss RRaaššččeevvsskkiiss nnookkāārrttoojjaa pprroommoocciijjaass eekkssāāmmeennuuss LLaattvviijjaass UUnniivveerrssiittāāttēē uunn

ggaattaavvoojjaass pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa pprriieekkššaaiizzssttāāvvēēššaannaaii DDaauuggaavvppiillss UUnniivveerrssiittāāttēē,, nnoottiikkaa SSoocciiāāllāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraass vvaaddīīttāājjaa AAlleekksseejjaa RRuužžaass pprroommoocciijjaass ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa DDUU

PPssiihhoollooģģiijjaass pprroommoocciijjaass ppaaddoommēē..

DDUU aakkaaddēēmmiisskkaajjaaii mmaaģģiissttrraa uunn ddookkttoorraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii „„PPssiihhoollooģģiijjaa”” ppiieemmīītt

sseekkoojjooššaass pprriieekkššrrooccīībbaass::

·· iirr aauuggssttss aakkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa ppootteenncciiāāllss;;

·· nnoottiieekk iinntteennssīīvvss ddaarrbbss ppiiee ddookkttoorraannttuu uunn jjaauunnoo zziinnāāttnniieekkuu ssaaggaattaavvooššaannaass;;

·· ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass rreeaalliizzāācciijjuu nnooddrrooššiinnaa SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu ffaakkuullttāātteess SSoocciiāāllāāss

ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa,, IIzzggllīīttīībbaass uunn vvaaddīībbaass ffaakkuullttāātteess PPeeddaaggooģģiijjaass uunn ppeeddaaggooģģiisskkāāss
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ppssiihhoollooģģiijjaass kkaatteeddrraa uunn IIllggttssppēējjīīggaass aattttīīssttīībbaass iinnssttiittūūttss,, kkāā aarrīī SSoocciiāālloo ZZiinnāāttņņuu

ffaakkuullttāātteess SSoocciiāālloo ppēēttīījjuummuu iinnssttiittūūttss,, uunn cciittaass ssttrruukkttūūrrvviieennīībbaass,, kkuurrāāmm iirr iillggggaaddēējjaa

ppēēttnniieecciisskkāāss ddaarrbbīībbaass ppiieerreeddzzee AAuussttrruummllaattvviijjaass rreeģģiioonnāā uunn LLaattvviijjāā,, kkāā aarrīī āārrvvaallssttīīss;;

·· ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaa iirr mmēērrķķttiieeccīīggii oorriieennttēēttaa ggaallvveennookkāārrtt uuzz LLaattvviijjaass vvaallssttss vvaajjaaddzzīībbāāmm;;

·· pprrooggrraammmmaass ssttuuddiijjuu mmaakkssaa iirr rreellaattīīvvii zzeemmaa;;

·· aauuggssttss ssttuuddēējjooššoo ppaattssttāāvvīīggāā ddaarrbbaa īīppaattssvvaarrss;;

·· bbaaggāāttīīggss uunn ddaauuddzzppuussīīggaaiiss iizzvvēēlleess kkuurrssuu ppiieeddāāvvāājjuummss;;

·· ssttuuddeennttiieemm iirr iieessppēējjaa ppaabbeeiiggtt vveesseelluu ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddiijjaass cciikklluu bbaakkaallaauurraa,,

aakkaaddēēmmiisskkaajjāā ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā,, mmaaģģiissttrraannttūūrrāā uunn ddookkttoorraannttūūrrāā ggaann DDaauuggaavvppiillss

UUnniivveerrssiittāāttēē,, ggaann aarrīī cciittāāss LLaattvviijjaass aauuggssttsskkoollāāss;;

·· ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāāss ssttuuddēējjooššiiee iirr ppiieepprraassīīttii ddaarrbbaa ttiirrggūū uunn iirr nnooddaarrbbiinnāāttii,, ggaallvveennookkāārrtt,,

aattbbiillssttooššii iieeggūūttaajjaamm aakkaaddēēmmiisskkaajjaamm ggrrāāddaamm..

DDUU aakkaaddēēmmiisskkaajjaaii mmaaģģiissttrraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii „„PPssiihhoollooģģiijjaa”” ppiieemmīītt aattsseevviiššķķii

ttrrūūkkuummii:: ppssiihhoollooģģiijjaass ssttuuddeennttiieemm kkooppuummāā iirr nneeppiieettiieekkaammii aauuggssttss ssvveeššvvaalloodduu zziinnāāššaannuu

llīīmmeenniiss,, uunn rreezzuullttāāttāā vviiņņii nnee vviieennmmēērr iizzmmaannttoo ppeerriiooddiisskkoo lliitteerraattūūrruu,, ggrrāāmmaattaass uunn iinntteerrnneettaa

zziinnāāttnniisskkooss rreessuurrssuuss ssvveeššvvaallooddāāss.. LLaaii nnoovvēērrssttuu nneeppiillnnīībbaass,, ssttuuddēējjooššiieemm ttiieekk ppiieeddāāvvāāttaa

iieessppēējjaa aappmmeekkllēētt ssvveeššvvaalloodduu kkuurrssuuss,, llaaii ppiillnnvveeiiddoottuu ssaavvaass zziinnāāššaannaass uunn pprraassmmeess..

IIzzvvēērrttēējjoott ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass,, jjāāsseecciinnaa,, kkaa ttoo ssttiipprrāāss ppuusseess iirr::

·· sskkaaiiddrrss pprrooggrraammmmaass mmēērrķķiiss,, uuzzddeevvuummii,, ssttrraattēēģģiijjaa;;

·· llaabbaa mmaatteerriiāāllii tteehhnniisskkāā bbāāzzee;;

·· nnooddrrooššiinnāājjuummss aarr aauuggssttii kkvvaalliiffiiccēēttiieemm mmāāccīībbssppēēkkiieemm,, ttaaii sskkaaiittāā kkvvaalliiffiiccēēttiieemm

vviieesslleekkttoorriieemm;;

·· llaabbaa ssaaddaarrbbīībbaa aarr DDUU ssttrruukkttūūrrvviieennīībbāāmm,, LLaattvviijjaass uunn āārrvvaallssttuu aakkaaddēēmmiisskkaajjāāmm uunn

zziinnāāttnniisskkii ppēēttnniieecciisskkaajjāāmm iieessttāāddēēmm;;

·· llaabbaa ssaaddaarrbbīībbaa ssttaarrpp mmāāccīībbssppēēkkiieemm uunn ssttuuddēējjooššaajjiieemm,, rreegguullāārraa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass

aattttīīssttīībbaass iizzvvēērrttēēššaannaa;;

·· ppaassttāāvvīīggaa ssttuuddiijjuu ssaattuurraa ppiillnnvveeiiddooššaannaa,, jjaauunnuu ssttuuddiijjuu uunn ppaassnniieeggššaannaass ffoorrmmuu

mmeekkllēēššaannaa uunn iieevviieeššaannaa,, llīīddzzssvvaarroottaa tteeoorriijjaass uunn pprraakksseess pprrooppoorrcciijjaa;;

·· nneeppāārrttrraauukkttaa ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmāā iieessaaiissttīīttoo mmāāccīībbssppēēkkuu zziinnāāttnniisskkāāss kkvvaalliiffiikkāācciijjaass,,

ppiieerreeddzzeess uunn pprrooffeessiioonnaalliittāātteess ppiillnnvveeiiddooššaannaa;;
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·· ppllaaššaass iieessppēējjaass iizzmmaannttoott IInntteerrnneettuu,, bbiibblliioottēēkkuu eelleekkttrroonniisskkoo ddaattuu bbāāzzii „„AALLIISSEE”” uu..cc..;;

·· iieessppēējjaass ppiieeddaallīīttiieess zziinnāāttnniisskkoo ddaarrbbuu iizzssttrrāāddēēss uunn ssttuuddeennttuu ddaarrbbuu kkoonnkkuurrssāā;;

·· iieessppēējjaass iizzvvēēllēēttiieess ssttuuddiijjuu ffoorrmmuu –– ppiillnnaa llaaiikkaa uunn nneeppiillnnaa llaaiikkaa ssttuuddiijjaass;;

KKāā ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmuu vvāājjāāss ppuusseess jjāāmmiinn::

·· DDUU bbiibblliioottēēkkaass ssaammēērrāā vvāājjaaiiss nnooddrrooššiinnāājjuummss aarr mmūūssddiieennuu zziinnāāttnniisskkoo lliitteerraattūūrruu uunn

ppeerriiooddiikkuu;;

·· nneeppiieetteekkooššii aakkttīīvvaa llīīddzzddaallīībbaa ssttuuddēējjooššoo ppēēttnniieecciisskkāā ddaarrbbaa iieemmaaņņuu aappgguuvvēē;;

IIeessppēējjaammiiee ddrraauuddii ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii vvaarrēēttuu bbūūtt::

·· nneeppiieettiieekkaammii iizzmmaannttoottāāss ffiinnaannssēējjuummaa ppiieessaaiisstteess iieessppēējjaass zziinnāāttnniisskkoo ppēēttīījjuummuu

vveeiikkššaannaaii uunn mmaatteerriiāāllii tteehhnniisskkāāss bbāāzzeess ppiillnnvveeiiddooššaannaaii ((LLZZPP ggrraannttii uu..ttmmll..));;

·· ssttuuddēējjooššoo sskkaaiittaa ssaammaazziinnāāššaannāāss 2200..ggss.. 9900..ggaadduu ddeemmooggrrāāffiisskkāāss kkrrīīzzeess rreezzuullttāāttāā;;

·· ssttuuddiijjuu mmaakkssaass ppiieeaauugguummss ssaallīīddzziinnāājjuummāā aarr ssttuuddēējjooššoo mmaakkssāāttssppēējjuu;;

·· iinnffllāācciijjaass ddrraauuddii..

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii iirr aattttīīssttīībbaass iieessppēējjaass::

·· pprrooggrraammmmuu aattttīīssttīībbaass ssttrraattēēģģiijjaass ppaattssttāāvvīīggaa ppiillnnvveeiiddooššaannaa,, iieevvēērroojjoott iizzmmaaiiņņaass ddaarrbbaa

ttiirrggūū uunn ssvvaarrīīggāākkāāss aattttīīssttīībbaass tteennddeenncceess ppaassaauullēē,, jjaauunnuu ssttuuddiijjuu kkuurrssuu iizzssttrrāāddee;;

·· ssaaddaarrbbīībbaass pprroojjeekkttii uunn llīīgguummii aarr ddaažžāāddāāmm LLaattvviijjaass uunn āārrvvaallssttuu iizzggllīīttīībbaass uunn zziinnāāttnniisskkii

ppēēttnniieecciisskkaajjāāmm iieessttāāddēēmm,, ppaaššvvaallddīībbāāmm uunn pprriivvāāttaajjāāmm iieessttāāddēēmm;;

·· ssttuuddiijjuu kkuurrssuu ssaattuurraa ppiillnnvveeiiddooššaannaa,, ssttuuddiijjuu kkuurrssuu nnooddrrooššiinnāāššaannaa ssvveeššvvaallooddāāss;;

·· mmāārrkkeettiinnggaa uunn ffiinnaannssuu ppiieessaaiisstteess ppllāānnuu iizzvveeiiddooššaannaa uunn ssaasskkaaņņooššaannaa aarr

pprrooggrraammmmaass uunn kkaatteeddrraass aattttīīssttīībbaass ssttrraattēēģģiijjuu;;

·· aakkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa uunn ssttuuddeennttuu iieessaaiissttīīššaannaa zziinnāāttnniisskkii ppēēttnniieecciisskkaajjooss pprroojjeekkttooss;;

·· ddooccēēttāājjuu zziinnāāttnniisskkāā uunn mmeettooddiisskkāā ppootteenncciiāāllaa ppaaaauuggssttiinnāāššaannaa,, kkvvaalliiffiiccēēttuu vviieesslleekkttoorruu

ppiieessaaiissttee;;

·· mmaatteerriiāāllāāss bbāāzzeess ppiillnnvveeiiddooššaannaa aarr mmūūssddiieennuu pprraassīībbāāmm aattbbiillssttooššuu aapprrīīkkoojjuummuu,,

tteehhnnoollooģģiijjāāmm,, iinnffoorrmmāācciijjaass llīīddzzeekkļļiieemm,, īīppaaššuu uuzzmmaannīībbuu vveellttoott mmūūssddiieennīīgguu zziinnāāttnniisskkoo

uunn ppeerriiooddiisskkoo iizzddeevvuummuu ppiieeeejjaammīībbaaii..
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NNoovvēērrttēējjoott aakkaaddēēmmiisskkāāss ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass ““PPssiihhoollooģģiijjaa”” jjāāsseecciinnaa,, kkaa ttāā iirr llaabbaa

bbāāzzee ttuurrppmmāākkaajjaamm pprrooffeessiioonnāāllaajjaamm,, aakkaaddēēmmiisskkaajjaamm ddaarrbbaamm,, kkāā aarrīī ppēēttnniieeccīībbaaii..

SSttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaaii iirr aattttīīssttīībbaass iieessppēējjaass sseekkoojjooššooss vviirrzziieennooss::

·· ssttuuddiijjuu pprrooggrraammmmaass iieettvvaarrooss jjāārraaddaa kkoonnkkuurreennccee ssttaarrpp ddaažžāādduu mmāāccīībbssppēēkkuu

ppiieeddāāvvāāttaajjiieemm kkuurrssiieemm;;

·· jjāāaattttīīssttaa ssaaddaarrbbīībbaa aarr āārrvvaallssttuu aauuggssttsskkoollāāmm ssttuuddēējjooššoo uunn mmāāccīībbssppēēkkuu aappmmaaiiņņaass

pprrooggrraammmmuu,, kkooppīīgguu zziinnāāttnniisskkii ppēēttnniieecciisskkuu pprroojjeekkttuu rreeaalliizzēēššaannaaii,, ttuurrppiinnoott ssaaddaarrbbīībbaass

llīīgguummuu nnoossllēēggššaannuu;;

·· pprrooggrraammmmaass ppiillnnvveeiiddooššaannaass uunn aattttīīssttīībbaass ssttrraattēēģģiijjaass sseekkmmēēššaannaa,, ņņeemmoott vvēērrāā

iizzmmaaiiņņaass ddaarrbbaa ttiirrggūū ggaann LLaattvviijjāā,, ggaann EEiirrooppaass SSaavviieennīībbaass vvaallssttīīss;;

·· ddookkttoorraannttuu sskkaaiittaa ppaalliieelliinnāājjuummss,, kkaass ppiiee llaabbvvēēllīīggiieemm nnoossaaccīījjuummiieemm vvaarr nnooddrrooššiinnāātt

aakkaaddēēmmiisskkāā ppeerrssoonnāāllaa aattjjaauunnooššaannooss ttuuvvāākkaajjāā llaaiikkāā..
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1.PIELIKUMS

PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAASS SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU SSTTUUDDIIJJUU
PPLLĀĀNNII



Apstiprināts
SZF Domes sēdē

2005.gada 19.septembrī
SZF Domes priekšsēdētājs
 __________V.Meņšikovs

Maģistra studiju programmas „Psiholoģija” (progr. kods 45310 07) pilna laika studiju plāns

Kursa
pārbaudes

forma (semestra
numurs)

Kontaktstundu skaits Kontaktstundu sadalījums pa
semestriem

1.studiju gads 2.studiju gads

Studiju kurss

Eksā-
mens

Ieskai-
te

Docētājs KP

Kopā Lekcijas Prakt.n.,
semināri 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.

11.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu iizzppēētteess oobblliiggāāttiiee kkuurrssii
((3300 KKRRPP))

PPssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummaa oorrggaanniizzāācciijjaa ddaattuu
aappssttrrāāddee uunn aannaallīīzzee::
ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee
KKvvaannttiittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
PPēēttīījjuummaa ddaattuu ddaattoorraappssttrrāāddee

11
11
22
22

AA..RRuužžaa,,
AA..VVoorroobbjjoovvss,,

AA..PPiippeerree,,
SS..IIggnnaattjjeevvaa

88::

22
22
22
22

128:

32
32
32
32

32

32
32

32

4:

2
2

4:

2
2

GGrruuppuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 44 33 AA..BBuullss 55 80 48 32 2 3
SSttaarrppppeerrssoonnuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 44 33 AA..RRuužžaa,, VV..RRaaššččeevvsskkiiss 55 80 48 32 3 2
SSoocciiāāllāāss iizzzziinnāāššaannaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass 22 11 AA..RRuužžaa 55 80 48 32 2 3
PPrroobbllēēmmaass uunn rriissiinnāājjuummii ssoocciioollooģģiisskkaajjāāss uunn
ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāāss tteeoorriijjāāss

44 33 VV..MMeeņņššiikkoovvss 33 48 32 16 1 2

MMūūssddiieennuu ppeerrssoonnīībbaass pprroobbllēēmmaass 22 11 AA..VVoorroobbjjoovvss 44 64 32 32 2 2

22.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu aapprroobbāācciijjaa

AA.. PPiieeddaallīīššaannāāss zziinnāāttnniisskkoo sseemmiinnāārruu
ddaarrbbāā ((1100 KKRRPP ppēēcc iizzvvēēlleess))

OOrrggaanniizzāācciijjaass ppssiihhoollooģģiijjaa 11 VV..RRaaššččeevvsskkiiss 22 32 32 2
PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa vvaaddīīššaannaa oorrggaanniizzāācciijjāā 33 TT..UUzzoollee 22 32 32 2
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Kursa
pārbaudes

forma (semestra
numurs)

Docētājs KP Kontaktstundu skaits Kontaktstundu sadalījums pa
semestriem

1.studiju gads 2.studiju gads

Studiju kurss

Eksā-
mens

Ieskai-
te

Kopā Lekcijas Prakt.n.,
semināri 1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem.

VViiddeess ppssiihhoollooģģiijjaa uunn ppeerrssoonnīībbaass kkvvaalliittaattīīvvāāss
aattttīīssttīībbaass pprroobbllēēmmaass vvaaii
MMiiggrrāācciijjaass pprroocceessuu ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii

33
44

MM..PPuuppiiņņšš,,
AA..PPiippeerree

VV..DDoommbbrroovvsskkiiss

22 32 32 2

KKrroosskkuullttuurrāāllāā ppssiihhoollooģģiijjaa 22 VV..RRaaššččeevvsskkiiss 22 32 32 2
SSeemmiinnāārrss vvaaddīībbaass ppssiihhoollooģģiijjāā 22 II..KKookkiinnaa 22 32 32 2

BB.. PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aapprroobbāācciijjaa ((2200
KKRRPP))

ZZiinnāāttnniisskkāā rraakkssttaa ssaaggaattaavvooššaannaa ppuubblliiccēēššaannaaii 44 55 2 1 1 1
PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aappkkooppooššaannaa uunn zziiņņoojjuummss
kkoonnffeerreennccēē

44 55 1 1 2 1

UUzzssttāāššaannāāss mmaaģģiissttrraa zziinnāāttnniisskkaajjooss llaassīījjuummooss 44 55 16 16 2 1 1 1 (16)
LLeekkttoorraa pprraakkssee 44 55 2 3

33.. PPēēttnniieecciisskkaaiiss ddaarrbbss ((2200 KKRRPP))
MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 20 5 5 5 5
NNoossllēēgguummaa ppāārrbbaauuddīījjuummii::
MMaaģģiissttrraa eekkssāāmmeennss ppssiihhoollooģģiijjāā
MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa

KKooppāā:: 5 14 80 20 21 21 18
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Maģistra studiju programmas „Psiholoģija” (progr. kods 45310 07) nepilna laika  studiju plāns

Kursa pārbaudes
forma (semestra

numurs)

KP sadalījums pa semestriem

1.studiju gads 2.studiju gads 3.studiju gads

Studiju kurss

Eksāmens Ieskaite

KP

1.sem. 2.sem. 3.sem. 4.sem. 5.sem.
11.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu iizzppēētteess oobblliiggāāttiiee kkuurrssii ((3300 KKRRPP))
PPssiihhoollooģģiisskkāā ppēēttīījjuummaa oorrggaanniizzāācciijjaa ddaattuu aappssttrrāāddee uunn aannaallīīzzee::
ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee
KKvvaannttiittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīījjuummaa mmeettooddeess ppssiihhoollooģģiijjāā
PPēēttīījjuummaa ddaattuu ddaattoorraappssttrrāāddee

11
11
22
22

88::
11
11
22
22

4:
2
2

4:

2
2

GGrruuppuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 44 33 33 2 3
SSttaarrppppeerrssoonnuu aattttiieeccīībbuu pprroocceessii 44 33 33 3 2
SSoocciiāāllāāss iizzzziinnāāššaannaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass 22 11 11 2 3
PPrroobbllēēmmaass uunn rriissiinnāājjuummii ssoocciioollooģģiisskkaajjāāss uunn ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāāss tteeoorriijjāāss 44 33 33 1 2
MMūūssddiieennuu ppeerrssoonnīībbaass pprroobbllēēmmaass 22 11 11 2 2

22.. TTeeoorrēēttiisskkoo aattzziiņņuu aapprroobbāācciijjaa

AA.. PPiieeddaallīīššaannāāss zziinnāāttnniisskkoo sseemmiinnāārruu ddaarrbbāā ((1100 KKRRPP))
OOrrggaanniizzāācciijjaass ppssiihhoollooģģiijjaa 11 11 2
SSttrreessaa mmeenneeddžžmmeennttss 33 33 2
VViiddeess ppssiihhoollooģģiijjaa uunn ppeerrssoonnīībbaass kkvvaalliittaattīīvvāāss aattttīīssttīībbaass pprroobbllēēmmaass vvaaii
MMiiggrrāācciijjaass pprroocceessuu ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii

33 33
44

2

KKrroosskkuullttuurrāāllāā ppssiihhoollooģģiijjaa 55 22 2
SSeemmiinnāārrss vvaaddīībbaass ppssiihhoollooģģiijjāā 22 22 2

BB.. PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aapprroobbāācciijjaa ((2200 KKRRPP))
ZZiinnāāttnniisskkāā rraakkssttaa ssaaggaattaavvooššaannaa ppuubblliiccēēššaannaaii 55 1 1 1 2
PPēēttīījjuummaa rreezzuullttāāttuu aappkkooppooššaannaa uunn zziiņņoojjuummss kkoonnffeerreennccēē 55 1 1 3
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UUzzssttāāššaannāāss mmaaģģiissttrraa zziinnāāttnniisskkaajjooss llaassīījjuummooss 55 2 3
LLeekkttoorraa pprraakkssee 55 3 2
33.. PPēēttnniieecciisskkaaiiss ddaarrbbss ((2200 KKRRPP))
MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 2200 4 4 4 4 4
NNoossllēēgguummaa ppāārrbbaauuddīījjuummii::
MMaaģģiissttrraa eekkssāāmmeennss ppssiihhoollooģģiijjāā 5
MMaaģģiissttrraa ddaarrbbaa aaiizzssttāāvvēēššaannaa 5

KKooppāā:: 8800 16 16 16 16 16
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PPIILLNNAA LLAAIIKKAA PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAASS DDOOKKTTOORRAA PPRROOGGRRAAMMMMAASS SSTTUUDDIIJJUU PPLLĀĀNNSS

11..kkuurrssss 22..kkuurrssss 33..kkuurrssssNNrr.. KKuurrssuu nnoossaauukkuummii SSaaddaallee ppaa sseemmeessttrriieemm KKPP
11..sseemm.. 22..sseemm.. 33..sseemm.. 44..sseemm.. 55..sseemm.. 66..sseemm..

pp..kk.. EEkkssāāmmeennii IIeesskkaaiitteess

II.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāāss tteeoorriijjaass
1144::

11..
PPeerrssoonnīībbaass ppaarraaddiiggmmaass ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass ssaattuurrāā

22 11 33 22 11

22.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiijjaass pprriioorriittāātteess uunn aattttīīssttīībbaass ppeerrssppeekkttīīvvaass 22 11 55 22 33
33.. KKoommuunniikkāācciijjaass ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii iinnffoorrmmāācciijjaass ssaabbiieeddrrīībbāā 44 33 33 22 11
44.. VVaaddīībbaass mmāākkssllaa oorrggaanniizzāācciijjāāss uunn ggrruuppāāss 44 33 33 11 22

IIII.. SSoocciiāāllāā ppēēttīījjuummaa mmeettooddoollooģģiijjaa 1166::
55.. KKvvaannttiittaattīīvvāāss mmeettooddeess ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāā zziinnāāttnnēē 22 11 44 22 22
66.. KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīīššaannaass mmeettooddeess iizzmmaannttooššaannaass iieessēējjaass ssoocciiāāllaajjāā

ppssiihhoollooģģiijjāā
22 11 44 22 22

77.. ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa ssttrruukkttūūrraass vveeiiddooššaannaa uunn ssaaggaattaavvooššaannaa
ppuubblliiccēēššaannaaii

44 33 44 22 22

88.. DDaattoorrss kkāā llīīddzzeekklliiss ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttīījjuummooss 44 33 44 22 22
IIIIII.. TTeeoorrēēttiisskkiiee sseemmiinnāārrii ((jjāāiizzvvēēllaass 33 sseemmiinnāārrii)) 66::

99..
SSttaarrppkkuullttūūrruu kkoommuunniikkāācciijjaa uunn eettnnookkoommuunniikkaattīīvvāā kkoommppeetteennccee

55 22 22

1100..
MMūūssddiieennuu ssoocciioollooģģiisskkaass tteeoorriijjaass

55 22 22

1111.. KKvvaalliittaattīīvvaa ddzzīīvvee,, ppssiihhoollooģģiisskkāā llaabbkkllāājjīībbaa uunn ddzzīīvveess mmāākkssllaa 66 22 22
1122.. PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkii aassppeekkttii:: ppeerrssoonnīībbaa –– ddaarrbbss ––

oorrggaanniizzāācciijjaa
66 22 22

PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā 66
PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ssvveeššvvaallooddāā 66
PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 8844 1122 1122 1133 1133 1177 1177

KKooppāā:: 112200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
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NNEEPPIILLNNAA LLAAIIKKAA PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAASS DDOOKKTTOORRAA PPRROOGGRRAAMMMMAASS SSTTUUDDIIJJUU PPLLĀĀNNSS

11..kkuurrssss 22..kkuurrssss 33..kkuurrssss 44..kkuurrssssNNrr.. KKuurrssuu nnoossaauukkuummii SSaaddaallee ppaa sseemmeessttrriieemm KKPP
11..sseemm.. 22..sseemm.. 33..sseemm.. 44..sseemm.. 55..sseemm.. 66..sseemm.. 77..sseemm.. 88..sseemm..

pp..kk.. EEkkssāāmmeenn
ii

IIeesskkaaiitteess

II.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkāāss tteeoorriijjaass
1144::

11..
PPeerrssoonnīībbaass ppaarraaddiiggmmaass ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass ssaattuurrāā

22 11 33 22 11

22.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiijjaass pprriioorriittāātteess uunn aattttīīssttīībbaass
ppeerrssppeekkttīīvvaass

22 11 55 22 33

33.. KKoommuunniikkāācciijjaass ppssiihhoollooģģiisskkiiee aassppeekkttii iinnffoorrmmāācciijjaass
ssaabbiieeddrrīībbāā

44 33 33 22 11

44.. VVaaddīībbaass mmāākkssllaa oorrggaanniizzāācciijjāāss uunn ggrruuppāāss 44 33 33 11 22
IIII.. SSoocciiāāllāā ppēēttīījjuummaa mmeettooddoollooģģiijjaa 1166::

55.. KKvvaannttiittaattīīvvāāss mmeettooddeess ssoocciiāāllppssiihhoollooģģiisskkaajjāā zziinnāāttnnēē 22 11 44 22 22
66.. KKvvaalliittaattīīvvāāss ppēēttīīššaannaass mmeettooddeess iizzmmaannttooššaannaass

iieessēējjaass ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā
22 11 44 22 22

77.. ZZiinnāāttnniisskkāā ddaarrbbaa ssttrruukkttūūrraass vveeiiddooššaannaa uunn
ssaaggaattaavvooššaannaa ppuubblliiccēēššaannaaii

44 33 44 22 22

88.. DDaattoorrss kkāā llīīddzzeekklliiss ppssiihhoollooģģiijjaass ppēēttīījjuummooss 44 33 44 22 22
IIIIII.. TTeeoorrēēttiisskkiiee sseemmiinnāārrii 66::

99..
SSttaarrppkkuullttūūrruu kkoommuunniikkāācciijjaa uunn eettnnookkoommuunniikkaattīīvvāā
kkoommppeetteennccee

55 22 22

1100..
MMūūssddiieennuu ssoocciioollooģģiisskkaass tteeoorriijjaass

55 22 22

1111.. KKvvaalliittaattīīvvaa ddzzīīvvee,, ppssiihhoollooģģiisskkāā llaabbkkllāājjīībbaa uunn ddzzīīvveess
mmāākkssllaa

66 22 22

1122.. PPrrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa ssoocciiāāllii ppssiihhoollooģģiisskkii aassppeekkttii::
ppeerrssoonnīībbaa –– ddaarrbbss –– oorrggaanniizzāācciijjaa

66 22 22

PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ssoocciiāāllaajjāā ppssiihhoollooģģiijjāā 88
PPrroommoocciijjaass eekkssāāmmeennss ssvveeššvvaallooddāā 88
PPrroommoocciijjaass ddaarrbbaa iizzssttrrāāddee 8844 88 88 99 99 1122 1122 1122 1122

KKooppāā:: 112200 1166 1166 1166 1166 1166 1166 1122 1122



2.PIELIKUMS
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Nosaukums Grupu attiecību procesi

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 5
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aivars Buls, Sociālās psiholoģijas katedra, lektors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.

Kursa apraksts - plāns:
1. Starpgrupu attiecību pētīšanas pamata pieejas
1.1. Starpgrupu attiecību psiholoģijas priekšmets
1.2. Mazo un lielo grupu pētīšanas pieeju vispārīgais raksturojums sociālajā psiholoģijā
1.3. Psihoanalītiskā tradīcija starpgrupu attiecību pētīšanā (Z.Freida teorija, N.Millera un

D.Dolarda frustrācijas agresijas teorija, T.Adorno autoritārās personības teorija,
B.Altmajera pieeja)

1.4. D.Kempbela un M.Šerifa reālistiskā konflikta teorija
1.5. H.Tedšfela un Dž.Tērnera sociālās identitātes teorija
1.6. Dž.Tērnera paškategorizācijas teorija
1.7. Sociālās dominēšanas teorija
1.8. Kognitīvā disonances teorija (L.Festingers)
1.9. Kolektīvs darbības psiholoģijā (A.Petrovskis)
2. Starpgrupu attiecību veidošanās dinamika
2.1. Sociālās identitātes veidošanās
2.2. Stereotipu un aizspriedumu rašanās
2.3. Sociālās identitātes un starpgrupu attiecību attīstība
2.4. Starpgrupu mijiedarbības optimizācijas nosacījumi (Pedigru, Gartnera, Elliota
modeļi)
3. Pamata pieejas iekšgrupas attiecību pētīšanā
3.1. Iekšgrupu parādības(līderība (D.Makgregors, R.Laikersts, R.Bleiks un D.Mutons,
F.Fidlers), autoritāte (S.Milgrams), sociālais kūtrums, sociālā facilitācija,
deindividualizācija, grupas polarizācija, konformisms, kolektīvisms)
3.2. Kopgrupu procesi (saliedētība, grupas domāšana, sociālā atribūcija, iekšgrupas
neobjektivitāte, grupas normas, grupas fantāzija, sociālās nostādnes, grupas altruisms,
empātija, agresija)
4. Starpgrupu mijiedarbības problēma (vairākums – mazākums, favorītisms, starpgrupu
atribūcijas procesi)
5. Grupu konflikti
5.1. Iekšgrupu konflikti
5.2. Starpgrupu konflikti
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Vorobjovs A. (2003). Sociālā psiholoģija. R., Izglītības soļi.
2. Reņģe V. (2003). Sociālā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Brown, R., Gaertner, S.L. (2003). Blackwell Handbook of Social Psychology:

Intergroup Processes. London: Blackwell Publishers.
2. Brewer, Miller, (1996). Intergroup Relations: Brooks Cole Publishing Company. An

International Thomson Publishing Company.
3. Hogg, M., Tindale, S. (2002). Blackwell Handbook of Social Psychology: Group

Processes. London: Blackwell Publishers.
4. Myers, D. (2005). Social Psychology. N.Y. McGraw-Hill.
5. Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (1997). Social psychology 9th Ed. Upper

Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
6. Tuffin, K.: Understanding critical social psychology. SAGA Publications, 2005.
7. Stainton Rogers, W. Social psychology. Experimental and critical approaches. Open

University Press, 2003.
8. Андреева Г.М. (2002). Социальная психология. М.: Аспект-Пресс.
9. Андреева Г.М. и др. (2002). Зарубежная социальная психология ХХ столетия.

Теоретические подходы . М.: Аспект-Пресс.
10. Аронсон Э. (2001). Социальная психология. Психологические законы поведения

человека в социуме. М.: Прайм-Еврознак
11. Аронсон Э. (2003).Общественное животное. Исследования. В 2 томах . М.:

Прайм-Еврознак.
12. Вершинин М.С. (2003). Конфликтология. Конспект лекций . М.: Издательство

Михайлова В.А.
13. Миллер Н., Керр Н., Бэрон Р.С. (2003). Социальная психология группы.

Процессы, решения, действия . Спб.: Питер.
14. Райгородский Д.Я. (2001). Психология масс. Хрестоматия. М.: Бахрах
15. Свенцицкий А.Л. (2003). Социальная психология . М.: Проспект.
16. Соколов А.В. (2002). Общая теория социальной коммуникации. М.:

Издательство Михайлова В.А.
17. Шибутани Т. (2001). Социальная психология . М.: Феникс.
18. Эйкерт Р., Уилсон Т., Аронсон Э. (2002). Социальная психология.

Психологические законы поведения человека в социуме . М.: Прайм-Еврознак.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
American Journal of Social Psychology
European Journal of Social Psychology

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

http://www.blackwellpublishing.com/Book.asp?ref=0631208658&site=1
http://www.blackwellpublishing.com/Book.asp?ref=0631208658&site=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2049459&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2049459&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2013406&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2013406&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?4630808&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?4475914&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?14142196&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?14142196&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?1869781&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?4476299&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2015113&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2502603&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2043189&partner=psyline&new=1
http://www.bolero.ru/cgi-bin/dsc.cgi?2043189&partner=psyline&new=1
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Nosaukums Kroskulturālā psiholoģija
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vitālijs Raščevskis, Sociālās psiholoģijas katedra, lektors

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.

Kursa apraksts - plāns:
Krosskulturālās psiholoģijas priekšmets vieta un metodes
Krosskulturālās psiholoģijas pamatpieejas un virzieni
Etnosa veidošanās problēma
Kultūras ietekme uz indivīda apziņas veidošanās
Kultūras psiholoģiskie mērījumi
Krosskulturālais pētījums, tā īpatnības un problēmas
Kognitīvo procesu pētīšanas krosskulturālajā psiholoģija
Personības krosskulturālie pētījumi
Starppersonību mijiedarbības procesu krosskulturālie pētījumi
Starpgrupu un starppersonību attiecības
Starpetnisko attiecību psiholoģiskās determinantes
Etniskās identitātes pētīšanās problēma
Sociālās percepcijas mehānismi starpetniskās attiecībās
Mazākuma – vairākuma attiecību problēmas
Etnisko konfliktu veidošanās problēma
Etnisko konfliktu atrisināšanas specifika
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Karpova, Ā. (1998) Personība, tas teorijas un rādītāji. R., LU.
2. Karpova, Ā. (1996) Etnopsiholoģija. R., LU.
3. Meikšāne Dz., Plotnieks I. (1998) Personības pašizjūta un identitāte, R.: ‘’Māc. apg.

NC’’
4. Smith Anthony D (1997) Nacionālā identitāte, R.: AGB
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1. Albert W. Musschenga (2002) Personal and moral identity, Dovdrecht
2. Barth F/ (ed.) Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organisation of Culture

Differences/ Bergen; London, 1989.
3. Ethnicities (2001), London: Sage Pub.
4. John W. Berry, Ype H. Poortinga, Marshall H. Segall (1999) Cross- cultural

psychology: research and applications, Cambridge: Cambridge University Prese
5. Joseph R. Rudolph, Jr (2003) Encyclopedia of modern ethnic conflicts, London:

Green wood Press
6. Joshua A. Fishman (1999) Handbook of language and ethnic identity, Oxford:

Oxford University Prese
7. Леви-Строс К. Структурная антропология./ Пер.с фр.Вяч.Св.Иванова. – М.:

Изд-во Эксмо пресс, 2001. – 512 с.
8. Мацумото Д. (2002) Психология и культура: современные иследования, М.:

Олма-Пресс,414
9. Солдатова Г.У. {1998) Психология межэтнической напряженности. - М.:

Смысл.
10. Стефаненко Т.Г. (1999) Этническая психология. – М.: Просвящение.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
CCrroossss –– ccuullttuurraall ppssyycchhoollooggyy..
Kursa anotācija angļu valodā:
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Nosaukums
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu
apstrāde un analīze: kvalitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5, 6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Pipere, Ilgspējīgas izglītības institūts, profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pētīšanas metodoloģijas kursi bakalaura programmā

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Kurss ir paredzēts maģistrantu zinātniskās pētīšanas prasmju attīstīšanai kā pamatu
izmantojot kvalitatīvā pētījuma metodoloģiju un metodes. Kursā tiek uzsvērta kvalitatīvo
pētījumu vieta un loma mūsdienu zinātniskajos pētījumos, kā arī šī virziena metodoloģijas
nozīme psiholoģijas kontekstā. Kursā atspoguļoti kvalitatīvā pētījuma mūsdienu virzieni,
salīdzināta kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes. Tiek analizēts
kvalitatīvais pētījums kopumā, kā arī piedāvāta teorija par šim pētījumam noderīgām
metodēm. Studējošie attīstīs savas kvalitatīvā pētījuma prasmes, praktiski darbojoties ar
kvalitatīvā pētījuma metodēm un analizējot individuāli vai grupā iegūtos rezultātus.
Studējošie izmēģinās gan pētnieka, gan pētāmā lomas un veiks refleksiju par abu lomu
saturu. Maģistrantiem tiks dota iespēja pārbaudīt un noteikt kvalitatīvā pētījuma
metodoloģijas un metožu integrēšanas iespējas savā pētījumā, kā arī aprobēt savam pētījuma
virzienam atbilstošas kvalitatīvā pētījuma metodes, iestrādāt to ticamības un drošības
noteikšanas mehānismus.

Kursa apraksts - plāns:
1. Ievads kursā: studējošo konteksta un pieredzes noskaidrošana, iepazīšanās ar

literatūru, kursa struktūru, prasībām un ieskaites uzdevumiem.
2. Ievads kvalitatīvā pētījuma metodoloģijā: filosofija, epistemoloģija, zinātņu nozaru

pieejas, izaicinājums psiholoģijai. Divas paradigmas psiholoģijas pētījumos.
Pētījumu metožu veidi psiholoģijā.

3. Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodoloģijas salīdzinājums zinātniskos pētījumos.
Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētīšanas metodes psiholoģijā.

4. Diskursīvā analīze kā kvalitatīvās pētīšanas metode psiholoģijā.
5. Novērošana kā kvalitatīvās pētīšanas metode psiholoģijā.
6. Intervija kā kvalitatīvās pētīšanas metode psiholoģijā.
7. Personīgo konstruktu pieeja kvalitatīvajā pētījumā psiholoģijā
8. Fokusgrupu metode kā kvalitatīvās pētīšanas metode psiholoģijā.
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9. Darbības pētījums un etnogrāfija kā kvalitatīvās pētīšanas metode psiholoģijā.
10. Datu prezentācijas stratēģijas kvalitatīvajā pētījumā. Izlase un atlase.
11. Kvalitatīvā pētījuma zinātniskā patiesīguma noteikšana. Triangulācijas tehnikas.
12. Kvalitatīvā pētījuma izglītības psiholoģijā plānošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Visu semināra nodarbību apmeklējums; sava maģistra darba tēmai atbilstošas kvalitatīva
pētījuma metodes izstrāde un aprakstīšana ieskaites darba formā. Metodes mutiska
prezentācija maģistrantu grupā. Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):

1) Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.
Rīga: RaKa, 2004.

2) Nucho, A.O., Vidnere, M. (2003) Intervēšanas prasme. Raka.
3) Geske, A., Grīnfelds, A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Raka.
4) Никандров В.В.  (2003) Неэмпирические методы психологии. Санкт-

Петербург: Речь.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1) Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M., Tindall, C. (1994) Qualitative

Methods in Psychology. A Research Guide. Open University Press.
2) Shaughnessy, J.J., Lechmeister, E.B. (1994) Research Methods in Psychology.

McGraw-Hill, Inc.
3) Silver, D. (1993) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text

and Interaction. London, Sage.
4) Strauss, A., Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research. Techniques and

Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.
5) Stinger, E.T. (1996) Action Research. A Handbook for Practitioners. SAGE

Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks,
London.

6) Yin, R.K (1998) Case study research (2nd ed.)  Design  and  Methods,  SAGE
Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks,
London.

7) Creswell, J. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE.

8) Seidman, I.E. (1998) Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in
education and the social sciences, Teachers College Press, Columbia University.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Qualitative Social Research (On-line journal) http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-
eng.htm
Qualitative Inquiry
International Journal of Qualitative Methods

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm
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Kursa nosaukums angļu valodā:
Organization, data processing and analysis of psychological research: Qualitative research
methods in psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course is directed toward the development of scientific research skills of students
using as a background the methodology and methods of qualitative research. The course
emphasizes the place and role of qualitative research in contemporary scientific
investigations, as well as the meaning of this methodology in the psychological context. The
course reflects the contemporary directions of qualitative research, compares the qualitative
and quantitative research methodology and methods. Theory is provided on qualitative
research in its entirety as well as about the research methods relevant for this research.
Students will develop their qualitative research skills through the practical training how to
use the qualitative research methods and analysis of individual or group results. Students
will try to take both the role of explorer and informant and reflect on the content of both
roles. Master program students will have the opportunity to test and define the possibilities
how to integrate the qualitative research methodology and methods in their own research as
well as approbate the qualitative research methods relevant for their specific research, to
elaborate the mechanisms of validity and credibility testing.
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Nosaukums
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu
apstrāde un analīze: kvantitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 6
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Zinātniskā metodoloģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, Sociālās psiholoģijas katedra, profesors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Statistiskā secinājuma metodes. Daudzdimensionālās metodes.

Kursa apraksts - plāns:
1. Statistiskā secinājuma metodes: hipotēzes pārbaude. Statistiskā secinājuma metožu atlase.
Nominatīvo rezultātu analīze. Korelācijas analīze. Parametriskās metodes (vienas izlases t-
Stjudenta kritērijs, neatkarīgas izlases t-Stjudenta kritērijs, atkarīgas izlases t-Stjudenta
kritērijs. Neparametriskās metodes (divas neatkarīgas izlases U-Manna-Vitnija kritērijs,
divas atkarīgas izlases T-Vilkoksona kritērijs, vairāk kā divas neatkarīgas izlases H-
Kraskana-Vollisa kritērijs, vairāk kā divas atkarīgas izlases H2-Fridmana kritērijs).
Dispersionālā analīze (ANOVA), daudzfaktoru ANOVA, daudzdimensionālā MANOVA.
2. Daudzdimensionālās metodes. Faktoru analīze. Diskriminantatīvā analīze. Klasteranalīzes
metodes. Klasteru un faktoru analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Lasmanis A. (2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. 1.un 2.grāmata. Rīga: Izglītības soļi.
2. Raščevska M, Kristapsone S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga:

Izglītības soļi.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Breakwell, G. (2002). Doing Social Psychology Research. London: Blackwell
Publishers.

2. Tuffin, K.: Understanding critical social psychology. SAGA Publications, 2005.
3. Stainton Rogers, W. Social psychology. Experimental and critical approaches. Open

University Press, 2003.
4. Кэмибелл Д. Модели экспериментов в социальной психологии и прикладных

исследованиях. Москва: Наука.
5. Сидоренко Е.В. (2001) Методы математической обработки в психологии.

Санкт-Петербург: Речь.



10

6. Борованов В (2001) STATISTIKA: искусство анализа данных на компьюторе.
Санкт-Петербург: Питер.

7. Наследов А.Д. (2004). Математические методы психологического
исследования. Санкт-Петербург: Речь.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
British Journal of Mathematical and Statistical Psychology

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
OOrrggaanniizzaattiioonn ooff rreesseeaarrcchh iinn ppssyycchhoollooggyy,, ddaattaa pprroocceessssiinngg aanndd aannaallyyssiiss::

Kursa anotācija angļu valodā:
The course focuses on playing interrelations between general and concrete
methodology, peculiarities of solving the problem of directness postulate in different
trends of psychology, the problem if organizing opinion polls, the problem of
intercultural experiment methodology.
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Nosaukums Organizācijas psiholoģija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Organizāciju psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vitālijs Raščevskis, Sociālās psiholoģijas katedra, lektors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Organizācijās psiholoģijas teorētisko aspektu apguve. Attīstīt studentos teorētisko un praktisko
zināšanu integrāciju organizācijas psiholoģijā un veicināt praktisko iemaņu veidošanos psihisko
parādību pētīšanā.

Kursa apraksts - plāns:
Organizācijas psiholoģijas vēsture. Organizācijas psiholoģijas priekšmets un virzieni.
Organizācijas psiholoģijas metodes. Organizācijas kā sistēmas. Organizācijas struktūra.
Organizācijas raksturojumi. Organizāciju tipi. Organizācijas kultūra. Organizācijas kultūras
sastāvdaļas. Organizāciju kultūras tipi. Komunikatīvie procesi organizācijā. Komunikatīvie
tīkli. Komunikatīvie stili. Komunikāciju vadīšana organizācijā. Saskarsmes efektivitātes
paaugstināšanas iespējas organizācijā. Personāla atlase. Personāla atlases mērķi un
uzdevumi. Personāla atlases metodes (biogrāfisko datu analīze, novērtēšanas intervija,
testēšana utt.). Darbības novērtējums. Organizācijas psihologa darbības ētiskie aspekti.
Vērtējamās informācijas avoti. Pašnovērtējums un kolēģu novērtējums. Organizācija kā
grupa. Grupu procesi organizācijā. Grupas spiediens un konformisms. Grupas saliedētība un
savietojamība. Loma un statuss grupā. Grupas normas un sankcijas. Situācijas mainīgie, kas
ietekmē grupas uzvedību. Komanda un komandas darbs (komandu tipi, atlase un apmācība
darbam komandā). Līderība. Līderības teorijas. Līderība un organizācijas vara. Personāla
motivācija. Motivācijas teorijas (saturīgās un procesuālās). Cilvēku vajadzības un motīvi
organizācijās. Stimulēšanas metodes darbinieku efektīvai darbībai. Organizācijas attīstība.
Organizācijas attīstības tipi. Organizācijas attīstības metodes. Organizācijas attīstības
programmas izstrādāšanas un ieviešanas etapi
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Beļčikovs J., Praude V. Menedžments. –R.: Vaidelote, 1996. –461 lpp.
2. Forands I. Personālvadība. Rīga, 1997.
3. Reņģe V. Organizāciju psiholoģija - R.: Kamene, 1999
4. Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология: Учеб.: Пер. с англ. –

4-е изд. – СПб.: Питер, 2001.
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5. Занковский А.Н. (2002) Организационная психология. –М.: Флинта: МПСИ
6. Красовский Ю.Д. Организационное поведение. М., 1999.
7. Ладанов И.Д. Организационное поведение.- М., 1999.
8. Румянцева З.П. Общее управление организацией: принципы и процессы.- М.,

2000.
9. Смирнова В.Г. и др. Организация и ее деловая среда: 17-модульная программа

для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 2.-М., 2000.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Подбор и проверка персонала. Сост. Н.А.Литвинцева. (1998) – М.: Пресс
Ескорт

2. Ричард Дафт (2003) Организации. Учебник для психологов и экономистов. –
СПб.: прайм Еврознак.

3. Экономическая психология: социокультурный подход / Под ред. И. В.
Андреевой. – СПб.: Питер, 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Organisational Psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is given for the students of Master’s programme in Psychology.
The aim of the course is to cover theoretical aspects of organisational psychology, integrate
theoretical and practical knowledge among students in this subject, and promote the
formation and development of practical skills in studying psychic phenomena.
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Nosaukums Mūsdienu personības problēmas
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 4
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, Sociālās psiholoģijas katedra, profesors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Personības satura modelēšanas problēmas. Personības satura modelēšanas determinācijas
līmeņi. Personības aktivitātes problēmas un aktivitātes determinantes principi. Personības
satura modelēšanas teorijas.

Kursa apraksts - plāns:
Personības satura modelēšanas problēmas. Personības satura modelēšanas

determinācijas līmeņi. Filosofiskās metodoloģijas līmenis personības satura modelēšanā:
intencionālā filosofija, eksistencionālā filosofija, humānistiskā filosofija, funkcionāli
pragmatiskā filosofija, dialektiski materiālistiskā filosofija.

Vispārzinātniskās metodoloģijas līmenis personības satura modelēšanā: strukturālais
(lineārais, hierarhiskais, lineāri sazarotais), holistiskais, sistēmiskais, sinerģētiskais.

Konkrēti zinātniskais metodoloģiskais līmenis personības satura modelēšanā:
modelēšanas plāna raksturojums (intra-, inter-, transcendentālais plāns).

Personības satura modelēšanas īpatnības iezīmju, kognitīvās, humānistiskās,
biheviorālās teorijās.

Personības satura modelēšanas īpatnības psihoanalīzē.

Personības satura modelēšanas īpatnības darbības psiholoģijā.
Sinerģētiski procesuālā personības modeļa metodoloģijas problēmas un satura

modelēšanas īpatnības.
Personības aktivitātes problēmas un aktivitātes determinantes principi (personības

psiholoģija, hedonisms, spriedzes redukcija, relaksācija).

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Karpova Ā. (1994). Personība un individuālais stils. R.: LU.
2. Karpova Ā. (1998). Personības teorijas un to radītāji. R.: Zvaigzne ABC.
3. Reņģe V. (2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC.
4. Reņģe V., Lūsis K. (1998). Personības psihiskā struktūra. R., Zinātne.
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5. Reņģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģijas teorijas. R.: Zvaigzne ABC.
6. Vorobjovs A. (2003). Sociālā psiholoģija. R., Izglītības soļi.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. Санкт-Петербург:

Питер.
2. Келли Дж. (2000).  Психология личных конструктов. Сакт-Петербург: Речь.
3. Левин К. (2000). Теория поля в социальных науках. Сакт-Петербург: Речь.
4. Мадди С. (2002). Теории личности: Сравнительный анализ. Сакт-Петербург:

Речь.
5. Первин, Л., Джон, О. (2000). Психология личности. Москва: Аспект-Пресс.
6. Фестингер Л. (2000). Теория когнитивного диссонанса. Сакт-Петербург: Речь.
7. Фрейджер Р., Фэйдимен, Дж. (2004). Личность. Теории, упражнения,

эксперименты., Санкт-Петербург: Прайм-Еврознак.
8. Хьелл, Л., Зиглер, Д. (1999). Теории личности. Сакт-Петербург: Питер.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. European Journal of Personality.
2. Journal of Personality and Social Psychology.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Contemporary Personality Problems
Kursa anotācija angļu valodā:
The course is given for the students of Master’s programme in Psychology.
The aim of the course is to explore problems of modelling the content of personality, levels
of its determination, problems of personality activities, and the principles of these activities’
determination. The course also covers theories of modelling the content of personality.
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Nosaukums
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu
apstrāde un analīze: pētījuma datu
datorapstrāde

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5, 6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Datorzinātne
Zinātnes apakšnozare Datorzinātnes matemātiskie pamati

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana Ignatjeva, Informātikas katedra, docente

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts maģistra studiju programma “Psiholoģija” studentiem.
Kurss ir veltīts datora izmantošanai visos psiholoģiskā pētījuma etapos, sākot ar uzdevuma
nostādni un beidzot ar iegūto rezultātu prezentēšanu.
Īpaša uzmanība tiek veltīta datu datoranalīzes instrumentiem, tādiem kā SPSS,  Statistica.

Kursa plāns:
Psiholoģijas empīriskā pētījuma īpatnības, struktūra un dinamika. Empīrisko pētījumu veidi.
Pētījuma posmi un katrā posmā veicamie uzdevumi. Pētījuma datu vākšana. Datu un
rezultātu analīzes prezentēšanas standartpaņēmieni. Empīriskā pētījuma datu kvantitatīvā un
kvalitatīvā analīze. Datu primārās kvantitatīvās analīzes pamatprocedūras (svarīgāko
centrālās tendences mērījumu, variācijas mērījumu, sakarības mērījumu izskaitļošana). Datu
noformēšanas grafiskie līdzekļi un tabulas.Datu interpretācija, secinājumi, atskaite par
veikto pētījumu. Lietišķo statistisko programmu izmantošana. SPSS (Statistica).
Datu failu un datu struktūra. Mainīgo veidi un trūkstošie dati (missing value). Kvalitatīvie
un kvantitatīvie mainīgie, mainīgo vērtību kodēšana. Pamatdarbības ar datiem. SPSS
aprakstošās statistikas rīki. Dažādu kopsavilkuma tabulu ieguve. Datu grafiskā prezentācija.
Lineārās korelācijas un regresijas analīze. Hipotēžu pārbaude regresijas analīzē. Kļūdu
grafiskā analīze. Daudzfaktoru dispersijas analīze. Eksperimenta plānošana. Datu faktoru
analīze. Datu klasteru analīze. Loģistiskā regresija. Diskriminantā analīze.
Datortīkli. Informācijas meklēšana. Datu publicēšana Internet tīklā. Psiholoģisko pētījumu
iespējas INTERNET tīklā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. 1.grāmata. –SIA”Izglītības soļi”,Rīga, 2002.
2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. SPSS , 2.grāmata. –SIA”Izglītības soļi”,Riga, 2002.
3. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar

MS Excel. 1.daļa. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 1997.- 121 lpp.
4. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar
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MS Excel. 2.daļa. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 1997. - 98 lpp.

5. Norusis M.J. The SPSS Guide to Data Analysis for SPSS-PC+. SPSS Inc., 2nd
edition, 1991.

6. Dometrius N.C. Social Statistics Using SPSS., 1992.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Krastiņš. O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, Zvaigzne, 1978., 269
lpp.

2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка
данных в среде Windows. - М., 1997.- 608с.

3. Карлберг К. Бизнес - анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика,
1997. - 448 с.

4. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ.,
М., Мир, 1982, с.344-354.

5. SPSS. Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и
восстановление скрытых закономерностей  Ахим Бююль, Петер Цёфель
ИЗДАТЕЛЬСТВО: ДиаСофт  2002

6. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования.
Анализ и интерпретация данных. СПб:, Речь, 2004г.

7. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. СПб:, Речь,
2004г.

8. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. –
М.: Психология, 2000.

9. Харман Г. Современный факторный анализ. М., Статистика, 1972.
10. Ядов В. А. Социологическое исследование: методология, программа, методы.

М.,1979.
11. Пациорковский В. В., Петрова А. И., Пацирковская В. В. Использование SPSS

в социологии. Часть 1. Ввод и контроль данных. М., 1998.
12. Пациорковский В. В., Дершем Л. Д., Петрова А. И., Пацирковская В. В.

Использование SPSS в социологии. Часть 2. Анализ данных: общие принципы,
суммарные статистики и графики. М., 2000.

13. Пациорковский В. В., Петрова А. И., Пацирковская В. В. Использование SPSS
в социологии. Часть 3. Анализ данных: меры сравнения, прогнозирования и
моделирования. М., 2002.

14. Татарова Г. Г. Методология анализа данных в социологии. М., 1998
15. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования. Екатеринбург, Изд-во

Уральского университета, 1998.
16. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб. 2000
17. Дружинин В.Н. Структура  и логика психологического исследования. Изд.2. -

М., 1994.
18.Гласс Дж., Стэнли Дж. Статистические методы в педагогике и психологии. -

М.: «Прогресс» 1976.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

1. Journal of Statistics Education -http://www.amstat.org/publications/jse/
2. Computational statistics & data analysis- The Official Journal of the International

Association for Statistical Computing,
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home

http://www.amstat.org/publications/jse/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home
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3. http://www.bookap.by.ru - "Библиотека психологической литературы" BOOKAP
(Books of the psychology)

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa anotācija angļu valodā:
The course is devoted to use of a computer at all stages of psychological research from
statement of a problem up to presentation of the results. The special attention is given tools
of the computer analysis of the data, such as SPSS, SAS, Statistica.

http://www.bookap.by.ru/
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Nosaukums Problēmas un risinājumi socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 3
Zinātnes nozare Sociālās zinātnes
Zinātnes apakšnozare Socioloģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vladimirs Meņšikovs, Socioloģijas katedra, profesors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
SSoocciioollooģģiijjaa kkāā zziinnāāttnnee.. SSoocciioollooggii ppaarr eelliittēēmm,, bbiirrookkrrāāttiijjuu,, iinntteelleekkttuuāāļļiieemm uunn iinntteelliiģģeennccii..
SSoocciiāāllāāss ppoolliittiikkaass ssoocciioollooģģiisskkāāss pprroobbllēēmmaass.. EEttnnoossoocciioollooģģiijjaa uunn ssttaarrppnnaacciioonnāālloo aattttiieeccīībbuu
aakkttuuāālliiee jjaauuttāājjuummii.. SSoocciioollooggii ppaarr ppoossttmmūūssddiieennīīggoo ssaabbiieeddrrīībbaass ssttāāvvookkllii..

Kursa apraksts - plāns:
1. Socioloģija kā zinātne.
2. Vēsturiski socioloģiskais ievads.
3. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām.
4. Socioloģija par sabiedrības attīstības mērķiem un līdzekļiem.
5. Socioloģija par pāreju no totalitārisma uz demokrātiju.
6. Ekonomiskās dzīves socioloģija.
7. Sociālā stratifikācija.
8. Sociologi par elitēm, birokrātiju, intelektuāliem un inteleģenci.
9. Tiesību socioloģija.
10. Politiskā socioloģija.
11. Sociālās politikas socioloģiskās problēmas.
12. Etnosocioloģija un starpnacionālo attiecību aktuālie jautājumi.
13. Ģimenes socioloģiskās problēmas.
14. Kultūras socioloģija.
15. Sabiedrības garīgā dzīve un socioloģija.
16. Personības socioloģija.
17. Izglītības socioloģija.
18. Sporta socioloģija.
19. Noziedzības socioloģija.
20. Sociālais konflikts.
21. Sociālā spriedze.
22. Sociologi par postmūsdienīgo sabiedrības stāvokli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):
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1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. – R., 1996.
2. Ievads politikā. – R., 1998.
3. Meņšikovs V. Latgale ceļā uz konkurētspējīgu tirgu. – Daugavpils, Saule, 1997.
4. Meņšikovs V. Mūsdienu zinātniskā doma par civilizācijas attīstības alternatīvām. –

Daugavpils, Saule, 1993.
5. Meņšikovs V. Socioloģija par sabiedrības attīstības mērķiem un līdzekļiem. –

Daugavpils, Saule, 1994.
6. Smelser I. Sociology. – New York, 1984.
7. Chanpion I., Kurth B., Hastings W., Henris K. Sociology. – New York, 1984.
8. Vander Zanden I.W. The Social Experience. An Introduction to Sociology. – New York,

1988.
9. Американская социология. – М., 1972.
10. Вебер М. Избранные произведения. – М., 1990.
11. Новая постиндустральная волна на Западе. Антология. – М., 1999.
12. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.
13. Сорокин Л. Человек. Цивилизация.Общество. – М., 1992.
14. Социологические очерки. Вып.1. – М., 1991.
15. Поппер К. Открытое общество и его враги. – М., 1992.
16. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – М., 1969.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. – R., 1997.
2. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. – R., 1998.
3. Krīze Latvijā. Ko darīt? Domas un vērtējumi. – R., 1996.
4. Demogrāfijas pamati. – R., 1993.
5. Бурдье Л. Начала. – М., 1994.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Problems and solutions in sociological and socio psychological theories.

Kursa anotācija angļu valodā:
Sociology as science. Historical and sociological introduction. Contemporary
scientific thought about alternatives of the development of civilization. Sociology
about aims and means of the development of the society. Sociology about transition
from total literalism to democracy. Sociology of economic life. Social stratification.
Sociologists about elites, bureaucracy, intellectuals and intelligentsia. Law
sociology. Political sociology. Sociological problems of social policy. Ethno
sociology and topical questions of inter-national relations. Sociological problems of
family. Sociology of culture. Spiritual life of the society and sociology. Sociology of
personality. Sociology of education. Sport sociology. Crime sociology. Social
conflict. Social stress. Sociologists about the part-cotemporary condition of the
society.
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Nosaukums Sociālās izzināšanas psiholoģiskās problēmas
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 5
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Ruža, Sociālās psiholoģijas katedra, docents

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Sociālā psiholoģija” studentiem.
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu zināšanas par sociālās izzināšanas problēmām,
struktūru, teorijām, procesiem.

Kursa apraksts - plāns:
1. Sociālās izzināšanas filosofiskie, sociālie un psiholoģiskie priekšnosacījumi.
2. Sociālā percepcija kā sociālās izzināšanas sākumposms.
3. Sociālās izzināšanas individuālie stili.
4. Sociālais konstruktīvisms (K.Gergens).
5. Kognitīvā pieeja par izzināšanu. Kognitīvās pieeja par izzināšanu. Kognitīvās

disonanses teorijas (L.Festingers). Komunikatīvo aktu teorija (T.Njukombs).
Sabalansēto un nesabalansēto struktūru teorijas (F.Haiders).

6. Sociālās psiholoģijas pieeja. Atribūcijas process, veidi, kļūdas (G.Kellijs, E.Džouns,
K.Deivis).

7. Sociālās informācijas veidošanas process (sociālā kategorizācija, sociālā
salīdzināšana).

8. Sociālās identitātes teorija (SIT) (H.Tedžfels, Dž.Terners).
9. Sociālā informācija, kognitīvais apstrādes process. Uzmanības kodēšana,

saglabāšana, atveidošana.
10. Sociālās informācijas saglabāšanas veidi. Shēmas, skripti, prototipi, stereotipi.
11. Kognīciju un emociju problēma sociālajā izzināšanā.
12. Sociālās nostādnes, to struktūra, funkcijas, veidi.
13. Sociālo priekšstatu teorija (S.Moskoviči).
14. Sociālā priekšstata struktūra. Kodols un perifērija (J.Abriks, C.Flaments).
15. Sociālo priekšstatu veidošanas process. Objektifikācija, noenkurēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite, eksāmens.
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Андреева, Г.М. (2000). Социальное познание. М.: Аспект-Пресс.
2. Abrams, D., Hogg, M.A. (2000). Social Identity and Social Cognition. Blackwell

Publishers.
3. Augoustinos, M., & Walker, I. (1996). Social Cognition: An Integrated Introduction.

http://www.sagepub.com/book.aspx?pid=5986
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London: Sage Publications.
4. Brewer, M.B. (2003). Social Cognition. London. Blackwell Publishers.
5. Fiske, S., Taylor, S.E. (1991). Social Cognition. London. McGraw-Hill Education.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Abrams, D., & Hogg, M. A. (2003). Collective Identity: Group Membership and Self-

conception. In M. B. Brewer & M. Hewstone (Eds.). Self and Social Identity. Oxford:
Blackwell Publishing. pp. 147 – 181.

2. Abric, J.-C. (2001). A structural approach to social representations. In K. Deaux and G.
Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing Theoretical Traditions.
Oxford: Blackwell Publishers. pp. 42-47.

3. Augoustinos, M. (2001). Social Categorization: Towards Theoretical Integration. In K.
Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing Theoretical
Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 201-216.

4. Billig, M. (1988). Social representations, objectification and anchoring: a theoretical
analysis. Social Behavior, 3: pp. 1-16.

5. Brewer, M. B. (2001). Social Identities and Social Representations: A Question of
Priority? In K. Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing
Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 305-311.

6. Breakwell, G. M. (1993). Social Representations and Social Identity. Papers on Social
Representations, 2, 198-217.

7. Breakwell, G. M. (2001). Social Representational Constraints upon Identity Processes.
In K. Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing
Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp.271-284.

8. Burr, V. (2002). The Person in Social Psychology. Padstow, Cornwall: Taylor &
Francis.

9. Flick, U. (1994). Social representations and social construction of everyday
knowledge: theoretical and methodological queries. Social Science Information, 33:
179-97

10. Gaskell, G. (2001). Attitudes, Social Representations, and Beyond. In K. Deaux and G.
Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing Theoretical Traditions.
Oxford: Blackwell Publishers. pp. 228-241.

11. Guimelli, C. (1993). Locating the central core of social representations: towards a
method. European Journal of Social Psychology, 23-5, 555-59.

12. Guimelli, C. (1998). Differentiation between the central core elements of social
representations. Swiss Journal of Psychology, 57, 209-24.

13. Harre, R. (1998). The epistomology of social representations. In U.Flick (Ed.) The
Psychology of the Social. Cambridge: Cambridge University Press. pp.129-137.

14. Johelovitch, S. (2001). Social Representations, Public Life, and Social Construction. In
K. Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing Theoretical
Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 165-182.

15. Kruglanski, A. W. (2001). Social Cognition, Social Representations, and the Dilemmas
of Social Theory Construction. In K. Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations
of the Social. Bringing Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 242-
248.

16. Moscovici, S. (1981). On social representations. In J. P. Forgas (Ed.), Social cognition.
London: Academic Press. pp. 181-209.

http://www.spssi.org/jsi.html
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17. Moscovici, S. (1984). The phenomenon of social representations. In R. M. Farr and S.
Moscovici (Eds.), Social representations (pp. 3-69). Cambridge: Cambridge University
Press.

18. Moscovici, S. (1988). Notes toward a description of social representations. European
Journal of Social Psychology, 18, 211-50.

19. Rogers, W. S. (2003). Social Psychology. Experimental and Critical Approaches.
Maidenhead – Philadelphia: Open University Press.

20. Rosch,  E.  (1978).  Principles  of  categorization.  In  E.  Rosch  &  B.  B.  Lloyd  (Eds.)
Cognition and Categorization. Hillsdale, NJ: Erlbaum. pp. 27-48.

21. Stedman Jones, S. (2000). Representation in Durkheim’s masters: Kant and Renouvier,
I. Representation, reality and the question of science. In Pickering, W.S.F. (ed.) (2000).
Durkheim and Representations. Routledge: London, pp. 37-58.

22. Wagner, W. (1996). Queries about social representation and construction. Journal for
the Theory of Social Behaviour, 26 (2), 95-120.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
European Journal of Social Psychology
Swiss Journal of Psychology
Journal of Social Issues
Journal for the Theory of Social Behaviour
Papers on Social Representations

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Sociālā psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Social Cognition
Kursa anotācija angļu valodā:
The course focuses on mental representations and processes that underlie social perception,
social judgment, and social influence. The individual and social cognition, their
peculiarities, theories and processes. Social constructivism, discursive psychology, social
representations approaches.
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Nosaukums Starppersonu attiecību procesi

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 5
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vitālijs Raščevskis, Sociālās psiholoģijas katedra, lektors

Kursa apraksts - plāns:
Mijiedarbības problēma sociālajā psiholoģijā
Starppersonu mijiedarbības teorijas dažādos psiholoģijas virzienos.
Komunikācija starppersonu mijiedarbības procesā.
Starppersonu mijiedarbības procesa neverbālie komponenti.
Sociālā percepcija starppersonu mijiedarbības procesā.
Sociālās percepcijas: mehānismi, shēmas un sliekšņi.
Priekšstatu par partneri veidošana starppersonu mijiedarbības procesā.
Personības pašatvēršana un pašpiedāvāšana starppersonu mijiedarbības procesā.
Pašatvēršana kā personīgas informācijas paziņošana citiem par sevi.
Pašatvēršanas funkcijas un sekas starppersonu mijiedarbības procesā.
Pašatvēršanas negatīvās sekas („noslēgtības” pārsvars).
Pašpiedāvāšana kā iespaidu vadīšana.
Pašpiedāvāšanas stratēģijas: tiekšanās atstāt labu iespaidu, iebiedēšana, kalpošana par
piemēru, izpatikšana.
Pašpiedāvāšanas taktikas.
Sociālās ietekmes problēma sociālajā psiholoģijā.
Sociālās ietekmes jēdziens un mērķis.
Cilvēku psihes komponenti, kas ir pakļauti sociālajai ietekmei.
Individuālās un grupu uzvedības sociālās kontroles problēma.
Sociālās ietekmes psiholoģiskie modeļi.
Konfliktu mijiedarbības psiholoģiskā korekcija.
Konfliktu sociālpsiholoģiskais raksturojums.
Konfliktu tipoloģija.
Konfliktsituāciju vadīšana.
Konfliktu atrisināšanas stratēģijas un algoritmi.
Manipulāciju mijiedarbība.
Manipulāciju mērķi, veidi, taktikas un metodes.
Pretošanās metodes manipulācijas ietekmei.
NLP un sintoniskais saskarsmes modelis.
Pozitīva psiholoģiskā klimata veidošana starppersonu mijiedarbības procesā.
Raports kā savstarpējas saskaņas un uzticības attiecību veidošanas veids.
Reprezentatīvās sistēmas.
Cilvēku sensorie tipi.
Pozitīvu mijiedarbības modeļu veidošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
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Diferencētā ieskaite, eksāmens

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Karpova Ā., Plotnieks I. Perosnība un saskarsme., R., 1994.
2. Pļavniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. –R. : Raka, 2002.
3. Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku. Saskarsmes psiholoģija. –R.: Kamene, 2003.
4. Reņģe V. Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. –R. : Zvaigzne ABC, 2004.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Fletcher, G.I.O., Clark, M. (2001). Blackwell Handbook of Social Psychology:

Interpersonal Processes. London: Blackwell Publishers.
2. Hartley D. Interpersonal communication.-London; New York, 1999.
3. Miell, D., & Dallos, Rudi. (1996). Social Interaction And Personal Relationships.

Saga Publications London, Thousand Oaks, New Delhi In associations with The
Open University.

4. Ross, L., Nisbett R. (1992). The Person and the Situation. Essential Contributions of
Social Psychology. Association of American University Presses.

5. Андреева Г.М. Социальная психология. Учебник для высших учебных
заведений. - М.: Наука, 1994. - 324 с.

6. Аронсон Э. Общественное животное. Введение в социальную психологию /
Пер. с англ. М.А.Ковальчука под ред. В.С.Магуна - М.: Аспект Пресс, 1998. -
517 с.

7. Берн Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих
взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой
судьбы / Пер. с англ..- СПб.:Лениздат, 1992. - 400 с.

8. Зимбардо Ф., Ляйппе М. Социальное влияние. - СПб.: Издательство «Питер»,
2000.- 448 с.

9. Леонтьев А.А. Психология общения. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Смысл, 1997.
- 365 с.

10. Майерс Д. Социальная психология / Пер. с англ. - СПб.: Питер,2004. - 688 с.
11. Пиз А. Язык жестов / Пер. с англ. - Воронеж: НПО «МОДЭК», 1992. - 218 с.
12. Экман П. Психология лжи. - СПб.: Издательство «Питер», 1999. - 272 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
American Journal of Social Psychology
European Journal of Social Psychology

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

http://www.blackwellpublishing.com/Book.asp?ref=0631212280&site=1
http://www.blackwellpublishing.com/Book.asp?ref=0631212280&site=1
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Nosaukums Profesionālā stresa vadīšana organizācijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Tatjana Uzole, Sociālās psiholoģijas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģiska stresa teorētiskās koncepcijas, stresa attīstības stadijas, stresa veidi, avoti un
izpausmes, stresa menedžmenta virzieni.

Kursa anotācija:
KKuurrssss iieeppaazzīīssttiinnaa aarr mmūūssddiieennuu tteeoorriijjāāmm ppaarr pprrooffeessiioonnāālloo ssttrreessuu uunn pprraakkttiisskkaajjāāmm iieemmaaņņāāmm
pprrooffeessiioonnāāllāā ssttrreessaa pprrooffiillaakkssee uunn mmaazziinnāāššaannāā..
Tiks aplūkoti profesionālā stresa vadīšanas teorētiskie un lietišķie aspekti: modeļi, cēloņi,
simptomi, diagnostika, profesionālās izdegšanas fenomens, organizācijas un vadītāja loma
stresa samazināšanā vai palielināšanā .

Kursa apraksts - plāns:
1.Profesionālais stress: Problēmas aktualitāte un grūtības saistībā ar problēmas pētīšanu.
Darba specifika mūsdienās un stresa līmenis.
 Profesionālais stress un ikdienas stresa koncepcija (Wong,1993).
 Profesionālā stresa būtība: definējumi, modeļi, cēloņi.
 Iekšēju un ārēju faktoru analīze profesionālā stresa veidošanā.
 Profesionālā stresa rašanās iemesli. Stresoru klasifikācija (J.V.Newastrom, K.Davis,
L.Youell).

 2.Profesionālā stresa diagnostika, simptomi.
Profesionālas izdegšanas koncepcija.
 Izdegšanas fenomena analīze.
 Preventīvie faktori darbinieku izdegšanas fenomena veidošanā.
Atbalsta grupas loma organizācijās. Iesācēju darbinieku atbalstīšana.
Darbs ar darbiniekiem pēc pensijas.

3. Profesionālā stresa vadīšana un profilakse.
Profesionāla stresa menedžments vai kas ir atbildīgs par stresa vadīšanu?
B.Nīlsa(B.O.Neil) stresa vadīšanas modelis.
Darba vides analīze.
Ieteikumi fiziskās un psiholoģiskās vides uzlabošanā.
Vadītāja vadības principi un vadīšanas iemaņas.



26

Vadītāja prasmes stresa profilakse un stresa samazināšana.
Laika menedžments.
Labvēlīgo attiecību veidošana un konfliktu profilakse.
Organizācijas vērtības - darbinieku stresa līmenis un darbības produktivitāte.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāta vai prezentācijas sagatavošana. Diferencētā ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Brief A.P. Schuler R.S., Sell M.V. (1981) Managing Job Stress. Little, Brown and
Company. Boston,

2. Golberger L., Breznitz S. (Eds.) (1993) Handbook of Stress: Theoretical and
Clinical Aspects. (2-nd Ed), The Free Press. A Devision of Macmillan, New York.

3. Greenberg J.S. (1993) Comprehensive Stress Management (4  ed.).  Brown  and
Benchmark.

4. Hanson P.G. (1989) Stress for success. Toronto: Collins publ.
5. Ivancevich J.M., Matteson M.T. (1990) Organizational behavior and management.

Boston: BPI Irwin.
6. Maslach C. (1982) Burnout. The Cost of caring. New Jersey.
7. Pines A., Ansons E. (1983) Career Burnout. New York, London.
8. Selye H. (1978) The stress of life (rev ed.). New York: MeGraw-Hill.
9. Kaļķis V.(2003) Darba vides risku novērtēšana. Rīga : LU.
10. Vidnere M., Nucho A.(1999) Stresa menedžments. Rīga: AGB .
11. Vidnere M. Nucho A. (2000) Māksla un pašizaugsme – Rīga: AGB,.
12. Bokums Z.,Forans I. (2000) Personālvadības rokasgrāmata. Rīga: Kamene.
13. Šķiltere  D.(1999) Uzņēmuma vadītājs. KIF: Biznesa komplekss.

Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Rogers C. R.(1980)A way of being. Boston: Houghton Mifflin, P. 310.
2. Rice P.L.(1992) Stress and Health. Brooks / Cole Publishing Company, Pacific

Grove, California, P. 384.
3. Selye H. The stress concept today / I.L. Kutash, L.B.(1980) Schlesinger and

Associates (Eds.), Handbook on stress and anxiety. San Francisco: Jossey-Bass, P.
127–143.

4. Schaufelli W.B., Buunk B.P. (2003) Burnout: An overview of 25 years of research
and theorizing, in Schabrack M.J., Winnubst J.A.M. and Cooper C.L. (Eds.) The
handbook of work and health psychology. John Wiley, New York, NY, 383-425.

5. Shirom A. (1989) Burnout in work organizations / C.L. Cooper, I.Robertson (Eds.).
International Review of Industrial and Organizational Psychology. Wiley,
Chichester, U.K, P. 26–48.

6. Бодров В.А.(2000) Информационный стpесс. М.: Per Se, 352 с.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Beehr T.A., King L.A., King D.W. (1990)Social support and occupational stress:

Talking to supervisors// Carver C.S., Schneier M.F., Weintraub J.K.(1989) Assessing
coping strategies: a theoretically based approach // Journal of Personality and
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Social Psychology. Vol. 56, P. 267–283.
2. Journal of Vocational Behavior. Vol. 36, P. 61–81.
3. Cooper C.L., Marshall J.(1976) Occupational sources of stress: A review of the

literature relating to coronary heart disease and mental ill health  //  Journal  of
Occupational Psychology. Vol. 49, P. 11–28.

4. Cox T. (1985) The nature and measurement of stress // Ergonomics. Vol. 28, N 8, P.
1155–1163.

5. Cox T. (1992) Occupational health: Past, present and future. Work and Stress. 6,
P.99–102.

6. Kompier M.A.J. & Kristensen, T.S. (2000) Organizational work stress interventions
in a theoretical, methodological and practical context. In Dunham J. (Ed.), Stress in
the workplace: Past, present, and future. London: Whurr Publishers.

7. Cropanzano R., Rupp D.E. & Burne Z.S.(2003) The relationship of emotional
exhaustion to work attitudes, job performance and organizational citizenship
behavior. Journal of Applied Psychology, 88, 101-211.

8. Freedy J.R., Hobfoll S.E. (1994) Stress inoculation for reduction of burnout: A
conservation of resources approarch // Anxiety, Stress and Coping. Vol. 6, P. 311–
325.

9. Epstein R.(2000) Stress busters // Psychology Today, March/ April, P. 30–36.
10. Lazarus R.S.(1991) Psychological Stress in the workplace //  Journal  of  Social

Behavior and Personality.Vol. 6, P. 37–49.
11. Sharit J., Salvendy G. (1982) Occupation stress: review and reappraisal // Human

Factors. Vol. 24, P. 129–162.
12. Wong P.T.(1993) Effective management of life stress: The resource-congruence

model //Stress medicine.Vol. 9, P. 51–60.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”



28

Nosaukums Seminārs vadības psiholoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Menedžmenta psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Irēna Kokina, Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra, asociētā profesore

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Kursa mērķis ir pilnveidot klausītāju izpratni par vadītāja darbības psiholoģiskajiem
nosacījumiem, attīstīt vadīšanas prasmes un iemaņas. Kursa uzdevumi saistīti ar studentu
aktīvu iesaistīšanu diskusijās par vadīšanas procesa izpētes būtiskākajām teorijām,
koncepcijām. Liela uzmanība tiek pievērsta vadītāja personībai. Kā arī tādam fenomenam kā
līderība. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem veidot personisko attieksmi par aplūkotiem
tematiem un uzturēt par tiem praktisku un dzīvu interesi arī pēc studijām.

Kursa apraksts - plāns:
1. Vadīšana kā kompleksās izpētes objekts. Vadīšanas procesa psiholoģiskais
raksturojums. Populārākās vadīšanas koncepcijas. Personāla vadības evolūcijas īss
raksturojums. Spilgtākās vadīšanas teorijas. Vadīšanas pamatfunkcijas. Praktiskās
psiholoģijas loma vadītāja darbībā.
2. Vadītāja personības psiholoģiskie aspekti. Vadītāja personības integratīvās
īpašības: kognitīvie, emocionālie un darbības raksturojumi. Psiholoģiskais portrets.
Voluntārisma izpausmes. Vadītāja rakstura analīze. Vadītāja spējas, prasmes un iemaņas,
pieredze. Autoritātes būtība. Vadīšanas spēju attīstības psiholoģiskais raksturojums.
Pašvērtējums, sevis izvērtējuma nepieciešamība vadītāja postenī. Vadīšanas nepieciešamo
īpašību attīstīšana. Empātija, tolerance, spējas pārliecināt, stratēģiskā domāšana, lēmumu
pieņemšana, atbildība, uzmanība utt.
3. Vadītāja lomas (pēc H.Minsberga). Vadītāju tipi un vadītāju līmeņi. Vadītāju klasifikācija pēc organizatoriskā darbības veida
un pēc līmeņa organizācijas struktūrā. Vadīšanas prasmes, to raksturojums. Vadītājs facilitators, ingibitors. Konformisma loma cilvēku
uzvedībā. Sabiedrības psiholoģiskā ietekme uz cilvēku. Dzīves pozīciju, nostādņu veidošanās.
4. Līderība. Līderi un vadītāji, to raksturojums. Vadītāja un līdera būtiskākās
atšķirības. Līderu svarīgākās īpašības, kas uzlabo vadošo efektivitāti. Līderības attīstības
stadijas. Teorētiskās pieejas līderības izpētē (raksturīgo īpašību pieeja, uzvedības
raksturojumu pieeja, varas un ietekmes izpētes pieeja, situatīvā pieeja, transformāciju pieeja,
harizmātiskās līderības teorija, implicētās līderības teorija). Līderības kroskulturālie aspekti.
5. Vadītāja darbības stili, to raksturojums un analīze. Vadīšanas kultūras
psiholoģiskie nosacījumi. Apbalvojumi un sodi. Psiholoģiskais atbalsts, tā būtība vadītāja
darbībā. Savstarpējo attiecību etiķete. Valsts pārvaldes ētikas psiholoģiskie aspekti.
6. Profesionālās darbības motivācija. Profesionālās motivācijas teorijas .Vajadzību
hierarhijas teorija (A.Maslou). Līdzvērtīguma teorija (Adamss). Gaidu teorija (Vrums).
Pastiprinājuma teorija (Skinners). Mērķu izvirzīšanas teorija (Loks&Letams). Pašregulācijas
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teorija. Darba raksturojuma teorija Hekmans&Oldheims). Darbinieku profesionālās
motivācijas paaugstināšanas tipiskākie paņēmieni.
7. Vara, tās izpausmes veidi. Vara un pakļaušanās. Piederības grupai un sociālās
identitātes fenomeni.
8. Cilvēks un grupa. Grupas kompozīcija. Lielās un mazās grupas. Konformisms, vai
vairākuma ietekmes. Inovācijas, vai mazākuma ietekmes. Līderis grupā. Afiliācija,
atrakcijas un tuvās attiecības. Prosociālā uzvedība. Agresīvā uzvedība. Psiholoģiskais
klimats grupā. Sociālās lomas. Sadarbība, izolēšanās, konflikti. Konfliktu, klasifikācija,
funkcijas. Iekšējo un ārējo konfliktu raksturojums. Darba konfliktu specifika. Konfliktu
attīstības stadijas. Konfliktu risināšanas tehnikas, stili. Sieviešu un vīriešu psiholoģiskās
īpašības. Sociālās normas un gender atšķirības. Diferenciālā socializācija .Sociālās
identitātes paradoksi.
9. Komandas un komandas darbs. Komandu tipi. Komandas darba principi.
Komandas struktūra. Savstarpējās mijiedarbības procesi komandā. Lēmumu pieņemšana
komandā. Personāla atlase komandas darbam.
Profesionālā veselība. Vides ietekme uz psihisko veselību. Psihiskās veselības būtība.
Emocijas, komunikācija un attiecības. Stress, depresija, apātija, profesionālās izdegšanas
sindroms. Konflikti starp darbu un ģimeni. Bezdarba psiholoģiskie efekti.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.- 400 lpp.
2. Garleja A. Darbs, organizācija un psiholoģija. R.: RaKa,2003.- 200 lpp.
3. Garleja R. , Vidnere M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.:
RaKa, 2000.- 264 lpp.
4. Hindls T. Veiksmīga karjera. Prasmīga intervija. Tulk. no angļu val..R.: Zvaigzne
ABC, 2000.- 72 lpp.
5. Latiševs V. Lietišķas sarunas un lietišķie kontakti. R., 1994.
6. Pekringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.- R.: 2000.
7. Starlings G. Valsts sektora pārvalde. Tulk. no angļu val. : SIA NIMS, 1999.- 617
lpp.
8. Vadībzinības. Rokasgrāmata. Viss par uzņēmējdarbību un vadību. R.Helera red. R.:
Zvaigzne ABC., 2005.-256 lpp.
9. Адаир Дж. Эффективное лидерство.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с.
10. Адаир Дж. Психология власти. Концепция непререкаемого лидерства.- М.:
Эксмо, 2004.- 320 с.
11. Берн Ш. Гендерная психология. - Спб.: Еврознак ., 2001.- 320 с.
12. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 2001.
13. Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде.- М.: Финансы и
статистика, 2001.
14. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий.-
Спб.: Изд. дом Нева, М.: ОЛМА- ПРЕСС Инвест, 2003.- 288 с.
15. Иванцевич Д.Ж. Основы управления персоналом. М., 2000.
16. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. Пер. с англ. Е.Г. Гендель.-
Мн: Попурри, 2002.- 288 с.
17. Мелия М. Бизнес – это психология: Психологические координаты жизни
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современного делового человека. М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.- 352 с.
18. Meнегетти А. Психология лидера.- М.: ННБФ „Онтопсихология”, 2002.- 208 с.
19. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности:
Под ред. Г.С. Никифорова и др. Спб.: Речь, 2001.- 448 с.
20. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1997.
21. Статт Д. Психология и менеджмен.т М., 2003.
22. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Деловые игры, практикумы,
ситуации.- Спб: Питер, 2001.- 176 с.
23. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом:
практическое пособие. М., 2000.
24. Чередниченко И.П., Тельных Н.В. Психология управления.- Ростов на Дону:
Феникс, 2004.- 608 c.
25. Шахова В.А. Система работы с кадрами управления. М., 2000.
26. Adair J. Effective Motivation : How to Get Extraordinary Result.- London, 1996.
27. Dobbins, G.H. (1986) Equity vs equality: Sex differences in leadership. Sex Roles,
15(9-10), 513-525.
28. Goleman Daniel, Boyatzis Richard, Mckee Annie. Primal Leadership. Learning to
lead with emotional Intelligence. Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts,
2002.-300 p.
29. Leaders talk Leadership. Top executives speak their minds. Meredith D.Ashby and
Stephen A.Miles Heidrick and Struggles International, Inc. Oxford University Press, 2002.-
285 p.
30. Lee Blaine. The Power Principle. Influence with Honor. Franklin Covey Company,
1997.-359 p.
31. Manfred Kets de Vries. The Leadership mystique. A user’s manual for the human
Enterprise. Pearson Education, 2001.-302 p.
32. Muchinsky. Paul M. Psychology: Applied to work. Wadsworth, a division of
Thomson Learning, 2003.- 539 p.
33. Shackleton Viv. Business Leadership. Wadsworth, a division of Thomson Learning,
2003.- 221 p.
The 21 irrefutable laws of leadership. John C. Maxwell.- Nashville, TN Thomas Nelson
Publischers, 2000,- 288 p.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Goulmans D. Tava emocionālā inteliģence.- R.: Jumava, 2001.
2. Grejs Dž. Kā iegūt to, ko tu vēlies. Jumava, 2000.- 340 lpp.
3. Roberts L.Oters. Par spīti visam - laimīgs. Jaunais rūpju menedžments. Pārvarēt
krīzes. Risināt problēmas. Uzveikt bailes. Tulk. S.Veisa (no vāc.val.). R.: Alberts XII,
2001.- 256 lpp.
4. Švarcs A., Švepe R. Par garīgo labklājību. Jaunais ceļš, kā kļūt laimīgam,
apmierinātam, veselam un turklāt arī bagātam. Tulk L. Viļķina (no vāc. val.). R.: Alberts
XII, 1999.- 223 lpp.
5. Грей Дж. Марс и Венера на работе. Как повысить качество общения и достичь
успехов в работе. Пер. с англ.- К.: „София”, М.: ИД „София”, 2003.- 320 с.
6. Грин Р. 48 законов власти/ Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 576 с.
7. Перспективы социальной психологии/ Пер. с англ.- М.: ЭКСМО - Пресс, 2001.-
688 с.
8. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования/ Пер. с англ.
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М.С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна - М.: Аспект Пресс, 2000 .- 607 с.
9. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли других по их жестам.- Нижний
Новгород. „Ай Кью”, 1992.- 262 с.
10. Пиз А., Пиз Б. Язык взаимоотношений мужчина – женщина.- М.: Изд-во
ЭКСМО- МАРКЕТ, 2000.- 400 с.
11. Школа этикета: поучения на всякий случай/ Сост. Л.С. Лихачева.-
Екатеринбург:1995.- 448 с.
12. Allyn and Bacon Organizational Behavir.- USA, 2000.
13. Balanced Scorecard Umsetzen. Horvāth&Partners, Schāffer-Poeschel Verlag GmbH,
2004.-445 s.
14. Essential managers. Interviewieng skills. Tim Hindle. London, 1998.
15. Hubert K.Rampersad. Personal Balanced Scorecard. The Way to individual
Happiness, Personal Integrity and Organizational Effectiveness. 2005.- 163 p.
16. Joseph O’Connor and Ian McDermont. The Art of systems thinking. Essential skills
for Creativity and Problem Solving. HarperCollins Publishers Ltd., 1997.- 253 p.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. European Journal of Work and organisational Psychology.
2. Group and Organization Management.
3. International Journal of organisational Behavior.
4. Journal of management.
5. Journal of Applied Psychology.
6. Journal of Career Development.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Seminar in management psychology

Kursa anotācija angļu valodā:
The aim of the course is to foster understanding of students about the psychological
conditions of leaders’ work, as well as to develop management skills and abilities. The tasks
of the course has to do with the students’active involvement into discussions about the main
theories of management process. Attention also has been paid to the personality of a
manager, as well as to leadership. The task of the course is to help students to develop
personal attitude towards the themes as well as to develop their interest about the studied
themes.
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Nosaukums Vides psiholoģija un personības kvalitatīvas
attīstības problēmas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 5,6
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Vides psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Pipere, Ilgspējīgas izglītības institūts, profesore
Mihails Pupiņš, Latgales Zoodārzs, docents

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
KKuurrssss iirr ppaarreeddzzēēttss mmaaģģiissttrraannttuu iieeppaazzīīssttiinnāāššaannaaii aarr cciillvvēēkkaa uunn vviiddeess mmiijjiieeddaarrbbīībbaass
ppssiihhoollooģģiisskkaajjiieemm aassppeekkttiieemm,, vveeiicciinnoott aarr vviiddii ssaaiissttīīttuu ppeerrssoonnīībbaass ppaaššiizzzziiņņaass uunn rreefflleekkssiijjaass
iieemmaaņņuu ppiillnnvveeiiddooššaannooss,, kkāā aarrīī ppeerrssoonnīībbaass kkvvaalliittaattīīvvaass aattttīīssttīībbaass uunn kkoorreekkcciijjaass pprroobbllēēmmuu
rriissiinnāāššaannaass ppaaņņēēmmiieennuu aappggūūššaannuu iillggttssppēējjīīggaass ssaabbiieeddrrīībbaass aattttīīssttīībbaass kkoonntteekkssttāā.. MMaaģģiissttrraannttii
ggūūss iieessppēējjuu aannaalliizzēētt ddaažžāāddaass ppeerrssoonnīībbaass kkvvaalliittaattīīvvaass aattttīīssttīībbaass ppiieeeejjaass,, kkaass ļļaauuttuu rreedduuccēētt
mmūūssddiieennuu gglloobbāāllooss ddrraauudduuss,, uunn ssaasskkaattīītt ddaažžāādduu ppssiihhoollooģģiijjaass sskkoolluu pprriieekkššrrooccīībbaass uunn
iieessppēējjaammoo iieegguullddīījjuummuu ššīīss vviissaaii cciillvvēēcceeii bbūūttiisskkāā jjaauuttāājjuummaa rriissiinnāāššaannāā.. KKuurrssāā ttiikkss aakkcceennttēēttii
ddaažžāāddii ppeerrssoonnīībbaass aattttīīssttīībbaass ppeerriiooddii uunn nnoorrāāddīīttaass ggaallvveennāāss aarr vviiddeess jjaauuttāājjuummiieemm ssaaiissttīīttāāss
ppeerrssoonnīībbaass pprroobbllēēmmaass kkaattrrāā nnoo ššiieemm ppeerriiooddiieemm.. TTiikkss aappllūūkkoottii ttāāddii vviiddeess ppssiihhoollooģģiijjaaii bbūūttiisskkii
jjēēddzziieennii kkāā eekkoollooģģiisskkāā iiddeennttiittāāttee,, eekkoollooģģiisskkāāss vvēērrttīībbaass,, aattttiieekkssmmeess,, mmoottiivvāācciijjaa uutttt.. TTiikkss
ppiieeddāāvvāāttss iieesskkaattss ggaann ggaallvveennaajjāāss vviiddeess ppssiihhoollooģģiijjaass ppssiihhooddiiaaggnnoossttiikkaass mmeettooddēēss,, ggaann aarrīī
aappllūūkkoottaass ppssiihhootteerraappiijjaass iieessppēējjaass ppeerrssoonnīībbaass aattttīīssttīībbāā uunn kkoorreekkcciijjāā ssaaiissttīībbāā aarr nneeppiieecciieeššaammīībbuu
ppēēcc eekkoollooģģiisskkii oorriieennttēēttaass ppeerrssoonnīībbaass..

Kursa apraksts - plāns:
32 st. - lekcijas
1. Ievads vides psiholoģijā.

Vides psiholoģijas priekšmets. Ieskats vides psiholoģijas vēsturē. Vides psiholoģija

– sociāli atbildīga psiholoģija. Vides psiholoģijas modeļi un sociālās izmaiņas:

tehnoloģiskais, interpretīvais modelis, transformatīvā sintēze.

2. Ekoloģiskās pašanalīzes karte.
Ekoloģiskās apziņas attīstības līmeņa apzināšanās. Simbolu noteikšana kritiskiem dzīves
punktiem. Kartes konstruēšana. Diskusijas, salīdzināšana, analīze.

3. Vide un tās ietekme uz personību.
Dabas, kultūras, sociālās vides ietekmes. Vides holistiskais modelis. Personības – vides
transakcija. Dzīves vides uztvere. Vide kā konteksts bērna uzvedībai un attīstībai.

4. Vides saišu vizualizācija.
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Ievads vizualizācijā. Ekoloģisko saišu ar vidi vizualizācija. Rezultātu apspriešana un
analīze.

5. Personība un tās ietekme uz vidi.
Personība un vide vēsturiskā perspektīvā. Psiholoģiskās perspektīvas personības saistībai
ar vidi: bihevioristiskā, kognitīvā, personoloģiskā, psihoanalītiskā, transpersonālā.

6. “Dzīvnieku” poēzija.
Atbilstošas vietas izvēle dabā. Noskaņošanās vingrinājumi. Individuālais radošais
process. Rezultātu apspriešanas process.

7. Ekoloģiskā identitāte.
Ekoloģiskās identitātes jēdziens. Ekoloģiskā identitāte praksē. Trīs ekoloģiskās
identitātes avoti: atmiņas par īpašām bērnības vietām, izpostītu vietu uztvere, neskartās
dabas apceres. Ekoloģiskās identitātes attīstīšana.

8. Psihoterapeitiskās metodes un ekoloģiskā identitāte.
Vadītā fantāzija. Dzīvnieku čakras. “Dzīvnieku” meditācija. “Mājas” meditācija.

9. Ekoloģiskās attieksmes un vērtības.
Ekoloģiskās attieksmes: teorētiskās perspektīvas. Attieksmes ietekme uz uzvedību.

Ekoloģiskās vērtības: teorētiskās perspektīvas. Starpkulturālie pētījumi ekoloģisko vērtību
jomā. Vide un uzvedība: vienota struktūra.
10. Afektīvās dispozīcijas un to mērīšana.

Jēdziens par afektīvajām dispozīcijām. Metodiku piemēri afektīvo dispozīciju
mērīšanā: jutīgums pret vidi, attieksmes, vērtības, kontroles lokuss, personīgā atbildība.
11. Motivācija atbildīgai uzvedībai vidē.

Ekoloģiski atbildīga pilsoņa psiholoģiskais raksturojums. Uzvedības modeļa evolūcija.
Atbildīgas ekoloģiskās uzvedības faktori. Ievadlīmeņa faktori, personīgie faktori, kontroles
un atbildības faktori.
12. Metodes ekoloģisko vērtību noteikšanai.

“Vajag” un “nepieciešams”. Instrumentālo vērtību ranžēšana. Terminālo vērtību
salīdzinošais reitings. Morālā dilemma: ko jūs darītu?
13. Ekoloģiskā psiholoģija un tās nākotne.

Holistika, attīstības ekoloģiskā psiholoģija. Problēmorientācija. Orientācija uz
sistēmiskumu. Starpdisciplināra orientācija. Plāni nākotnes attīstībai.
14. Tekstuālā analīze: skats sevī un nākotnē.
Pola Andersona “Āža dziesma”. Teksta analīze, ekoloģiskās psiholoģijas problēmu
izdalīšana, analīze, problēmu hierarhija.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Diferencētā ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Pipere A. Vides psiholoģija: atbildot uz krīzi. Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais

process. DPU, 1995.
2. Černoušeks M. Dzīvās vides psiholoģija. M., Misļ, 1989.
3. Thomashow M. Ecological Identity. Mit Press, 1995.

Literatūra (02-papildliteratūra):
4. Cajete G. Look to the Mountain. Kivaki Press, 1994.
5. Holahan C.J. Environmental Psichology. Random House, New York, 1982.
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6. Hungerford H.R. Volk T.L. What do we know about motivating individuals to take
responsible environmental action? American Assoc. of Loolog. Parks and
Aquariums Annual Conference – Omaha, Nebraska, 1993.

7. Me Innis N. Yoy are an Environmental. Center for Curiculum Desing, Evanston,
Illinois, 1985.

8. Psiholigy and Social Responsibility: Facing Global Challenges. Boston Press, 1995.
9. Pandey J. The Environmental, Culture and Behavior. Applied Cross – cultural

psychlology, Sage Publications, 1990.
10. Roszak T. The Voice of the Earth. Simon & Schuster, New York, 1992.
11. Simmons I.G. Interpreting Nature University Press, 1995.
12. Walsh R. Staying Alive. New Science Library, 1985.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Maģistra studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
EEnnvviirroonnmmeenntt ppssyycchhoollooggyy aanndd pprroobblleemmss ooff aa ppeerrssoonnaalliittyy’’ss qquuaalliittyy ddeevveellooppmmeenntt..
Kursa anotācija angļu valodā:

TThhee ccoouurrssee iiss ccoonncceerrnneedd wwiitthh aaccqquuaaiinnttiinngg mmaasstteerr ssttuuddeennttss wwiitthh ppssyycchhoollooggiiccaall
aassppeeccttss ooff iinntteerrnnaattiioonnaall bbeettwweeeenn mmaann aanndd eennvviirroonnmmeenntt,, tthhuuss pprroommoottiioonn tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff sskkiillllss rreellaattiinngg ttoo ppeerrssoonnaalliittyy’’ss sseellff--eexxaammiinnaattiioonn aanndd rreefflleeccttiioonn..

TThhee ccoouurrssee iiss aallssoo aaiimmeedd aatt aaccqquuiirriinngg mmeetthhooddss ooff ssoollvviinngg pprroobblleemmss ppeerrttaaiinniinngg ttoo
ppeerrssoonnaalliittyy’’ss qquuaalliittaattiivvee ddeevveellooppmmeenntt aanndd ccoorrrreeccttiioonn.. MMaasstteerr ssttuuddeennttss wwiillll bbee ggiivveenn aann
ooppppoorrttuunniittyy aannaallyyzzee ddiiffffeerreenntt aapppprrooaacchheess ttoo ppeerrssoonnaalliittyy’’ss qquuaalliittaattiivvee ddeevveellooppmmeenntt wwhhiicchh
mmiigghhtt eennaabbllee tthheemm ttoo rreedduuccee pprreesseenntt gglloobbaall tthhrreeaatt aanndd sseeee tthhee aaddvvaannttaaggeess ooff vvaarriioouuss sscchhoooollss
iinn ppssyycchhoollooggyy aass wweellll aass ppoossssiibbllee ccoonnttrriibbuuttiioonn ttoo ssoollvviinngg tthhee pprroobblleemm wwhhiicchh vviittaall ffoorr tthhee
wwhhoollee mmaannkkiinndd.. TThhee ccoouurrssee wwiillll ssttrreessss ddiiffffeerreenntt ppeerriiooddss iinn ppeerrssoonnaalliittyy’’ss ddeevveellooppmmeenntt aanndd
iiddeennttiiffyy tthhee mmaaiinn ppeerrssoonnaalliittyy pprroobblleemmss rreellaattiinngg ttoo eennvviirroonnmmeenntt iissssuueess iinn eeaacchh ooff tthheessee
ppeerriiooddss.. TThhee ccoouurrssee wwiillll ccoovveerr ssuucchh ccoonncceeppttss aass eeccoollooggiiccaall iiddeennttiittyy,, eeccoollooggiiccaall vvaalluueess,,
aattttiittuuddeess,, mmoottiivvaattiioonn eettcc..,, wwhhiicchh aarree aallll eesssseennttiiaall ffoorr eennvviirroonnmmeenntt ppssyycchhoollooggyy.. AAnn iinnssiigghhtt
iinnttoo ppssyycchhooddiiaaggnnoossttiiccaall mmeetthhooddss ooff eennvviirroonnmmeenntt ppssyycchhoollooggyy wwiillll bbee aallssoo ggiivveenn.. TThhee ccoouurrssee
wwiillll ddiissccuussss tthhee ppoossssiibbiilliittiieess ooff ppssyycchhootthheerraappyy iinn ppeerrssoonnaalliittyy’’ss ddeevveellooppmmeenntt aanndd ccoorrrreeccttiioonn
bbeeccaauussee tthheerree iiss aa nneecceessssiittyy ffoorr aann eeccoollooggiiccaallllyy oorriieenntteedd ppeerrssoonnaalliittyy..
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Nosaukums Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos
Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 4
Zinātnes nozare Datorzinātne
Zinātnes apakšnozare Datorzinātnes matemātiskie pamati

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Svetlana Ignatjeva, Informātikas katedra, docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Matemātiskā statistika
Ievads datorikā

Kursa anotācija:
Kurss paredzēts doktora studiju programma “Psiholoģija” studentiem.
Kurss ir veltīts datora izmantošanai visos psiholoģiskā pētījuma etapos, sākot ar uzdevuma
nostādni un beidzot ar iegūto rezultātu prezentēšanu.
Īpaša uzmanība tiek veltīta datu datoranalīzes instrumentiem, tādiem kā SPSS,  Statistika.

Kursa plāns:
Personālie datori un to tehniskās iespējas, programmvadības princips.
Sistēmprogrammas, lietotāja un datora dialoga vide.
Tekstu apstrāde ar datoru, teksta redaktors MS Word. Dokumenta izskata mainīšana. Stili.
Seriālie dokumenti. Darbs ar sarežģītas struktūras dokumentu: nodaļas, lapas oriintācija,
norādes, kolontituli, slejas, saturs. Šabloni.
MS Power Point. Prezentāciju izveide. Prezentācijas slaidu un objektu noformēšana.
Multimediju sistēmas. Pamatjēdzieni.
Datortīkli. Datortīklu raksturojums un veidi. Globālais datortīkls Internet. Informācijas
meklēšana. Datu publicēšana Internet tīklā.
Datu integrēšana. Datu bāze. Datu bāzu vadības sistēmas. Datu bāzu vadības sistēma MS
Access.
Elektroniskās tabulas MS Excel izmantošana skaitlisko datu apstrādei. Datu analīzes
instrumenti, risinājumu meklēšana.
SPSS (Statistica).  Daudzfaktoru dispersijas analīze. Eksperimenta plānošana. Datu faktoru
analīze. Datu klasteru analīze. Loģistiskā regresija. Diskriminantā analīze.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
7. Aivars Lasmanis Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. 1.grāmata. –SIA”Izglītības soļi”,Riga, 2002.
8. Aivars Lasmanis Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un



36

psiholoģijas pētījumos. SPSS , 2.grāmata. –SIA”Izglītības soļi”,Riga, 2002.
9. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar

MS Excel. 1.daļa. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 1997.- 121 lpp.
10. Arhipova I., Ramute L., Žuka L. Matemātiskās statistikas uzdevumu risināšana ar

MS Excel. 2.daļa. Mācību līdzeklis/ Jelgava: LLU, 1997. - 98 lpp.
11. Geske  A.,  Grīnfelds  A.  Teksta  redaktors  MS  Word  for  WINDOWS.  – Lielvārde,

1997.
12. Murāne D. Word 2000 no A līdz Z. – Rīga: “Datorzinība”, 2000
13. Solovnovs S. Windows 98 iesācējiem. – Rīga.: “Zvaigzne ABC”, 1999.
14. Žemaitis V., Jurēns A. Word 2000 no iesācēja līdz lietpratējam. – Rīga: “Zvaigzne

ABC”, 2000.
15. Niedrīte L. Microsoft Excel 5.0 lietpratējiem. Mācību līdzeklis. Rīga, Computer

Land, 1995. - 174 lpp.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Krastiņš. O. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika. Rīga, Zvaigzne, 1978., 269
lpp.

2. Боровиков В.П., Боровиков И.П. Statistica. Статистический анализ и обработка
данных в среде Windows. - М., 1997.- 608с.

3. Карлберг К. Бизнес - анализ с помощью Excel.: Пер. с англ. - К.: Диалектика,
1997. - 448 с.

4. Афифи А., Эйзен С. Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ.,
М., Мир, 1982, с.344-354.

5. SPSS. Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и
восстановление скрытых закономерностей  Ахим Бююль, Петер Цёфель
ИЗДАТЕЛЬСТВО: ДиаСофт  2002

6. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования.
Анализ и интерпретация данных. СПб:, Речь, 2004г.

7. Калинин С.И. Компьютерная обработка данных для психологов. СПб:, Речь,
2004г.

8. Пациорковский В.В., Петрова А.И., Пациорковская В.В. Использование SPSS в
социологии. Часть 2. Анализ данных: общие принципы, суммарные статистики
и графики. М.,2000.

9. Гусев А.Н. Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. –
М.: Психология, 2000.

10. Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии. СПб. 2000.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
4. Journal of Statistics Education -http://www.amstat.org/publications/jse/
5. Computational statistics & data analysis- The Official Journal of the International

Association for Statistical Computing,
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home

Kursa nosaukums angļu valodā:

Computer as the tool of psychological research

Kursa anotācija angļu valodā:

http://www.amstat.org/publications/jse/
http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home
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The course is devoted to use of a computer at all stages of psychological research from
statement of a problem up to presentation of the results. The special attention is given tools
of the computer analysis of the data, such as SPSS, SAS, Statistica.
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Nosaukums Starpkultūru komunikācija un
etnokomunikatīvā kompetence

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Māra Vidnere, Sociālo pētījumu institūts, profesore

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Etnokomunikatīvās kompetences determinantes. Starpnacionālo attiecību veidošana un
attīstība. Genocīda parādība etnokomunikatīvās kompetences ietvaros.

Kursa apraksts - plāns:
1. Zinātniskās pieejas etniskā fenomena izpētē (objektīvisms, evolucionāli vēsturiskais,
instrumentālisms).
1.1. Etnoloģijas skolas. Socioloģiskā skola. Strukturālisms. Kultūras relatīvisms.
Neorevolucionisms. Jaunākās etnoloģijas koncepcijas.
1.2. Etnosa struktūra un klasifikācija.
1.3. Valodu klasifikācija.
2. Etnoģenēzes formas un to loma starpetniskajā integrācijā.
2.1. Etnoģenēzes apvienojošās formas.
2.2. Etniskā parciācija – sadalīšanās formas.
2.3. Etniskā separācija.
3. Kultūras determinantes, to attīstība laikā un telpā.
3.1. Kultūras sastāvdaļas, to attīstība
3.2. Kultūras universālijas, to nomaiņa.
3.3. Kultūras konflikti, to veidi.
4. Sociālās pārmaiņas, to inovācijas un gaidas.
4.1. Sociālo pārmaiņu – izmaiņu raksturs.
4.2. Sociālo pārmaiņu negatīvās sekas etnokomunitatīvās kompetences veidošanā.
4.3. Jauno sociālekonomisko grupu veidošanās kā sociālās stratifikācijas un spriedzes
pamats.
5. Societālā psihe; kolektīvā zemapziņa un personības sociālā identitāte.
5.1. Societālās psihes attīstība, tās izkropļojumi.
5.2. Societālās psihes nozīme pie starpetnisko konfliktu veidošanās.
5.3. Sociālās pārmaiņas, to ieilgums kā starpetniskās spriedzes veicinātājs.
5.4. Post-sovjetiskās kultūras sistēmas sabrukums.
6. Sociālā identitāte un sociālā uzvedība.
6.1. Sociogēnās vajadzības.
6.2. Sociālās identitātes saturs.
6.3. Sociālās uzvedības regulācijas determinantes.
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7. Starpetniskā mijiedarbība (A.Petrovskis, A.Žuravļovs, L.Gumiļeva).
7.1. Bi-dimensionālais akulturācijas modelis (Berny).
7.2. Etniskās identitātes attīstības modelis (Phinney).
7.3. Etniskās atsvešinātības modelis (Seeman, Chaplin, Kovacs).
7.4. Kultūras šoks (N.Ļebedeva).
8. Sociālās identitātes pašnovērtējums un attieksme pret valsti.
8.1. Sociāli-psihiskās adaptācijas problēmas sabiedrībā.
8.2. Sociāli-situatīvās adaptācijas problēmas sabiedrībā.
9. Etnokomunitatīvās kompetences galvenās determinantes, to noteicošie faktori.
9.1. Valodas etnokomunitatīvā kompetence.
9.2. Nacionālās attieksmes determinante.
9.3. Sociālā distancētība.
9.4. Kultūras orientāciju virzība.
9.5. Personības kvalitātes etnokomunitatīvās kompetences attīstībā.
9.6. Personības situatīvās adaptācijas un sociālā statusa konteksts.
9.7. Etnokomunitatīvās kompetences attīstības iespējas Latvijā eiropeiskās identitātes
veidošanās kontekstā.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Dana Richard H.  Handbook of  Cross-cultural and  Multicultural Personality
Assessment. – London, 2000.
2. Gardiner H.W. Lives  Across Cultures: Cross-cultural  Human Developmment.
3. Hofstede G.  Culture’s  Consequences: Comparing Values, Beheviors, Institutions and
Organizations Across Nations. – 1998.
4. Inkeles A., Levinson D.J. National Character: The study of  Modal Personality and
Sociocultural Systems. – London, Ontario: Addison-Wesley, 1969.
5. Keesing R.M., Keesing F.M. New  Persectives in  Cultural Anthropology. – NewYork:
Holt, Rinehant and Winston, 1971.
6. Lindholm C. Culture and  Identity: The History, Theory and Practice of  Psychological
Anthropology.
7. Methodological Conserns in Intercultural and  Cross-cultural Research. – 2001.
8. Munroe H., Munroe R.L., Whiting B.B. Hanbook of  Cross-cultural  Human
Development. – NewYork: Garland, 1981.
9. Ramizen M. Multicultural / Multiracial  Psychology.
10. Self  and  Social  Identity. – Ann.Rev.Psych., 2002.
11. Skinner, Quentin (ed.) The Return of Grand  Theory in the Human Sciences.  –
Cambridge: University  Press, 1985.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
EEtthhnnooccoommmmuunniiccaattiivvee ccoommppeetteennccee
Kursa anotācija angļu valodā:
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Determinants of Etnocommunicative competence. The problem of development and
management of international relations. Genocide, Assimilation, Segregation and integration
and their psychological aspect.
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Nosaukums
Komunikācijas psiholoģiskie aspekti
informācijas sabiedrībā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 3
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Ineta Tunne, asociētā profesore

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Kursa mērķis: pilnveidot prasmes analizēt informācijas apmaiņas procesu, balstoties uz
komunikācijas teorijām.

Kursa apraksts - plāns:
1. Antroposocioģenēze un sociālā komunikācija.
2. Komunikācijas problēmas sociāli filosofiskās domas vēsturē.
3. Komunikācijas līdzekļu uztvere, masu komunikācijas teorijas.
4. Komunikācijas veidi, verbālā un neverbālā komunikācija. Attieksmes veidošanās

psiholoģiskie priekšnosacījumi, percepcija  aizspriedumi un stereotipi.
5. Masu komunikācijas efektivitāte.
6. Masu mediju tematikas aktualitātes - morāle un tikumība, vardarbība, to uztveres

īpatnības.
7. Reklāma masu mēdijos, uztveres īpatnības.
8. Selektīva informācijas uztvere, sociālā mārketinga pozitīvie efekti.
9. Televīzijas komunikāciju psiholoģija.
10. Personības ietekmējamības faktors, konformisma fenomena piemēri masu mēdijos,

to analīze.
11. Starpkultūŗu komunikācijas būtība, problēmas un risinājumi.
12. Masu mediji kā „ socializācijas aģents”.
13. Harizmātisku personību komunikatīvās īpašības.
14. Komunikatīvā kompetence.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Kursa teorētiskās literatūras studijas, rakstu darbu sagatavošana, ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1.Harris R.J,A cognitive psychohlogy of mass communication. London,
LEA publishers,1999./Харрис Р.Психология массовых коммуникаций.С-П «прайм-
ЕВРОЗНАК» М «ОЛМА_ПРЕСС» 2003.
2.Матвеева Л.В,Аникеева Т Я,Мочалова Ю.В,Психология телевизионной
комуникации.М.РИП-холдинг,2002.
3.Ольшанский Д.В.Психология масс.С-П,ПИТЕР 2001.
4.Грушевицкая Т.Г,Попков В.Г,Садохин А.П.Основы
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межкультурной коммуникации.М.,Унити.2003.
Literatūra (02-papildliteratūra):
1.Лебедев-Любимов А Психология рекламы.С-П Питер,2002.
2.Zimbardo P.G,Leippe M.R.The psychology of attitude change and social influence.Mc
Graw Hill.,Зимбардо Ф.Ляйппе М.Социальное влияние.С-П Питер,2001.
4.Основы теории коммуникаций.\под.ред.Василика М.А.\ М.Гардарики 2003.
5.Нельсон Т.Психология предубеждений.\Секреты шаблонов,мышления,
восприятия и поведения.С-П прайм-ЕВРОЗНАК,М олма –ПРЕСС 2003.
6.Аронсон Э.Пратканис Э.Механизмы убеждения \ энциклопедия\ С-П прайм-
ЕВРОЗНАК,М олма-ПРЕСС,2003.
7.Гришина Н.В.Психология конфликта.Питер.2001.
8.БерковицЛ.Агрессия,причины,последствия и контроль.
С-П прайм-ЕВРОЗНАК,М олма-ПРЕСС,2001.
9.Ильин Е.П.Дифференциальная психофизиология мужщины и женьщины.
С-П Питер,2001.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
European Journal of Social Psychology
American Journal of Social Psychology

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”
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Nosaukums Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība un
dzīves māksla

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Tatjana Uzole, PhD, DU Sociālās psiholoģijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Psiholoģijas vēsture, personības psiholoģija, attīstības psiholoģija.

Kursa anotācija:
Kursā ir izmantota starpdisciplināra pieeja, apvienojot filosofijas, psiholoģijas un teoloģijas
sasniegumus cilvēka kvalitatīvas dzīves izpratnes un psiholoģiskas labklājības jomā.
Doktorantiem tiek piedāvāta iespēja analizēt psiholoģiskās labklājības koncepciju, meklējot
problēmjautājumus, kuriem nav veltīta pietiekami liela uzmanība mūsdienu cilvēkzināņu
kontekstā, un apspriest iespējamos un visauglīgākos šo problēmu risināšanas ceļus.
Kurss sniegs ieskatu psiholoģijas vēsturē un ar psiholoģiju saistītās zinātnes nozarēs, un,
izmantojot integratīvo pieeju, dos iespēju izprast kvalitatīvas dzīves pamatprincipus un
apzināt prasmes, kas ļaus iegūt dzīves meistarības mākslu. Šis kurss veicinās doktorantu
profesionālo un personīgo attīstību.

Kursa plāns:
1. Filosofiskais/psiholoģiskais/teoloģiskais skatījums uz dzīves būtību, personības
problēmām un dzīves kvalitāti.
2. Dzīves kvalitātes līmeņi: izdzīvošana, eksistēšana, māksla.
3. Psiholoģiskās labklājības izpratne: ieskats vēsturē un mūsdienās.
4. Personības resursi un prasmes kvalitatīvas dzīves kontekstā.
5. Dzīves galvenās problēmas problēma: godīgs ieskats personībā.
6. My Life (ASV, 1999) videofilmas analīze un diskusija. Dzīves menedžmenta problēma.
Veiksmīgs vai neveiksmīgs dzīves scenārijs.
7. Negatīvās emocijas kā miera bloķētāji. Aizsardzības mehānismu lietderība un
kaitīgums.
8. Psiholoģiskā labklājība un veselība.
9. Apmierinātība kā dzīves kvalitātes rādītājs. Vajadzību hierarhija un kvalitatīvas dzīves
izjūta.
10. Dzīves mākslas prasmes un principi. Meistarības attīstīšana, sasniegšana, zaudēšana un
atgūšana.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Semināru apmeklēšana un piedalīšanās diskusijās, uzstāšanās ar referātu, atbilstošu kursa
problemātikai; ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
Bergners M. (2005) Mīlestības sakārtošana. Rīga: Dzīvības Straumes.
Lūiss T., Amini F., Leons R. (2003) Mīlestības teorijas pamati (A General Theory of Love).
Rīga: Bull Press.
Antonovsky A. (1979) Health, stress and coping: New perspectives on mental and physical
well-being. San Francisco: Jossey-Bass.
Barrow  D.J.  (1999)  Impossibility,  the  limits  of  science  and  the  science of  limits.  Vintage
press.
Crabb L. (1988) Inside out. Colorado: Colorado Spring.
Crabb L. (1987) Understanding people. Grand Rapids: Zondervan.
Csikszentmihalyi M. (1990) Flow: The psychology of optimal experience. New York:
Harper and Row.
McDougal J. (1989) Theories of the body: Psychoanalytic approach to psychosomatic
illness. London: Free Association Books.
Kahneman D., Diener E. & Schwarz N. (1999) Well-being: The foundations of hedonic
psychology. New York: Russell Sage Foundation.
Lazarus R.S. (1991) Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.
Loewental D. & Snell R. (Ed.)(2003) Post-modernisms for psychotherapists: A critical
reader. Hove: Brunner-Routledge.
Pylkkanen P. (Ed.) (1989) The search for meaning: The new spirit in science and
philosophy. Wellingborough: Crucible/Aquarian Press.
Wallach M.A. & Wallach L. (1983) Psychology’s sanction for selfishness: The error of
egotism in theory and therapy. San Francisco: W.H. Freeman.
Wilkinson R.G. (1996) Unhealthy societies: The afflictions of inequality. London:
Routledge.
Wilkinson R.G. (2000) Mind the gap: Hierarchies, health and human evolution. London:
Weidenfeld and Nicholson.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Dante A. (1994) Dievišķā komēdija. Rīga: Vaidelote.
Carter S.L. (1996) Integrity. New York: Basic Books.
Cox  T.,  Thirlaway  M.,  Gotts  G.  &  Cox  S.  (1983) The nature and assessment of general
well-being. Journal of Psychosomatic Research, 27, 353-359.
Damasio A.R. (1994) Descartes’ error: Emotions, reason and human brain. New York:
Putnam.
Freud A.R. & Breuer J. (2000) Studies on hysteria. New York: Basic Book (Original work
published 1895).
Kegan R. (1994) In over our Heads: The mental demands of modern life. Cambridge. M.A.:
Harvard University Press.
Koening H.G., McCullough M.E. & Larsen D.B. (2001) Handbook of religion and health.
New York. Oxford: University Press.
Miller W.R. & Thoreson C.E. (2003) Spirituality, religion, and health: An emerging
research field. American Psychologist, 58, 24-35.

http://www.tandf.co.uk/journals/copyright.asp
http://www.tandf.co.uk/journals/onlinesamples.asp
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Oser F. & Gmünder P. (1991) Religious judgment development approach. Birmingham,
AL.: Religious Education Press.
Selman R. & Schultz L.H. (1990) Making a friend in youth: Development theory and pain
therapy. Chicago: University of Chicago Press.
Selman R. (2003) Promoting social awareness. Cambridge, M.A.: Sage.
Winnicot D.W. (1971) Playing and reality. London: Tavistock Publications.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Journal of Mental Health. International forum for mental health research. Editor: Til Wykes,
UK. ISSN 0963-8237 print/ISSN 1360-0567 online. Publishing Taylor & Francis Group
Ltd, 4 Park square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK.
http://www.tandf.co.uk/journals/copyright.asp

Psychology & Health. Official Journal of the European Heath Psychology Society (EHPS).
Editors Paul Norman, UK. ISSN 0887-0446 print/ISSN 1476-8321 online. Publishing
Taylor & Francis Group Ltd, 4 Park square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK.
http://www.tandf.co.uk/journals

The Journal of Positive Psychology. Interdisciplinary and international forum for the
science and application of positive psychology. Editors  Robert  A.  Emmons,  USA.  ISSN
1743-9760 print/ISSN 1743-9779 online Publishing Taylor & Francis Group Ltd,  4 Park
square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK. Publishing Taylor & Francis Group
Ltd, 4 Park square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK.
http://www.tandf.co.uk/journals/onlinesamples.asp

Mental Health, Religion & Culture forum and a single point for the growing number of
professionals and academics working in the expanding field of mental health and religion
(journal publishes empirically-based work from a range of disciplines: psychiatry,
psychology, anthropology, sociology and other social science, philosophy, theology and
religious studies, community and social work, counseling and pastoral work). Editors Simon
Dein, UK. ISSN 1367-4676 print/ISSN 146909737 online. Publishing Taylor  &  Francis
Group Ltd, 4 Park square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK.
http://www.tandf.co.uk/journals

Kursa nosaukums angļu valodā:
Qualitative life, psychological well-being and art of life

Kursa anotācija angļu valodā:
The course applies interdisciplinary approach merging the achievements of philosophy,
psychology, and theology in the sphere of understanding of qualitative human life and
psychological well-being. The doctoral students will have an opportunity to analyse the
conception of psychological well-being, searching for questions lacking relevant attention
in the context of contemporary humanistic sciences, and to discuss the possible most
efficient ways to deal with these problems.



46

The given course will give an insight in the history of psychology and disciplines of science
connected with the psychology associated with the topic under investigation. Integrative
approach will give the chance to master the main principles of qualitative life and to rise the
awareness regarding the  skills  leading  to  the  art  of  life.  This  course  will  promote  the
professional and individual development of doctoral students.
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Nosaukums
Kvalitatīvās pētīšanas metodes izmantošanas
iespējas sociālajā psiholoģijā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 4
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Anita Pipere, Ilgspējīgas izglītības institūts, profesore

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Pētīšanas metodoloģijas un metožu kursi bakalaura un maģistra programmās

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Kurss ir paredzēts doktorantu zinātniskās pētīšanas prasmju attīstīšanai kā pamatu
izmantojot kvalitatīvā pētījuma metodoloģiju un metodes. Kursā tiek uzsvērta kvalitatīvo
pētījumu vieta un loma mūsdienu zinātniskajos pētījumos, kā arī šī virziena metodoloģijas
nozīme sociālās psiholoģijas kontekstā. Kursā atspoguļota kvalitatīvā pētījuma vēsture un
mūsdienu virzieni, salīdzināta kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes.
Tiek analizēts kvalitatīvais pētījums un process: pētnieks kā multikulturāls subjekts,
teorētiskās paradigmas un perspektīvas, pētījuma stratēģijas, datu vākšanas un analīzes
metodes, interpretācijas un prezentācijas māksla. Doktorantiem tiek dota iespēja pārbaudīt
un noteikt kvalitatīvā pētījuma metodoloģijas un metožu integrēšanas iespējas savā
pētījumā, kā arī aprobēt savam pētījuma virzienam atbilstošas kvalitatīvā pētījuma metodes,
iestrādāt to ticamības un drošības noteikšanas mehānismus. Kursa gaitā doktoranti veic
vairākus mājas darbus, kas pakāpeniski veido doktorantu kvalitatīvās pētīšanas
metodoloģijas un metožu teorētisko izpratni un izmantošanas prasmes.

Kursa apraksts - plāns:
13. Ievads kursā “Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes”: doktorantu konteksta

un pieredzes noskaidrošana, iepazīšanās ar literatūru, kursa struktūru un ieskaites
uzdevumu.

14. Diskusija grupās par iepriekš iedalītiem un sagatavotiem jautājumiem par kvalitatīvā
pētījuma metodoloģiju.

15. Ievads kvalitatīvā pētījuma metodoloģijā: filosofija, epistemoloģija, zinātņu nozaru
pieejas, izaicinājums psiholoģijai.

16. Pieejas doktora disertācijai psiholoģijā: no kvantitatīvās līdz komplimentārai pieejai.
17. Kvalitatīvās un kvantitatīvās metodoloģijas salīdzinājums sociālās psiholoģijas

pētījumos.
18. Kvalitatīvā pētījuma definīcijas, problemātika, vide/pētnieks, filosofiskie

pieņēmumi.
19. Kvalitatīvo pētījumu piecas tradīcijas: biogrāfiskā pieeja, fenomenoloģija,
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etnogrāfija, gadījuma pētījumi, darbības pētījums.  Datu vākšanas īpatnības šajās
tradīcijās.

20. Kvalitatīvās pētīšanas metodes sociālajā psiholoģijā: novērošana, etnogrāfija,
intervēšana, personīgo konstruktu pieeja, diskursīvā analīze, darbības pētījums,
fokusgrupu diskusijas, izmēģinājuma projekts.

21. Kvalitatīvā pētījuma datu prezentācijas stratēģijas. Izlase un atlase.
22. Kvalitatīvā pētījuma zinātniskā patiesīguma noteikšana. Triangulācijas tehnikas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
1) Trīs mājas darbu izpilde, kas saistīti ar doktorantu teorētiskās izpratnes padziļināšanu

un praktisko pētniecisko prasmju attīstīšanu;
2) Savai doktora disertācijas tēmai atbilstošas kvalitatīva pētījuma metodes izstrāde un

aprakstīšana ieskaites darba formā. Metodes mutiska prezentācija doktorantu grupā;
3) Literatūras fragmenta par kvalitatīvā pētījuma metodoloģiju un metodēm anotācija

un tulkojums no svešvalodas (pamatā angļu valodas), tulkojuma mutiska
prezentācija, piedaloties doktorantu diskusijā.

4) Ieskaite.
Literatūra (01-mācību literatūra):

5) Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs.
Rīga: RaKa, 2004.

6) Nucho, A.O., Vidnere, M. (2003) Intervēšanas prasme. Raka.
7) Geske, A., Grīnfelds, A. (2001) Izglītības pētījumu metodoloģija un metodes. Raka.
8) Никандров В.В.  (2003) Неэмпирические методы психологии. Санкт-

Петербург: Речь.
Literatūra (02-papildliteratūra):

9) Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M., Tindall, C. (1994) Qualitative
Methods in Psychology. A Research Guide. Open University Press.

10) Shaughnessy, J.J., Lechmeister, E.B. (1994) Research Methods in Psychology.
McGraw-Hill, Inc.

11) Silver, D. (1993) Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text
and Interaction. London, Sage.

12) Strauss, A., Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research. Techniques and
Procedures for Developing Grounded Theory. SAGE Publications.

13) Stinger, E.T. (1996) Action Research. A Handbook for Practitioners. SAGE
Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks,
London.

14) Yin, R.K (1998) Case study research (2nd ed.)  Design  and  Methods,  SAGE
Publications, International Educational and Professional Publisher, Thousand Oaks,
London.

15) Creswell, J. (1998) Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five
Traditions. Thousand Oaks, CA: SAGE.

16) Seidman, I.E. (1998) Interviewing as qualitative research: a guide for researchers in
education and the social sciences, Teachers College Press, Columbia University.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
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Qualitative Social Research (On-line journal) http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-
eng.htm
Qualitative Inquiry
International Journal of Qualitative Methods

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Qualitative research in social psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
The study course is directed toward the development of scientific research skills of doctoral
students using as a background the methodology and methods of qualitative research. The
course emphasizes the place and role of qualitative research in contemporary scientific
investigations, as well as the meaning of this methodology in the psychological context. The
course reflects the history and advanced directions of qualitative research, compares the
qualitative and quantitative research methodology and methods. Qualitative research and
process will be analysed: researcher as a multicultural subject, theoretical paradigms and
perspectives, research strategies, methods of data collection and analysis, art of
interpretation and presentation. Doctoral students will have the opportunity to test and
define the possibilities how to integrate the qualitative research methodology and methods
in their own research as well as approbate the qualitative research methods relevant for their
specific research, to elaborate the mechanisms of validity and credibility testing. During the
course students will carry out several assignments which gradually build the theoretical
understanding of qualitative research methodology and methods as well as the practical
skills of their application.

http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm
http://www.qualitative-research.net/fqs/fqs-eng.htm
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Nosaukums Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā
zinātnē

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 4
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Irina Plotka, Sociālo pētījumu institūts, profesore,
Māra Vidnere, Sociālo pētījumu institūts, profesore,
Aleksejs Vorobjovs, Sociālās psiholoģijas katedra, profesors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
Kursā tiek izskatīta dažādu pētījuma metožu klasifikācija. Tiek izdalīti korelācijas,
eksperimentālie, kvazieksperimentālie pētījumi. Tiek apspriesti galvenie faktori, kuri
traucē eksperimenta validitāti (izvēles neprecizitāte, mērījumu neprecizitāte,
eksperimenta sociālās situācijas neprecizitāte, mērījumu procedūras neprecizitāte). Tiek
izskatīti analīzes vienmērījumu un daudzmērījumu metodes un datu apstrādes, iekļaujot
dispersijas analīzi, daudzfaktoru regresiju, diskriminantanalīze, faktoru analīze,
daudzdimensiju skalu veidošana, klasteranalīze.

Kursa apraksts - plāns:
1. Psiholoģiskais pētījums, makro un mikro līmenis, pētījumu tipi.

Psiholoģiskā pētījuma bāzes jēdzieni; zinātniska pētījuma makrolīmenis (problēmas
identifikācija, datu vākšana un novērtēšana, teorijas attīstība, teorijas praktiskais
pielietojums, hipotēžu pārbaudes cikls). Zinātniskais pētījums. Zinātniskā pētījuma veidi:
fundamentālie un lietišķie, monodisciplinārie un starpdisciplinārie, analītiskie un
kompleksie). Zinātniskā problēma. Zinātniskās problēmas funkcijas: programmējošā un
euristiskā. Hipotēze. Prasības hipotēzei. Verificējums, falsificējums. Hipotēžu veidi:
teorētiskās, empīriskās, eksperimentālās, statistiskās. Zinātniskā teorija, teorijas objekts,
teorija struktūra. Prasības teorijai (apstiprināšana, pārbaudīšana, konstruktīvisms,
vienkāršība).

2. Psiholoģiskā pētījuma izveides pamatdizains. Pētījuma operacionāļie mērķi.
Pētījuma vispārējā shēma, savstarpējā saistība starp tēmas nosaukumu un hipotēzi,
pētījuma objekta un metodikas izvēli.
Problēmas stāvokļa izpētīšana. Problēmas formulēšana, pētījuma objekta un priekšmeta
izvēle. Sākuma pētījuma koncepcijas izstrādāšana vai sākuma vispārīgas pētījuma
koncepcijas precizēšana (interesējošās parādības modeles formulēšana). Hipotēžu
izvirzīšana. Pētījuma plānošana: pētījuma nolūku un uzdevumu noteikšana, eksperimentālo
plānu noteikšana, pētījuma metožu un metodiku izvēle, datu apstrādes matemātisko metožu
izvēle utt. Datu vākšana un faktuālais apraksts. Teorētiskajā pētījumā – faktu meklēšana un
atlase, to sistematizācija, hipotēžu faktuālais apraksts no jauna viedokļa. Datu apstrāde.
Hipotēžu pārbaudes rezultātu novērtēšana, sākuma pētnieciskās koncepcijas ietvaros
rezultātu interpretācija. Rezultātu mij sakarība ar esošām teorijām un koncepcijām.
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Vispārīgo slēdzienu formulēšana. Problēmas tālākās izstrādāšanas perspektīvu izvērtēšana.
3. Psiholoģiskā pētījuma galveno metožu apraksts (intervija, aptauja,

novērošana, eksperiments), to uzbūves tehnoloģija.
Individuālo gadījumu un interviju izstudēšana. Izstudēšanas novērtējums un individuālo
gadījumu pielietošanas sfēra, specifika un interviju veidi, intervijas plānošanas un
noturēšanas tehnoloģija. Aptaujas metode, aptaujas konstruēšanas tehnoloģija. Aptaujas
pamatveidi: izskaidrojošā un aprakstošā aptauja. Aptaujas dizaina izveidošana, dizaina
veidi: vienreizēja aptauja, „līdz un pēc” dizains, divu grupu kontrolsalīdzināšanas dizains,
divu grupu „līdz un pēc” dizains. Nejauša izlase, nejaušas izlases izkārtošanas
pamatmetodes. Vienkāršā jeb īsti nejaušā izlase, sistemātikā jeb mehāniskā izlase,
stratificētā jeb tipoloģiskā izlase, daudzfāžu klasteru jeb ligzdu izlase. Mērķtiecīga izlase un
to sastādīšanas pamatmetodes. Kvotas izlase, izlase pēc iespējas, izlase pēc izvēles,
brīvprātīgā izlase. Aptaujas anketu konstruēšana. Aptaujas anketu pārbaude, aptaujas anketu
ticamība и validitāte (kriteriālā jeb prognoscējošā, satura, konstruktīva, acimredzošā
validitāte). Likerta skalu konstruēšana. Aptaujas plānošana un veikšana, aptaujas datu
analīze. Novērojuma metode, novērojumu veidi (ieslēgts, neieslēgts, strukturēts,
nestrukturēts). Ieslēgta un neieslēgta novērojuma veikšanas tehnoloģija. Novērošanas
sistēmas konstruēšana, uzbūve izlases, pamatkategoriju izcelšana, novērojuma ticamība un
validitāte. Eksperimenta metode. Eksperimentu klasifikācija: «īstie» и «kvazi-»
eksperimenti. Eksperimentālā pētījuma metode. Eksperimentālā kļūda un to pamatavoti
(izlases kļūda, uzdevumu izpildīšanas kļūda, mērījuma kļūda, eksperimentētāja
aizsprieduma kļūda utt.). Eksperimenta dizaini: «vienkāršās izlases», «neatkarīgo
subjektu», «savstarpēji saistīto subjektu», «Līdz – Pēc divu grupu dizains», «daudz cilvēku
grupu dizains», «atkārtotu mērījumu dizains». Eksperimenta dizaina uzbūve. Eksperimenta
ētika. Eksperimentāla pētījuma triju fāžu uzbūves dizains. Psiholoģiskie mērījumi.
Psiholoģisko mērījumu teorijas elementi. Mērījums, skalas, psiholoģisko mērījumu
pamatveidi un to klasifikācija. Testa mērījuma kvalitātes un to novērtējums.

4. Eksperimentālā pētījuma veidošanas galvenie principi. Eksperimenta
kvazieksperimentālo dizainu un “īsteno” dizainu klasifikācija
Eksperimentālie un neeksperimentālie plāni. Viena neatkarīga mainīgā eksperimentālais
plāns. Eksperimentālie plāni: viena neatkarīga mainīgā plāns, divu randomizēto grupu ar
testēšanu pēc iedarbības plāns, divu randomizēto grupu ar sākotnējo un beigu testēšanu
plāns, četru grupu Solomona plāns, viena neatkarīga mainīgā un vairāku grupu plans,
faktoru plāni, viena dalībnieka eksperimentu plāni. Pirmseksperimentālie plāni (pēc
Kempbela): viena gadījuma pētīšana, vienas grupas ar sākotnējo un beigu testēšanu plāns,
statistisko grupu salīdzināšana jeb divu neekvivalentu grupu ar pēc iedarbības testēšanas
plāns. Kvazieksperimentālie plāni: neekvivalentām grupām eksperimentu plāni, diskrēto
laika intervālu plāni. Ex-post-facto plāns. Korelācijas pētījums.

5. Testu projektēšana. Psiholoģiskais izmērījums. Testu stotahtiska teorija.
Testu adaptācija.

6. Psiholoģiskā pētījuma datu apstrādes metožu apskats.
Mērījumu skalas. Metriskās un nemetriskās skalas. Skalas jauda. Normālais

sadalījums. Steni. Datu sadalījuma atbilstības normālajam sadalījumam pārbaude. Kvantiļu
grafiki (Q-Q plots), uzkrāto biežumu grafiki (P-P plots), histogrammas ar normālajām
līknēm, asimetrijas un ekscesa kritēriji, Kolmagorova-Smirnova kritērijs, Šapiro-Vilksa
kritērijs. Datu sadalījuma atšķirības no normālā sadalījuma iemesli. Statistiskās hipotēzes.
Nozīmības p-līmenis. Brīvības pakāpju skaits. Pirmā un otrā veida kļūdas. Kritērija jauda.
Vērstas un nevērstas alternatīvas. Parametriskie un neparametriskie kritēriji. Statistiskā
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atrisinājuma interpretācija. Statistiskā secinājuma metožu klasifikācija. Nominatīvu datu
apstrāde. Pirsona „Hī-kvadrātā” kritērijs (Pearson Chi-Square Test). Fišera kritērijs (Fisher’s
Exact Test). Stohastiskās sakarības. Korelācijas analīze. Pirsona korelācijas koeficients .un
lineārā sakarība. Regresija un determinācijas koeficients. Parciālā korelācija. Rangu
korelācijas. Korelāciju salīdzināšana. „Neīsta” korelācija: pazīmju ekstremālas vērtības
(„atkritumi”), „trešā” mainīga ietekme, nelineāras sakarības. Divu izlašu salīdzināšanas
parametriskas un neparametriskas metodes. Dispersiju salīdzināšana. Stjūdenta t-kritērijs
(viena izlase, divas neatkarīgas izlases, divas neatkarīgas izlases, Manna-Vitnēja U-kritērijs,
Vilkoksona T-kritērijs). Vairāku izlašu salīdzināšana (viena faktora dispersijas analīze
ANOVA, Kruskala-Valisa H-kritērijs, Fridmana kritērijs, vidējo salīdzināšanas (Post Hoc
Tests; Contrasts)).

7. Datu apstrādes ar SPSS un Excel metožu apskats.
Tēma 1. Datu apstrādes ar SPSS palīdzību pamatjautājumi

SPSS: Datu ievads. Datu filtrēšana. Datu sadalīšana. Jaunu mainīgu veidošana.
Standartizēti dati. Aprakstošās statistikas rādītāji. Empīrisko datu grafiskie attēli. Hipotēžu
pārbaude ar SPSS: Pirmā veida kļūda, nozīmības līmenis, p-varbūtība. Kritiskaie apgabali.
Pazīmes normālā sadalījuma pārbaude. Kolmagorova-Smirnova l - kritērijs. Šapiro-Vilksa
un Lillifora kritēriji. Asimētrijas un ekscesa standartkļūdas. Histogramma ar normālo līkni.
P-P un Q-Q diagrammas. Atšķirības uzdevumu atrisināšana ar SPSS. Sakarības uzdevumu
atrisināšana ar SPSS. Nominatīvu datu apstrāde.

MS Excel: Datu analīze. Empīrisko datu grafiskie attēli. Aprakstošā statistika.
Kritiskie punkti. Hipotēzes pārbaude. Atšķirības uzdevumu atrisināšana. Hipotēze par divām
dispersijām: Fišera f-kritērijs. Vidējo salīdzināšana: t-kritēriji. Vienfaktoru dispersijas
analīze ANOVA. Korelācijas un regresijas uzdevumi. Fišera leņķu pārveidojuma *j
pielietošana.

8. Daudzfaktoru dispersiju analīze. Daudzfaktoru regresiju analīze.
Faktoranalīze. Diskriminantanalīze. Daudzdimensiju  skalu veidošana.  Klasteranalīze.

Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot dispersijas analīzi (ANOVA). ANOVA
pamata ideja. ANOVA priekšnosacījumi. ANOVA veidi. ANOVA apraksts. ANOVA ar
atkārtotiem mērījumiem. Datorapstrāde.

Daudzfaktoru regresiju analīzes nolūks. Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot
daudzfaktoru regresiju analīzi. Daudzfaktoru regresiju analīzes metodes matemātiskās un
statistiskās idejas. Daudzfaktoru korelācijas koeficients. Daudzfaktoru korelācijas
koeficienta statistiskā nozīmība.

Faktoranalīzes nolūks. Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot faktoranalīzi.
Nepieciešama informācija par matricām. Darbības ar matricām. Faktoranalīzes metodes.
Faktoranalīzes secība. Faktoru novērtējumi, ka jaunie neatkarīgie mainīgie. Datorapstrāde.

Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot diskriminantanalīzi. Diskriminantalīzes
pamātas idejas un metodes. Datorapstrāde.

Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot klasteranalīzi. Klasteranalīzes pamātas idejas
un metodes. Datorapstrāde.

Uzdevumi, kurus var atrisināt izmantot daudzdimensiju skalu veidošanu.
Daudzdimensijas skalu veidošanas pamātas idejas un metodes. Datorapstrāde.

Faktoranalīzes un klasteranalīzes pielietošana. Daudzdimensijas skalu veidošanas un
klasteranalīzes pielietošana.
Prasības kredītpunktu iegūšanai:

- Veiksmīga pastāvīgajos darbos minēto uzdevumu izpilde un viena kolokvija par
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patstāvīgo mācību pamatliteratūras apgūšanas veiksmīga nokārtošana;
- eksāmena veiksmīga nokārtošana.

Doktorantu patstāvīgais darbs:
-  monogrāfijas lasīšana un diskusija par metodoloģiskās analīzes pamatlīmeņiem

psiholoģijā: izpratni, teoriju un zinātnisko situāciju;
- zinātniskā raksta vai tēžu sagatavošana konferencei;
- divu uzdevumu atrisināšanu, kuri iekļauj sevī datoranalīzi, noformētu saņemto

rezultātu matemātisko daļu un interpretāciju;
- mājas darbu risināšana, lai apgūtu daudzmērījumu apstrādes metodes un datu

analīzi;
- topošā doktora darba dizaina izveide.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. – Rīga: SIA

„Izglītības soļi”, 2000. – 356 lpp.
2. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. 1. grāmata. Rīga: “Izglītības soļi”, 2002.
3. Lasmanis A. Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un

psiholoģijas pētījumos. 2. grāmata. Rīga: “Izglītības soļi”, 2002.
4. Lasmanis A. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. 3-ais

izdevums. - Rīga: Mācību apgāds NT, 1999. – 48 lpp.
5. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. Risinājumi ar SPSS un Microsoft

Excel. Rīga: Datorzinību Centrs, 2003 – 352 lpp.
6. Raizs Ļ.. Matemātiskās metodes sociālās zinātnēs. Rīga: Raka. 2000. – 296 lpp.
7. Howell David C.Fundamental Statistics for Behavioral Sciences / David C.

Howell. – 4th ed. USA : Duxbury Press. 1999. – 494 pp.
8. Everitt Brian S. Making Sense of Statistiks in Psychology. A Second-Level

Course. Oxford New York: Oxford University Press. 1996. – 350 pp.
9. Everitt Brian S. Making Sense of Statistiks in Psychology. A Second-Level

Course. Oxford New York: Oxford University Press. 1996. – 350 pp.
10. Banyard Ph., Grayson A. Introducing Psychological Research. – Macmillan  Press

Ltd, 1996.
11. Dyer C. Beginning Research in Psychology. Oxford, UK: Blackwell Publ., 1996.
12. Harris P. Designing and Reporting Experiments. Milton Keyness, Ph.: Open Univ.

Press, 1997.
13. Howitt D. Introduction to Statistics in Psychology. - 3rd ed. - Prentice Hall, 2005. -

488 p.
14. Langdridge D. Introduction to Research Methods and Data Analysis in Psychology. -

Prentice Hall, 2004. – 410 p.
15. Martin P., Bateson P. Measuring behavior. An introductory course. 2nd ed. N.Y.:

Cambridge Univ. Press, 1996.
16. Spata Andrea Research Methods. Science and Diversity. JOHN WILEY & SONS,

INC, 2003. - 336 p.
17. Sternberg R. J. The Psychologist´’s Companion. 3rd ed. N.Y.: Cambridge Univ.

Press, 1995.
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18. Jonson Richard A., Kam-Wan Tsui. Statistical Reasoning and Methods. New York.
19. Chichester. Weinheim. Brisbane. Singapore. Toronto: John Wiley & Sons, Inc.

1998. – 589 pp.
20. Howell David C.Fundamental Statistics for Behavioral Sciences / David C. Howell.

– 4th ed. USA : Duxbury Press. 1999.- 494 pp.
21. Волков, Б.С. Методология и методы психологического исследования: учебное

пособие / Б.С. Волков, Н.В. Волкова, А.В. Губанов; под общей ред. Б.С.
Волкова. - 4-е изд., исправ. и доп. - Москва: Академический Проект, 2005. - 352
с.

22. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования.
Анализ и интерпретация данных. -. СПб.: Речь, 2004. – 392 с.

23. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и
социальных науках. -. СПб.: Питер, 2005. – 416 с.

24. Плотка И., Ширяев Д. Экспериментальная психология и психофизиология
(практикум). Рига: БРИ, 2000. – 114с.

25. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и
восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем./ Бююль Ахим,
Цефель Петер – СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002.- 608 с.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Lasmanis A. P. Pedagoģijas un psiholoģijas pētījumu plānošana un norise. – R.:

“Mācību apgāds NT”, 1999. – 49 lpp.
2. Корнилова Т.  В.  Методы исследования в психологии :  квазиэксперимент.  –

М.: “Форум – Нимфа”, 1998.
3. Сидоренко Е. Методы математической обработки в психологии. – СПб.:

ООО «Речь», 2000 – 350 с.
4. Сапегин А.Г. Психологический анализ в среде Excel: математические методы

и инструментальные средства. – М.: Ось-89, 2005. – 144 с.
5. Куликов Л. В. Психологическое исследование. – СПб.: «Питер», 2002.-184с.
6. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии. –

Москва: Смысл. 1998. – 286 С.
7. http://software.basnet.by/Methmath/DocMath/ManSpss/Spss.htm
8. http://www.socd.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/MMPS/LABS/INDEX.HTM
9. http://support.sibsiu.ru/Exponenta_RU/educat/systemat/goritskii/lr.asp.htm
10. http://forum.gfk.ru/services/search/index.html?search=spss&limit=9999
11. http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/#intro
12. http://flogiston.ru/articles/netpsy/websurvey (О возможностях психологических

исследований в сети Интернет. Автор: Анастасия Жичкина)
Literatūra (03-ieteicamā periodika):

- American Journal of Psychology.
- Mathematical Social Sciences.
- Психологический журнал.
- Вестник МГУ.
- Psychological Review.
- Psychology Today.
- Ж. «Иностраной психологии».
- Journal of Experimental Psychology: Applied.
- Journal of Experimental Psychology: General.

http://software.basnet.by/Methmath/DocMath/ManSpss/Spss.htm
http://www.socd.univ.kiev.ua/EDUCAT/BASIC/MMPS/LABS/INDEX.HTM
http://support.sibsiu.ru/Exponenta_RU/educat/systemat/goritskii/lr.asp.htm
http://forum.gfk.ru/services/search/index.html?search=spss&limit=9999
http://www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/spss/spss1/#intro
http://flogiston.ru/users/nastya
http://www.apa.org/journals/xap/
http://www.apa.org/journals/xge/
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- Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.
- Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
QQuuaannttiittaattiivvee mmeetthhooddss iinn tthhee ssoocciiaall ppssyycchhoollooggiiccaall sscciieennccee

http://www.apa.org/journals/xhp/
http://www.apa.org/journals/xlm/
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Nosaukums Personības paradigmas sociālās psiholoģijas
saturā

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 3
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, Sociālās psiholoģijas katedra, profesors

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.

Personības teorijas filosofiski un zinātniski konkrēti metodoloģiskie pamati.
Personības satura modelēšanas problēmas. Sistēmprocesuālā personības modelēšana.
Personības selektīvās aktivitātes satura modelēšana. Personības aktivitātes
sistēmperiodizācija.

Kursa apraksts - plāns:
1. Sarežģītu psiholoģisku sistēmu paradigmāli kategoriālās analīzes saturs.
2. Kategoriālās analīzes iespēju īss vēsturisks ieskats psiholoģijas paradigmu apgūšanā.
3. Funkcionālisma, strukturālais un sistēmiskuma princips personības satura veidošanā

un analīzē.
4. Priekšstats par personības satura veidojumu dažādās psiholoģiskajās orientācijās

(psihoanalīze, biheviorisms, darbības psiholoģija, humānistiskā psiholoģija u.c.).
5. Personības aktivitāte.
6. Personības sistēmiski procesuālais modelis.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Ādlers A. Psiholoģija un dzīve. R., 1932.
2. Freids Z. Psihoanalīzes nozīme un vēsture. Lielvārde, 1994.
3. Freids Z. Trīs apcerējumi par seksuālo teoriju. R., 1935.
4. Fromms Ē. Māksla mīlēt. R., 1994.
5. Jungs K.G. Dvēseles pasaule. R., 1994.
6. Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R., 1996.
7. Karpova Ā. Personība un individuālais stils. R., LU, 1994.
8. Reņģe V. Personības psiholoģiskās teorijas. R., Zvaigzne ABC, 1999.
9. Reņģe V. Sociālpsiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 2002.
10. Rubenis A., Reņģe V. Cilvēks un kultūra. R., 1989.
11. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. R., Izglītības soļi, 2002.
12. Петровский В.А. Личность в психологии. Ростов на Дону, «Феникс», 1996.
Literatūra (02-papildliteratūra):
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1. Vorobjovs A. Personības selektīvā aktivitāte: sistēmiski procesuālā pieeja, principi
un saturs // IV ATEE Spring University: 15.pētījumi pedagoģiskajā psiholoģijā.
2001, 4.-15.lpp.

2. Ajzen I. Perceived bahevioral control, self-efficacy, locus of control and the theory
of planned behavior // Journal of Applied Social Psychology, Vol. 32, 2002, pp. 665-
683.

3. Frager, R., Fadiman, J. (2002). Personality and Personality Growth. Pearson
Education, Inc. Upper Saddle River, New Jersey 07458.

4. Heckhausen H. Motivation and action. Berlin, Springer, 1991.
5. Kuhl I. A functional-design approach to motivation and self-regulation: The

dynamics of personality systems interactions. In M.Bockaerts, P.R.Pintrich Self-
regulation: Directions and challenges for future research. New-York, Akademic
Press, 2000, pp. 111-169.

6. Orbell S. Personality sustems interactions theory and the theory of planned
behaviour: Evidence thet self-regulatory volitional components enhance enactment
of study in behaviour // British Journal of Social Psychology. Vol. 42, 2002, pp.95-
112.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
1. Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 1-57.
2. Personality and Social Psychology Bulletin. Vol. 1-37.

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Personality paradigms in the content of social psychology
Kursa anotācija angļu valodā:
PPhhiilloossoopphhiiccaall aanndd ppssyycchhoollooggiiccaall bbaassiiss ooff ppeerrssoonnaalliittyy.. DDiiffffeerreenntt mmeetthhooddoollooggiiccaall aapppprrooaacchheess
ttoo aa ccoonntteenntt ooff ppeerrssoonnaalliittyy.. PPrroobblleemmss aanndd pprriinncciipplleess ooff mmooddeelllliinngg ppeerrssoonnaalliittyy.. SSyysstteemmiicc--
pprroocceessssuuaall aapppprrooaacchh ttoo ppeerrssoonnaalliittyy ddeevveellooppmmeenntt..
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Nosaukums Profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie
aspekti: personība – darbs – organizācija

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
 Kredītpunkti  2
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociāla psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Tatjana Uzole, PhD, DU Sociālās psiholoģijas katedras docente

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Bakalaura un maģistra studiju programmas kursi, kas apskata psiholoģiskā stresa teorētiskās
koncepcijas un profesionālā stresa saturu.

Kursa anotācija:
Kurss orientēts uz doktorantu zināšanu, izpratnes padziļināšanu par profesionālo stresu un
uz konstruktīviem priekšlikumiem profesionālā stresa negatīvo ietekmju mazināšanai.
Kursa laikā klausītājiem būs piedāvāta iespēja:

· aplūkot sociāli psiholoģisko mijiedarbību: personība – darbs – organizācija
profesionālā  stresa veidošanās un profilakses procesā;

· izvērtēt darbaholisma problēmas aktualitāti un mūsdienu sociālās psiholoģijas
teorētiski praktisko skatījumu uz šo parādību;

· kritiski analizēt eksistējošās sociālās psiholoģijas pieejas izdegšanas fenomena
pētīšanai un tā pārvarēšanai profesionālajā sfērā;

· iepazīties ar konkrētiem pētījumiem profesionālās izdegšanas jomā un diskutēt
par to, cik lielā mērā izdegšana ir indivīda vai organizācijas problēma.

Kursa plāns:
 1. Profesionāla stresa teorētiskie modeļi un cēloņi (McGrath, 1976; Beehr & Newman,
1978; Katz & Kahn, 1978; French,1982; Hockey,1989; Karasek, 1990; Cox,1991; Smith &
Carayon,1997; Bright, 2003).
2. Darba stressoru un personības mijiedarbības problēma (Maclean, 1985;  Indzikowski &
Baddeley,1993; Greenglass, 2005).
3. Profesionālā stresa simptomi un to izpausmes indivīda un organizācijas līmenī.
4. Profesijas riska faktori, darbinieka gatavība profesijas negatīvas ietekmes pārvarēšanai un
profilaksei.
5. Organizācijas informētība un darbība profesionāla distresa novēršanai.
6. Profesionālas izdegšanas koncepcija. Izdegšanas fenomena analīze, preventīvie faktori un
perspektīvie pētījumi.
7. Darbaholisms kā individuāli sociāla parādība. Organizācijas vērtību loma darbaholisma
veidošanā. Personības īpatnības, kas ietekmē darboholisma attīstību.
8. Sociālais atbalsts un profesionālās izdegšanas profilakse.
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Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Semināru apmeklēšana un piedalīšanās diskusijās, uzstāšanās ar referātu atbilstoši kursa
problemātikai.

Literatūra (01-mācību literatūra):
Kaļķis V.(2003) Darba vides risku novērtēšana. Rīga : LU.
Cox T. (1992) Occupational health: Past, present and future. 6, 99-102.
Holt R.R. (1993) Occupation stress/Handbook of Stress: Theoretical and Clinical Aspects.
Goldberg L. & Bereznitz S. (Eds.) 2nd Ed. The Free Press.
Killinger B. (1991) Workaholics: The respectable addicts.  Simon  &  Schuster,  New
York,NY.
Kofodimos J. (1995) Balancing Act. Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Kompier M.A.J. & Kristensen, T.S. (2000) Organizational work stress interventions in a
theoretical, methodological and practical context. In  Dunham  J.  (Ed.),  Stress  in  the
workplace: Past, present, and future. London: Whurr Publishers.
Maslach C. & Leiter M.P. (1997) The truth about burnout. San Francisco, CA.: Jossey-
Bass.
McGrath J.E. (1970) Social and psychological factors in stress.  In  J.  Mcgrath  (Ed.)  A
conceptual formulation for research on stress, p.p.10-22.  New  York:  Holt,  Rinehart  &
Winston.
Rousseau D.M. (1995) Psychological contracts in organizations. Thousand Oaks, CA.:
Sage Publications.
Schaufelli W.B., Buunk B.P. (2003) Burnout: An overview of 25 years of research and
theorizing, in Schabrack M.J., Winnubst J.A.M. and Cooper C.L. (Eds.) The handbook of
work and health psychology. John Wiley, New York, NY, 383-425.
Бодров В. А.(2001) Информационный стресс. Москва: ПЕРСЕ.
Literatūra (02-papildliteratūra):
Uzole T. (2003) Skolotāju profesionālais stress. Disertācija psiholoģijas doktora grāda
iegūšanai sociālajā psiholoģijā. Rīga, Latvijas Nacionāla bibliotēka.
Griffiths A. (2003) Actions at the workplace to prevent work stress. Science in Parliament,
60.12-13.
Cropanzano R., Rupp D.E. & Burne Z.S.(2003) The relationship of emotional exhaustion to
work attitudes, job performance and organizational citizenship behavior. Journal of Applied
Psychology, 88, 101-211.
Demerouti E., Bakker A.B., Nachreiner F. & Schaufeli W.B. (2001) The  job demands –
resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86, 499-512.
Dollard M.F. & Winefild A.H. (2002) Mental health: Overemployment, underployment,
underemployment, unemployment and healthy jobs. Australian e-Journal for the
advancement of mental health (AeJAMH), 1(3).
Leiter M.P. & Maslach C. (2001) Prevention of burn-out in a speed up world. Journal for
Quality & Participation, 24(2), 48-53.
Maslach C. & Goldberg J. (1998) Prevention of burnout. Advances in psychiatric treatment.
3, 282-289.
Maslach C., Schaufeli W.B. & Leiter M.P. (2001) Job burnout. Annual Reviews
Psychology, 52, 397-422.
Morrison D., Payne R.L. & Wall T.D. (2003) Is job a viable unit of analysis? A multi-level
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analysis of demand-control-support models. Journal of occupational health psychology,
8(3), 209-219.
Sauter S.L., Murphy L.R. & Hurrele J.J (1990) Prevention of Work-Related Psychological
Disoders, American Psychologist, 45,1146-1158.
Smith R.J. & Carayon P. (1996) Work organization, stress and cumulative trauma
disorders/In  Moon  S.  &  Sauter  S.  (Eds.)  Beyond  Biomechanics:  Psychosocial  Aspects  of
Cumulative Trauma Disorders. Taylor and Francis, London, 23-42.
Work Stress Theory and Interventions: From Evidence to Policy by assoc. prof. Maureen
Dollard, PhD, University of South Australia. NOHSC Symposium on the OHS Implications
of Stress.
http://www.nohsc.gov.au/PDF/ResearchCoordination/StreesSymposium/

StreesSymposiumBriefingMaterial.pdf
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Anxiety, Stress & Coping. An International Journal of the Stress and Anxiety Research
Society (STAR) (ISSN: 1477-2205) Editors: Krys Kaniasty (USA) Reinhard Pekrun
(Germany)  Taylor  &  Francis  Group  Ltd,  4  Park  square,  Milton Park, Abingdon,
Oxfordshire, OX14 4RN,UK.
http://www.tandf.co.uk

European Journal of Work and Organizational Psychology. The  Official  Journal  of  the
European Association of Work and Organization Psychology. (ISSN 1359-432X) Editor:
Fred  Zijlstra  (UK)  Associate  editors:  Christian  Dormann  (Germany),  Jose  Maria  Peiro
(Spain), Michael West (UK). Psychology Press Ltd, 27 Church Road, hove east Sussex BN3
2FA, UK.
http://www.psypress.co.uk or http://www.tandf.co.uk/journals/pp/ 1359432X.html

Journal of Health Organization and Management. Journal published in association with the
Nuffield Institute for Health. Editors: Nancy Harding, Jackie Ford, Rachel Murawa (UK),
ISSN 1477-7266, Emerald Group Publishing Limited, 60/62 Toller Lane, Bradford, West
Yorkshire, England Bd8 qBY.
www.emeraldinsight.com/jhom.htm

Work & Stress. A journal of work, health and organizations. (ISSN 1464-5335) Published in
association with the European Academy of Occupational Health Psychology. Editors: Tom
Cox,  Mary  Tisserand  (UK),  Associate  editor:  Frank  Bond  (UK)  Taylor  &  Francis  Group
Ltd, 4 Park square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14RN, UK.
http://www.tandf.co.uk
Kursa nosaukums angļu valodā:
Social psychological aspects of professional stress: Personality – work – organization

Kursa anotācija angļu valodā:
The course is oriented toward the enrichment of knowledge and understanding of doctoral
students about the professional stress and constructive suggestions how to reduce the
negative influence of professional stress.
During the course the students will have the opportunity to:

· review the social psychological interaction between the personality – work –
organization within the process of formation and prevention of profesional
stress;

· assess  the  urgency  of  workaholism  issue  and  theoretical/practical  view  of

http://www.nohsc.gov.au/PDF/ResearchCoordination/StreesSymposium/
http://www.tandf.co.uk/
http://www.psypress.co.uk/
http://www.tandf.co.uk/
http://www.emeraldinsight.com/jhom.htm
http://www.tandf.co.uk/
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contemporary social psychology on this phenomenon;
· critically analyse the existing socially psychological approaches to the research

of burnout phenomenon and coping with it in professional life;
· get familiar with the specific researches in the area of professional burnout and to

discuss the question is burnout more the problem of individual or organization.
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Nosaukums
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un
attīstības perspektīvas

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 5
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Aleksejs Vorobjovs, Sociālās psiholoģijas katedra, profesors
Māra Vidnere, Sociālo pētijumu instituta, profesore
Aleksejs Ruža, Sociālās psiholoģijas katedras docents.

Kursa anotācija:
Studiju kurss paredzēts doktora studiju programmas “Psiholoģija” studentiem.
EEiirrooppaass uunn AASSVV ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aattttīīssttīībbaass vvēēssttuurriisskkiiee aappcceerrēējjuummii.. MMūūssddiieennuu ssoocciiāāllāāss
ppssiihhoollooģģiijjaass ppaammaattppaarraaddiiggmmaass.. PPaassaauulleess ssoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aattttīīssttīībbaass tteennddeenncceess aannaallīīzzee..
SSoocciiāāllāāss ppssiihhoollooģģiijjaass aattttīīssttīībbaass tteennddeenncceess uunn ppeerrssppeekkttīīvvaass LLaattvviijjāā..

Kursa apraksts - plāns:
Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorētiskie un filosofiskie pamati. Bihevioristiskā,
psihodinamiskā, interakcionālā, kognitīvā paradigma mūsdienu sociālajā psiholoģijā.
Fenomnoloģiskā (Scikszentmihalayi, Donaldson, Stevens, Mischel, u.c.), konstruktiviskā
(Harre,  Burman,  Parker,  Gergen,  Guidanno  &  Lotti),  ģenderālā (Martin,  Bem,  Deaux),
integrālā-eklektiskā pieejas (Sankey, Thomas, u.c.). Sociālā identitāte: sociālās identitātes
teorētiskās pieejas (Tajfel & Turner, u.c.). Personības sociālā izziņa un tās organizācijas
īpatnības: kategorizācija, prototipizācija, shematizācija, heuristikas, stereotipizācija, sociālie
priekšstati. Personības pašprezentācijas teorijas: pašmonitoringa teorija (Snyder),
pašverifikācijas teorija (Swann). Atribūcijas teorijas (Haider, Jones & Davis, Kelly, Bem,
Vainer). Atributīvā terapija. Sociālās nostādnes: teorētiskās un empīriskās determinantes
(Zajonc). Uzvedības prognozēšanas teorijas: pamatotu darbību teorija (Fišbens un Aizens),
starppersonu uzvedības modelis (Triandis), sociālo lēmumu teorija (Sherif). Starppersonu
miijedrbības mūsdienu teorijas (Bales, Tibo, Kelly, u.c.). Mūsdienu sociālās psiholoģijas
attīstības perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Ieskaite.

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Abrams, D., Hogg, M.A. (2000). Social Identity and Social Cognition. Blackwell

Publishers.
2. Augoustinos, M., & Walker, I. (1996). Social Cognition: An Integrated Introduction.

London: Sage Publications.

http://www.sagepub.com/book.aspx?pid=5986
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3. Brewer, M.B. (2003). Social Cognition. London. Blackwell Publishers.
4. Brown, R., Capozza, D. (2006.) Social Identities. Psychology Press. Taylor &

Francis Group.
55.. BBuurrrr,, VV.. ((22000022)).. TThhee PPeerrssoonn iinn SSoocciiaall PPssyycchhoollooggyy.. PPaaddssttooww,, CCoorrnnwwaallll:: TTaayylloorr &&

FFrraanncciiss..
66.. Crisp, R.J., Hewstone, M. (2006). Multiple Social Categorization. Psychology Press.

Taylor & Francis Group.
77.. Fiske, S., Taylor, S.E. (1991). Social Cognition. London. McGraw-Hill Education.
8. Gergen, M., Gergen, K. J. (2003) Social Construction A Reader. Saga Publications

London, Thousand Oaks, New Delhi.
9. Rogers, S, W. (2003) Social psychology. Experimental and critical approaches.

Open University Press.
10. Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (1997). Social psychology 9th Ed. Upper

Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
11. Tuffin, K.: Understanding critical social psychology. SAGA Publications, 2005.
12. Янчук, В.А. (2005). Введение в современную социальную психологию. Мн.:

АСАР.
Literatūra (02-papildliteratūra):

11.. AAbbrraammss,, DD..,, && HHoogggg,, MM.. AA.. ((22000033)).. CCoolllleeccttiivvee IIddeennttiittyy:: GGrroouupp MMeemmbbeerrsshhiipp aanndd
SSeellff--ccoonncceeppttiioonn.. IInn MM.. BB.. BBrreewweerr && MM.. HHeewwssttoonnee ((EEddss..)).. SSeellff aanndd SSoocciiaall IIddeennttiittyy..
OOxxffoorrdd:: BBllaacckkwweellll PPuubblliisshhiinngg.. pppp.. 114477 –– 118811..

2. Harre, R. (1998). The epistomology of social representations. In U.Flick (Ed.) The
Psychology of the

3. Social. Cambridge: Cambridge University Press. pp.129-137.
4. Johelovitch, S. (2001). Social Representations, Public Life, and Social Construction.

In K. Deaux and G. Philogene (Eds.) Representations of the Social. Bringing
Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell Publishers. pp. 165-182.

5. Kruglanski, A. W. (2001). Social Cognition, Social Representations, and the
Dilemmas  of  Social  Theory  Construction.  In  K.  Deaux  and  G.  Philogene  (Eds.)
Representations of the Social. Bringing Theoretical Traditions. Oxford: Blackwell
Publishers. pp. 242-248.

6. Markova,  I.  (2003).  Dialogicality  and  Social  Representations:  The  Dynamics  of
Mind. Cambridge: Cambridge University Press.

Literatūra (03-ieteicamā periodika):
European Journal of Social Psychology
American Journal of Social Psychology
Journal of Social Issues
Journal for the Theory of Social Behaviour

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”

Kursa nosaukums angļu valodā:
Modern social psychological priorities and development perspectives

http://www.spssi.org/jsi.html
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Kursa anotācija angļu valodā:
TThhee hhiissttoorryy ooff ddeevveellooppmmeenntt ooff EEuurrooppeeaann aanndd AAmmeerriiccaann ssoocciiaall ppssyycchhoollooggyy.. MMooddeerrnn

ppeerrssppeeccttiivveess iinn tthhee ssoocciiaall ppssyycchhoollooggiiccaall sscciieennccee.. AAnnaallyyssiiss ooff sscciieennccee ddeevveellooppmmeenntt iinn tthhee
wwoorrlldd ccoonntteexxtt.. SSoocciiaall ppssyycchhoollooggiiccaall rreesseeaarrcchheess iinn LLaattvviiaa aanndd aabbrrooaadd..
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Kursa nosaukums Mūsdienu socioloģiskās teorijas
Kredītpunkti 2

Zinātnes nozare Sociālās zinātnes

Zinātnes apakšnozare  Socioloģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
Vladimirs Meņšikovs, DU Sociālo pētījumu institūts, Dr. sc. soc., prof.

Kursa anotācija:
Atklāt postmodernisma socioloģijas iespējas, veicot dažāda tipa sabiedrībās notiekošo
dinamisko pārmaiņu analīzi.

Kursa apraksts - plāns:
Semināru tēmas:
1.Pārmaiņas un to skaidrojumi.
2.Z.Baumana postmodernisma socioloģiskā teorija.
3. Jaunie priekšstati par sabiedrisko dzīvi Francijas socioloģijā (Alens Turens, Žans Bodrijārs,

Pjērs Burdjē).
4.Postindustriālās teorijas perspektīvas mainīgajā pasaulē (Pīters Drakers, Entonijs Gidens,

Ronalds Ingelharts).
5.Postmodernā politika.
6.Postmodernā ētika.
7.Pārmaiņu prognozes.
8.Socioloģija postmodernisma apstākļos.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
piedalīšanās semināros, ieskaite

Literatūra (01-mācību literatūra):
1. Birkets Svens. Postmodernisms – uzlīmju kultūra.- «Karogs», 2002, 1. – 158. - 170.lpp.
2. Bodrijārs Žans. Simulakri un simulācija. R.: Omnia mea, 2000.
3. Felcis Ainārs. Daži postmodernisma filozofiskie aspekti. – Transformācijas ceļi.

Daugavpils, izd. “Saule”, 1995. – 5. – 10.lpp.
4. Meņšikovs Vladimirs. Postmoderniskā paradigma postkomunistiskā sabiedrībā. –

Transformācijas ceļi. Daugavpils , izd. “Saule”, 1995. –15. – 20.lpp.
5. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. Zin.redaktors A.Tabūns, R., “Jumava”, 1998.
6. Bauman Z. Intimations of Postmodernity. Oxford, 1990.
7. Yameson F. Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalisms. L., 1992.
8. Giddens A. The Conseguences of Modernity. Cambridge, 1995.
9. Ingelhart Ronald. Changigng values, economic development and politicalchange.-

«International Social Ccience Yournal», September 1995, 145.
10. Асп Э. Перемена и ее толкования. – В кн.: Введение в социология. Санкт-

Петербург, Алтейя, 1998. – с.172-208.

http://www.politika.lv/
http://www.delfi.lv/
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11. Бауман З. Социологическая теория постсовременности. – В кн.: Социолгические
очерки (ежегодник), вып. 1., М., 1999. – с.28-48.

12. Бодрияр, Шан. В тени молчаливого большинства или Конец социального.
Екатеринбург, Издательство Уральского университета, 2000.

13. Бурдье П. Начала. – М., Socio-Logos, 1994.
14. Бурдье П. Социология политики. – М., Socio-Logos, 1993.
15. Новая индустриальная волна на Западе. Антология. (под редакцией Иноземцева

В.Л.).–  М., Academia, 1999.
Literatūra (02-papildliteratūra):

1. Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск, Книжный дом, 2001.
2. Теория общества. Фундаментальные проблемы (под редакцией Филиппова А.Ф.). –

М., Канон-Пресс-Ц, 1999.
3. Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М., Научный

мир, 1938.
Literatūra (03-ieteicamā periodika):
Žurnāli: „Sociālo Zinātņu Vēstnesis” (DU SPI žurnāls), „Kapitāls”
 Internetresursi: www.politika.lv, www.delfi.lv

Kādām studiju programmām un to daļām (A, B, C, D) ir piederīgs šis kurss:
Doktora studiju programma “Psiholoģija”
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Nosaukums Vadības māksla organizācijās un
grupās

Kursa līmenis (1,2,3,4,5,6,7,P) 7
Kredītpunkti 3
Zinātnes nozare Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare Organizāciju psiholoģija

Kursa autori (vārds uzvārds, struktūrvienība, amats)
  Irēna Kokina,  Dr.psych,  Asociētā profesore Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Vispārīgā psiholoģija, attīstības psiholoģija, sociālā psiholoģija, saskarsmes psiholoģija

Kursa anotācija:
Kursa mērķis ir pilnveidot klausītāju izpratni par vadības procesa  psiholoģiskajiem
aspektiem, iedziļināties vadības lomai organizāciju un grupu attīstībā , kā arī  attīstīt
vadīšanas prasmes un iemaņas. Kursa uzdevumi saistīti ar studentu aktīvu  iedziļināšanos
līdzšinējos pētījumos par vadības procesu un tā norisēm. Liela uzmanība tiek piešķirta
vādītājam kā personībai un līderības fenomena izpētei. Kurss paredz studentu aktīvu
iesaistīšanos diskusijās un savu personīgo attieksmju veidošanu par svarīgākiem kursā
izvirzītiem jautājumiem. Kursa uzdevums ir palīdzēt studentiem veidot personisko attieksmi
par aplūkotiem tematiem un uzturēt par tiem praktisku un dzīvu interesi arī pēc studijām.

Kursa apraksts - plāns:
1. Vadīšana kā kompleksās izpētes objekts. Vadīšanas procesa psiholoģiskais

raksturojums. Populārākās vadīšanas koncepcijas. Personāla vadības evolūcijas īss
raksturojums. Spilgtākās vadīšanas teorijas. Vadīšanas pamatfunkcijas. Vadīšanas
psiholoģiskie likumi.  Praktiskās psiholoģijas loma vadītāja darbībā.

2. Vadītāja personības psiholoģiskie aspekti. Vadītāja personības integratīvās
īpašības: kognitīvie, emocionālie un darbības raksturojumi.  Psiholoģiskais portrets.
Voluntārisma izpausmes. Vadītāja rakstura analīze. Vadītāja spējas, prasmes un
iemaņas, pieredze. Autoritātes būtība. Vadīšanas spēju attīstības psiholoģiskais
raksturojums. Pašvērtējums, sevis izvērtējuma nepieciešamība vadītāja postenī.
Vadīšanas nepieciešamo īpašību attīstīšana. Empātija, tolerance, spējas pārliecināt,
stratēģiskā domāšana, lēmumu pieņemšana, atbildība, uzmanība utt.

3. Vadītāja lomas (pēc H.Minsberga). Vadītāju tipi un vadītāju līmeņi. Vadītāju
klasifikācija pēc organizatoriskā darbības veida un pēc līmeņa organizācijas
struktūrā. Vadīšanas prasmes, to raksturojums.Vadītājs facilitators, ingibitors.
Konformisma loma cilvēku uzvedībā. Sabiedrības psiholoģiskā ietekme uz cilvēku.
Dzīves pozīciju, nostādņu veidošanās.

4. Līderība. Līderi un vadītāji, to raksturojums. Vadītāja un līdera būtiskākās
atšķirības. Līderu svarīgākās īpašības, kas uzlabo vadošo efektivitāti. Līderības
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attīstības stadijas. Teorētiskās pieejas līderības izpētē (raksturīgo īpašību pieeja,
uzvedības raksturojumu pieeja,  varas un ietekmes izpētes pieeja, situatīvā pieeja,
transformāciju pieeja, harizmātiskās līderības teorija, implicētās līderības teorija).
Līderības kroskulturālie aspekti.

5. Vadītāja darbības stili, to raksturojums un analīze. Vadīšanas kultūras
psiholoģiskie nosacījumi. Apbalvojumi un sodi. Psiholoģiskais atbalsts, tā būtība
vadītāja darbībā. Savstarpējo attiecību etiķete.

       Valsts pārvaldes ētikas psiholoģiskie aspekti.
6. Profesionālās darbības motivācija. Profesionālās motivācijas teorijas .Vajadzību

hierarhijas teorija (A.Maslou).  Līdzvērtīguma teorija (Adamss).   Gaidu teorija
(Vrums). Pastiprinājuma teorija (Skinners). Mērķu izvirzīšanas teorija
(Loks&Letams). Pašregulācijas teorija. Darba raksturojuma teorija
(Hekmans&Oldheims). Darbinieku profesionālās motivācijas paaugstināšanas
tipiskākie paņēmieni.

7. Vara, tās izpausmes veidi. Vara un pakļaušanās. Piederības  grupai  un sociālās
identitātes fenomeni.

8. Cilvēks un grupa. Grupas kompozīcija. Lielās un mazās grupas. Konformisms, vai
vairākuma ietekmes. Inovācijas, vai mazākuma ietekmes. Līderis grupā. Afiliācija,
atrakcijas un tuvās attiecības. Prosociālā uzvedība. Agresīvā uzvedība.
Psiholoģiskais klimats grupā. Sociālās lomas. Sadarbība, izolēšanās, konflikti.
Konfliktu, klasifikācija, funkcijas. Iekšējo un ārējo konfliktu raksturojums.  Darba
konfliktu specifika. Konfliktu attīstības stadijas. Konfliktu risināšanas tehnikas,
stili. Sieviešu un vīriešu psiholoģiskās īpatnības. Sociālās normas   un gender
atšķirības. Diferenciālā socializācija. Sociālās identitātes paradoksi.

9. Komanda un komandas darbs. Komandu tipi. Komandas darba principi. Komandas
struktūra. Savstarpējās mijiedarbības procesi komandā. Lēmumu pieņemšana
komandā. Personāla atlase komandas darbam.

Prasības kredītpunktu iegūšanai:
Referāts, diskusijas seminārā, ieskaite
Literatūra (01-mācību literatūra):

1. Garleja A. Darbs, organizācija un psiholoģija. R.: RaKa,2003.- 200 lpp.
2. Garleja  R.  ,  Vidnere  M.  Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.:

RaKa, 2000.- 264 lpp.
3. Hindls T. Veiksmīga karjera. Prasmīga intervija. Tulk. no angļu val..R.: Zvaigzne

ABC, 2000.- 72 lpp.
4. Latiševs V. Lietišķas sarunas un lietišķie kontakti. R., 1994.
5. Pekringa P. Strīdi, nesaskaņas, konflikti.- R.: 2000.
6. Starlings G. Valsts sektora pārvalde.  Tulk. no angļu val. : SIA NIMS, 1999.- 617

lpp.
7. Адаир Дж. Эффективное лидерство.- М.: Эксмо, 2003.- 320 с.
8. Адаир Дж. Психология власти. Концепция непререкаемого лидерства.- М.:

Эксмо, 2004.- 320 с.
9. Берн Ш. Гендерная психология. - Спб.: Еврознак ., 2001.- 320 с.
10. Бороздина Г.В. Психология делового общения. М.: 2001.
11. Галкина Т.П. Социология управления:  от группы к команде.- М.:  Финансы и

статистика, 2001.
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12. Горанчук В.В. Психология делового общения и управленческих воздействий.-
Спб.: Изд. дом Нева, М.: ОЛМА- ПРЕСС Инвест, 2003.- 288 с.

13. Грин Р. 48 законов власти/ Пер. с англ. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003.- 576 с.
14. Иванцевич Д.Ж. Основы управления персоналом. М., 2000.
15. Максвелл Д. 21 неопровержимый закон лидерства. Пер. с англ. Е.Г. Гендель.-

Мн: Попурри, 2002.- 288 с.
16. Meнегетти А. Психология лидера.- М.: ННБФ „Онтопсихология”, 2002.- 208 с.
17. Перспективы социальной психологии/ Пер. с англ.- М.: ЭКСМО -  Пресс,

2001.- 688 с.
18. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности:

Под ред. Г.С. Никифорова и др. Спб.: Речь, 2001.- 448 с.
19. Психология и этика делового общения. Под ред. В.Н. Лавриненко. М., 1997.
20. Первин Л.,  Джон О.   Психология личности:  Теория и исследования/  Пер.  с

англ. М.С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна -  М.: Аспект Пресс, 2000 .- 607 с.
21. Статт Д. Психология и менеджмен.т М., 2003.
22. Томилов В.В. Культура предпринимательства: Деловые игры, практикумы,

ситуации.- Спб: Питер, 2001.- 176 с.
23. Уитмор Дж. Coaching – новый стиль менеджмента и управления персоналом:

практическое пособие. М., 2000.
24. Чередниченко И.П.,  Тельных Н.В.  Психология управления.-  Ростов на Дону:

Феникс, 2004.- 608 c.
25. Шахова В.А. Система работы с кадрами управления. М., 2000.
26. Adair J. Effective Motivation : How to Get Extraordinary Result.- London, 1996.
27. Bryman, A.(1992) Charisma and Leadership in Organisations, London: Sage.
28. Fiedler, F.E.(1967) Theory of Leadership. New York: McGraw-Hill.
29. Hartley J. (2002). Organisational change and development. In Warr P. (Ed.)

Psychology at work. (pp.399-425) London: Penguin.
30. Hershey L. Principles of Marketing. Prentice Hall., 1996.- 318p.
31. Hofstede G., van Deusen C.A., Mueller C.B., Charles T.A.&The Business Network

(2002). What  goals do business leaders pursue? Estudy in fifteen countries. Journal
of International Business Studies, 33, 785-803 pp.

32. House R.J., Hanges B.J., Javidan M., Dorfman P.W. & Gupta V.& GLOBE
Associates. (Eds). (2004) Cultures, leadership and organisations: E 62 Nation
GLOBE study. Thousand Oaks, CA: Sage.

33. Keegan J.Warren. Global Marketing Management. Prentice Hall., 1999.-631 p.
34. Locke, E.A. (1991) The Essence of Leadership: The Four Keys to Leading Success-

fully. New Yourk: Lexington.
35. Muchinsky. Paul M. Psychology: Applied to work. Wadsworth, a division of

Thomson Learning, 2003.- 539 p.
36. Parker S.&Wall T. (1998). Job and work design: Organizing work to promote well-

being and effectiveness. Thousand Oaks, CA: Sage.
37. Samli A.Coskun.,  Hill John S. Marketing Globally: Planning and Practice. NTC

Business Books, 1998.-517 p.
38. Shackleton Viv. Business Leadership. Wadsworth, a division of Thomson Learning,

2003.- 221 p.
39. Steers R.M., Porter L.W. & Bigley G.A. (Eds) (1996). Motivation and Leadership at

Work. NY: McGraw-Hill.
40. Terpstra V.,  Sarathy R. International Marketing. The Dryden Press., 1997.- 968 p.
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41. The 21 irrefutable laws of leadership. John C. Maxwell.- Nashville, TN Thomas
Nelson Publischers, 2000,- 288 p.

Literatūra (02-papildliteratūra):
1. Goulmans D. Tava emocionālā inteliģence.- R.: Jumava, 2001
2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. R.: Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.- 400 lpp.
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15(9-10), 513-525.
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3.PIELIKUMS

SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMĀĀ SSTTRRĀĀDDĀĀJJOOŠŠĀĀ
AAKKAADDĒĒMMIISSKKĀĀ PPEERRSSOONNĀĀLLAA CCVV
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CURRICULUM VITAE
DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

I  VISPĀRĪGAS ZIŅAS

q Vārds, uzvārds: Aivars Buls
q Personas kods: 0605057-10008
q Dzimšanas vieta: Jelgava, Latvija
q Deklarētā dzīves vietas adrese: Rīga, Kurzemes prosp. Nr. 98 – dz. 40, LV-1069
q Tālrunis: 28344022
q E-pasts: aibu@inbox.lv
q Valodu zināšanas: latviešu (dzimtā), krievu (brīvi), angļu (viduvēji)
q Izglītība: augstākā, Maģ.psiholoģijā, Maģ.tiesību zinātnē
q Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:

2003 – Daugavpils universitāte: doktorantūra
1999/2001 – Latvijas Universitāte:
Grāds: Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā;
Specializācija: Sociālā psiholoģija
1998/1999 – Latvijas Policijas akadēmija:
Grāds: Tiesību zinātņu maģistrs;
Specializācija: Kriminālās tiesības
1993/1998 – Latvijas Policijas akadēmija:
Grāds: tiesību bakalaurs;

Specializācija: kvalifikācija jurists
1975/1978 – Daugavpils Augstākā aviācijas inženieru karaskola:
1964/1975 – vidējās izglītības ieguve

q Darba vietu nosaukumi, ieņemamais amats, gads

2003 – līdz šim brīdim Nacionālā aizsardzības akadēmija, vecākais pasniedzējs un
katedras vadītājs
2001/2003 – Nacionālo Bruņoto spēku psiholoģiskā dienesta vadītājs
1993/2001 – Latvijas Policijas akadēmija: pasniedzējs, Policijas koledžas
direktors
1992/1993 – LR IeM Konvoja pulks, pulka štāba priekšnieks
1978/1992 – dienests PSRS Bruņotajos spēkos virsnieku amatos

II  ZINĀTNISKĀ  DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS ( par pēdējiem 5 gadiem )

q Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs;

1. The Fourth International Conference: Person. Color. Nature. Music. 12-18 May
2005, Daugavpils University, Latvia. (In appearance)
Ar referātu: “”Yes” or “No” to Psychological Correction During the

International Mission””
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2. "Izglītības sasniegumi sabiedrības labklājībai un attīstībai”. Starptautiskā
zinātniskā conference, 2003. gada 4.- 5. marts, Rēzekne (ar dalību)
Ar referātu: “Karavīra personības “Es-koncepcijas” transformācija.”

3. The First International Conference, Decade of Reform: Achievements,
Challenges, Problems. 6-7, May 2002, Latvian University, Latvian (in
appearance)
Ar referātu: “Some Personality Traits as a Criteria of the Officer’s Professional
Education”

q Publikācijas:

1. Buls A. “Yes” or “No” to Psychological Correction During the International
Mission // in Proceedings of the 4 th International conference, Daugavpils
(Latvia) 2005. (in appearance) (pp. 447-453).

2. Buls A. Sociālās un militārās psiholoģijas vārdnīca. Rīga, NAA izdevniecība,
2005. 65 lpp.

3. Buls A. Militāro pārkāpumu problēmu krimināltiesiskie aspekti. Rīga, NAA
izdevniecība, 2004. 43 lpp.

4. Buls A. Cilvēktiesību aizsardzības iespējas Latvijā. Rīga, NAA izdevniecība,
2004. 22 lpp.

5. Buls A. Karavīra personības “Es-koncepcijas” transformācija // Starptautiskās
zinātniskās konferences materiālos, Rēzekne: RA, 2003.

6. Buls A. Some Personality Traits as a Criteria of the Officer’s Professional
Education // in Materials of the 1th International Conference, Riga (Latvia) 2002.
(in appearance) (pp. 96-102).

7. Buls A. Cietumā ieslodzīto notiesāto psiholoģiskās korekcijas iespējas. Rēzekne,
RA izdevniecība. 2002. 108 lpp.

III PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA ( par pēdējiem 5 gadiem )

q Izstrādātie un docējamie studiju kursi;
Militārā psiholoģija (2 kr.p., virsnieka pamatapmācības programma, latviešu

valodā, NAA)
Militārās tiesības (2 kr.p., virsnieka pamatapmācības programma, latviešu valodā,
NAA)
Grupu attiecību procesi (4 kr.p., maģistra programma psiholoģijas zinātnē,
latviešu valodā, DU)
Psiholoģija un ētika jurisprudencē (2 kr.p., profesionālā bakalaura programma
tiesību zinātnēs, RA)
Personības psiholoģija jurisprudencē (2 kr.p., profesionālā maģistra programma
tiesību zinātnēs, RA)

q Kvalifikācijas celšana ārzemju vai Latvijas augstskolās un pētniecības iestādēs;
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2000/2005 Piedalīšanās LR augstskolu rīkotajos semināros
2003/2004    Dānijas BS rīkotie pedagoģijas kursi „Izglītības procesa plānošana un
īstenošana”
2003/  Studijas DU doktorantūrā

IV  SABIEDRISKI ORGANIZATORISKAIS DARBS

q NAA Senāta priekšsēdētājs
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ZINĀTNISKIE GRĀDI
1993. Nostrificēta LU, psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas doktora zinātniskais  grāds
1985. Krievijas Zinātņu akadēmijas Psiholoģijas Institūta aspirantūra, inženieru
psiholoģijas, darba psiholoģijas specialitāte
1980. Rostovas pie Donas Valsts Universitāte, psiholoģijas   fakultāte, psihologs,
psiholoģijas pasniedzējs

ZINĀTNISKIE UN AKADĒMISKIE GRĀDI
2003. Psiholoģijas nozares, sociālās psiholoģijas apakšnozares  LR psiholoģijas asociētā
profesore
1993. LR Psihololoģijas zinātņu doktore
1985. Psiholoģijas zinātņu kandidāte

DARBA PIEREDZE

no 2005. g. – Daugavpils Universitātes vadošais pētnieks, as. prof.
no 2004. g līdz šim brīdīm  Psiholoģijas augstskolas augstākās profesionālās
maģistrantūras programmas “Profesiju-amatu psiholoģija” direktore
no 2001. līdz šim brīdīm  Psiholoģijas augstskolas augstākās profesionālās studiju
programmas “Psiholoģija” direktore
no 1999. līdz 2004.  Psiholoģijas Augstskolas rektore
no 1999. līdz šim brīdīm  Baltijas Krievu Institūta profesore
1997. – 2001.   LU Rīgas Humanitarā Institūta docente
1995. – 1999.  Baltijas Krievu institūta pasniedzēja
1994. – 1996.  SIA ‘’Brell’’ menedžere
1991. – 1994.  SIA ‘’Pegass’’  direktora vietniece
1990. –1991. Latvijas socioloģiskā  centra Liepajas filiāles speciālo procesu vadības
labolatorijas vadītāja

1988. – 1990. Latvijas Republikas socioloģijas centrā vecākā zinātniskā līdzstrādniece
1986. – 1988. Baltkrievijas Valsts fiziskās kultūras institūta vecākā zinātniskā  līdzstrādniece

1986. – 1988. Baltkrievijas Valsts Universitātes psiholoģijas katedras pasniedzēja
1980. – 1985. Studijas Krievijas zinātņu akadēmijas psiholoģijas instuitūta aspirantūrā
1980. Minskas radiotehniskais institūts, vecākais tehniķis darba aizsardzības  dienestā

KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI
2006. Seminārs “ Smilšu spēļu bilžu valoda” Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība
(vad. Linde fon Keizerlinka), Latvija, Rīga

Irina Plotka
Dzimšanas datums 23.04.57.
Tālrunis darb.tālr.7100608, mob.tālr.9128595
e-pasts plotka@livas.lv; i_plotka@psy.lv

mailto:plotka@livas.lv;
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2005.  Seminārs “ Smilšu spēļu bilžu valoda” Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrība
(vad. Linde fon Keizerlinka), Latvija, Rīga
2004. Seminārs “Psihologa-profesionāla personības izaugsme” Latvija, Rīga
2003. „International Summer Conference of Art Therapy”, Latvija, Jūrmala,
2001. Seminārs – darbnīca “Metamorfoza”, Polija, Lodza,
2000. Skolu valdes kursi “Humāna un personiska pieeja bērniem mācību  procesā”, Rīga.
1998. International Adlerian Summer Schools and Institute, Lietuva, Viļņa

1994. Seminārs “Smilšu terapija”, Čehija

1996. Seminārs “Psihohigiēna un kompetence ikdienas saskarsmē”, Maskava

1987. – 1988. Maskavas Universitāte, psiholoģijas fakultāte, sociālās psiholoģijas
katedra
1986. Seminārs “Vizuālās uztveres problēmas “, Bulgārija

ZINĀTNISKI ORGANIZATORISKĀ DARBĪBA
2006. (Konsultants/eksperts) ESF projekts “PA psiholoģijas studentu prakses īstenošana
uzņēmumos un metodisko materiālu pilnveidošana prakses vadītājiem” Nr.
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165
2005. PA, starptautiskas zinātnisko darbu krājuma redkolēģijas loceklis
2005. Žurnāla “Psiholoģija mums” redkolēģijas locekle (Latvija, Rīga)
2005. Augstākās profesionālās maģistrantūras programmas “Profesijas – amatu
psiholoģija” akreditācijas izstrāde.
2005. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs –
 pirmais gads ES” , tēžu redkolēģijas locekle (Rīga, BKI)
2002. –  2004. Juridisko personu dibināto augstskolu associācijas priekšēdētāja vietniece
2002. Sadarbība ar Rēzeknes Augstskolas Uzņēmējdarbības vadības katedru projektā:
“Sociāli psiholoģisko inovāciju analīze Latgales reģionālā attīstībā”- projekta vadītāja
ass. prof.V Strazdiņa, zinātniskā darba organizātore prof.M.Vidnere
2002. Zinātniskā eksperta darbs Igaunijas “Big Brothers big Sisters movement” (BBS
Estonia) asociācijas projektā Rīgā : “Big Brothers, Big Sisters – Adult support for
children at risk”. Projekta vadītaja. S.Varjuna, Igaunija, BBS priholoģe-trenere.
2002. Starptautiskās konferences “Uzņēmējdarbības attīstības ceļi, problēmas un tiesības
21.gadsimtā”, tēžu redkolēģijas locekle (Rīga, BKI)
2001. PA augstākās profesionālās izglītības ar integrētu bakalaura standartu programmas
“Psiholoģija” direktore
2000. – 2002. Augstākās profesionālās izglītības programmas “Psiholoģija” izstrāde un
akreditācija, kā arī Psiholoģijas Augstskolas akreditācija.
2000. Izdevējdarbības vadīšana Psiholoģijas Augstskolā. Latvijas, Lietuvas, Krievijas,
Polijas un ASV vadošo psiholoģijas speciālistu zinātnisko darbu krājuma (2001-2002)
redaktore
1999. Psiholoģijas Augstskolas rektore
1999. Psiholoģijas Augstskolas Senāta locekle
1999. Psiholoģijas Augstskolas Sociālās psiholoģijas katedras vadītāja
1999. PA zinātniskais supervisors,  kvalifikacijas darbu vadītāja, kvalifikacijas   darbu
recenzente
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1997. – 1998. CHR Psiholoģijas Augstskola, Psiholoģijas kvalifikācijas komisijas locekle
1997. – 1998. Humanitārais Institūts, zinātniskais supervisors,  bakalaura diplomdarbu
vadītāja, maģistru un bakalauru darbu recenzente

PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA
Bakalaura programmā, augstākās profesionālās izglītības programmā:
Ievads psiholoģijā (Psiholoģijas Augstskola)

Eksperimentālā psiholoģija (Cilvēka Pētīšanas centrs, Humanitārais Institūts, Psiholoģijas
Augstskola)
Sociālā psiholoģija (Baltijas Krievu institūts, Psiholoģijas Augstskola)
Vispārīgā psiholoģija  (Baltijas Krievu institūts, Psiholoģijas Augstskola)
Organizāciju psiholoģija – (Cilvēka Pētīšanas centrs, Psiholoģijas Augstskola, )
Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija – (LU Humanitārais Institūts, Psiholoģijas
Augstskola)
Maģistra programmā:
Organizāciju un vadības psiholoģija (Baltijas Krievu institūts)
Psiholoģikā pētījuma metodoloģija (PA maģistrantūra “Profesiju – amatu psiholoģija”)
Profesionālās  darbības psiholoģija (PA maģistrantūra “Profesiju – amatu psiholoģija”)
Personāla vadība (Baltijas Krievu institūts)
Bakalauru un  augstākās profesionālās izglītības  darbu vadīšana:

LU, Rīgas Humanitārais Institūts (no 1997.g., vidēji 10 darbi gadā)

Psiholoģijas Augstskola – (vidēji 25  darbi gadā no 1999 – līdz šim brīdim)

Maģistru programmā:
Maģistru darbu vadīšana: Psiholoģijas augstskolā –  (2004 – līdz šim brīdim)
Maģistru darbu vadīšana: Baltijas krievu institūtā – 25 darbi (1999.-2005.)

ZINĀTNISKO INTEREŠU JOMA
Organizatoriskā psiholoģija, Sociālā psiholoģija, psiholoģisko pētījumu metodoloģija,

eksperimentālā sociālā psiholoģija, kroskulturālā psiholoģija.

Doktora disertācija: Operatīvo uzdevumu risināšanas stratēģiju psiholoģiskie
raksturojumi.

LĪDZDALĪBA PROFESIONĀLAJĀS BIEDRĪBĀS
Latvijas Profesionālo Psihologu asociācijas locekle
CICE (Children Identity and Citizen Europe) Londol Mitropoliten University  locekle

PIEDALĪŠANĀS KONGRESOS, KONFERENCĒS
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2006. VII th International Baltic Psychology Conference “Baltic Psychology in Global
Context: Where Do We Stand?” in Riga, Latvia from June 15 to 17
2006. 8th Conference CiCe: as workshop 3 "Global Citizenship Education:
Ethnocommunicative Competence and International Relations in Latvia", May, Riga,
Latvia
2005. VI Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “Теория и практика
менеджмента и маркетинга”, Minska
2005. XIII Starptautiskā konference un diskusijas zinātniskais klubs “Jaunas informācijas
tehnoloģijas medicīnā, bioloģijā, farmakoloģijā un ekoloģijā”
2005. Starptautiskā konference ”Mentoring for children from disadvantaged
environment: European experience with Big Brothers Big Sisters” , Vilnius, Lithuania
2005. Starptautiskā zinātniski-praktiskā konference “privatbizness baltijas valstīs –
pirmais gads ES”, Latvija, Rīga
2004. Starptautiskā konference VI International Baltic Conference, Vilnius, Lithuania
2003. Starptautiskā konference CiCe Fifth Annual Conference 8-10 May in Braga,
Portugal
2003. I.Plotka, N.Šmeļova Psihologu starptautiskā konference “Ģimenes audzināšanas
aktuālie jautājumi”, Čehija, Kralova
2003. Izglītības psihologu konference, Maskava, 2003.g. 25-28.05.
2003. I.Plotka, N.Šmeļova 7. Starptautiskā zinātniski praktiskā konference
“Ekonomikas un vadības problēmas”, Baltkrievija, Minska, 2003.g. 28-29.04.
2003. I.Plotka, V.Petļak Latvijas inteleģences 56.konference, Rīga, 2003.g. septembris
2002. Starptautiskā konference “Boloņas process Latvijā Eiropas kontekstā, LU, Latvija,
Rīga
2002. Starptautiskā zinātniski – praktiskā konference “Problems and ways of

development of business and the right in 21 century”, Latvija, Rīga

2002.  5. Starptautiskā Baltijas psihologu konference “ Psychology in the Baltics: at the
crossroads”, Igaunija, Tartu
2001. VI Starptautiskā vasara konference “Creativity in Business and Education”, Polija,
Lodz
2000. IV Starptautiskā “Baltic Psychology “ konference, Latvija,  Rīga
2000. Starptautiskā konference “Problems of managment and marketing on
a boundary of the third millennium”, Baltkrievija, Minska
1994. Starptautiskā konference “L.Vigotskis un mūsdienu hum.zinātnes”, Golitcina,
Krievija.
1994. Starptautiskā Baltijas psiholoģijas konference, Latvija, Rīga

PIEDALĪŠANĀS PROJEKTOS UN GRANTOS

2006. I. Plotka DU projekts “Līdzatkarības saistība ar personības adaptīvām spējām un
dzīves kvalitāti”, projekta vadītāja
2006. I. Plotka, L. Kaļiņņikova, V. Petļaka, I. Lavreņuka (Konsultants/eksperts) ESF
projekts “PA psiholoģijas studentu prakses īstenošana uzņēmumos un metodisko
materiālu pilnveidošana prakses vadītājiem”
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Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0035/0165, 2006.g.
2002. – 2003. As. prof., dr. psych. I. Plotka Sadarbība ar Rēzeknes augstskolas
Uzņēmējdarbības vadības katedru projektā: “Sociāli psiholoģisko inovāciju analīze
Latgales reģionālajā attīstībā”
2002. As. prof., dr. psych. I. Plotka Zinātniskā eksperta darbs Igaunijas “Big Brothers,
Big  sisters  movement”  (BBS  Estonia)  asociācijas  projektā Rīgā:  “Big  Brothers,  Big
sisters – Adult support for cildren at risk”
As. prof., dr. psych. I. Plotka, lekt. V.Petļak Socrates Comenius Project Title: “New

European Citizens: yesterday, today and tomorrow”. Schools: Olaine 2 school, schools

from Germany, Finland, Spain, Ireland

PUBLIKĀCIJAS
no 1999.- 2005. 27 publikācijas, t.sk. 10 starpt. publikācijas ārvalstu starptautiskos
izdevumos, 10 konferenču tēzes, 4 mācību līdzekļi, zinātnisko darbu krājuma 2 sējumos
“Актуальные проблемы психологии: теория и практика» redaktore (skat. pielikumu)

2006. И. Плотка, М. Виднере, Е. Сокол «Толерантность межэтнических отношений
и позитивная этническая идентичность. Опыт исследования». Žurnāls “Sociālo
zinātņu vēstnesis”, Nr. 1 (3)
2005. И. Плотка, Е. Сокол «Позитивная этническая идентичность как основа
толерантности межэтнических отношений». Международный сборник научных
трудов: Актуальные проблемы психологии, бизнеса и социальной сферы общества:
теория и практика. Т. 3, Рига 2005, ВШП
2005. И. Плотка. Общая психология. Курс конспект лекций. Рига, БРИ
2005. И. Плотка. Т. Андреева. Модус жизнедеятельности профессионала как
фактор социально-психологической адоптации в современных условиях.
Starptautiskā zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais
gads ES”, Rīga, BKI
2005. И. Плотка. И. Лавренюк. Кризисы установления профессионала. Starptautiskā
zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga,
BKI
2005. И.  Плотка К.  Сырица.  Проблема нахождения смысла жизни и труда в
кризисных ситуациях. Starptautiskā zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness
Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, BKI
2005. И.Плотка Е.Воробьёва. Психологические особенности профессиональной
адаптации. Starptautiskā zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs –
pirmais gads ES”, Rīga, BKI
2005. И. Плотка Р. Наглис. Мотивация и анализ системы оплаты труда. Starptautiskā
zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga,
BKI
2005. И. Плотка С. Галицкая. Становление системы професиональной
деятельности. Starptautiskā zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness Baltijas
valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, BKI
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2005. И. Плотка А. Лицов. Исследование лояльности персонала как способа
повышения эффективности деятельности организации. Starptautiskā zinatniski-
praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, BKI
2005. I. Plotka M. Vidnere. Ethnocommunicative competence (ECC) and its role in
creation and development of international relationship in Latvia. Starptautiskā zinatniski-
praktiskā konference “Privātbizness Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, BKI
2005. I. Plotka U. Giberte. Komunikāciju vadība – organizācijas efektīvas darbības
paaugstināšanas metode. Starptautiskā zinatniski-praktiskā konference “Privātbizness
Baltijas valstīs – pirmais gads ES”, Rīga, BKI
2005. I. Plotka M. Vidnere. Ethnocommunicative competence (ECC) and its role in
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Teaching and learning, Workshop of the European
Physical Society, October 5 -7, 2005, Berlin,
Germany, Abstracts.

10. Ignatjeva S., Drozdovs P. Teaching of Computer
Science to students of not profile specialities,
Starptautiskā konference „dabaszinātnes un
matemātika Daugavpils Universitātē pagātnē un
mūsdienās”, 2006. gada 1.-3. februārī. Tēzes. 45.-
46. lpp.
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Curriculum Vitae

Personas dati Vitālijs Raščevskis,
dzim. 1970.g. 22. decembrī,

PK 221270 – 11442
Daugavpils, Smilšu iela 105, dz.33, LV-5410
Mob.tālr. 9254960
Polis
e-mail: wiras@inbox.lv

Izglītība No 2004.g. Daugavpils
universitātes

Doktorands

2000.g.-2004.g. Latvijas
universitātes

Doktorands

1995.-1997.g. Sankt-Pēterburgas
valsts universitātes Menedžmenta
specfakultāte

Personālās un reklāmas menedžeris –
praktiskais psihologs

1994.- 1996.g.  Daugavpils
Pedagoģiskā universitāte
psiholoģijas maģistratūra

Psiholoģijas maģistra grāds

1992.- 1994.g.  Daugavpils
Pedagoģiskā universitāte

Psiholoģijas bakalaura grāds

1988.- 1994.g.  Daugavpils
Pedagoģiskā universitāte fizikas
un matemātikas fakultāte

matemātikas un informātikas skolotāja
kvalifikācija

1986.-1988.g. Rēzeknes
6.vidusskola

Darba pieredze 1995.- 1997.g. DPU psiholoģijas katedras laborants
1996.-1997.g. Psiholoģiskās konsultācijas firmas

“Talimans” praktiskais psihologs
1997.- 2003.g. Daugavpils 15.vidusskola, skolas psihologs

1998. - 2003g. Psiholoģiskā atbalsta krīzes centra
psihologs

Kopš 1998.g. LU Psiholoģijas un pedagoģijas institūta
Latgales nodaļa, psiholoģijas pasniedzējs

Kopš 2004.g. DU SZF Sociālās psiholoģijas katedras,
psiholoģijas lektors

Prasmes Krievu valodu un latviešu valodu pārvaldu pilnībā, angļu un poļu valodu
sarunvalodas līmenī
Psiholoģijas un psihoterapijas mācību semināru dalībnieks:

1994.g.
1994.g.
1995.g.
1996.g.
1997.g.
1998.g.

“Miesiski orientētās psihotehnikas” (Daugavpils)
“Geštaltterapija” (Rīga)
“NLP” (Daugavpils)
“SPT” (Rīga)
“Personiskās izaugsmes grupa” (Sankt-Pēterburgs)
“Biosintezis”(Daugavpils)

1994.g. “Miesiski orientētās psihotehnikas” (Daugavpils)
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1994.g.
1995.g.
1996.g.
1997.g.
1998.g.

“Geštaltterapija” (Rīga)
“NLP” (Daugavpils)
“SPT” (Rīga)
“Personiskās izaugsmes grupa” (Sankt-Pēterburgs)
“Biosintezis”(Daugavpils)

Publikācijas:

11.. VVoorroobbjjoovvss AA..,, RRuužžaa AA..,, RRaaššččeevvsskkiiss VV..,, MMuurraaššoovvss VV.. SSoocciiaall rreepprreesseennttaattiioonnss ooff
ssaaffeettyy aanndd lliivviinngg ooff EEUU ssttaatteess aammoonngg LLaattvviiaann iinnhhaabbiittaannttss \\\\ SSoocciiāālloo zziinnāāttņņuu
vvēēssttnneessiiss ((ddrruukkāā))..

22.. VVoorroobbjjoovvss AA..,, RRuužžaa AA..,, RRaaššččeevvsskkiiss VV..,, MMuurraaššoovvss VV.. ((22000066)) SSoocciiaall
rreepprreesseennttaattiioonnss ooff EEUU ssttaatteess aammoonngg LLaattvviiaann iinnhhaabbiittaannttss \\\\ RReeģģiioonnāāllaaiiss zziiņņoojjuummss,,
NNrr.. 22..,, DDaauuggaavvppiillss,, SSaauullee,, 111122 -- 118877..

3. "Субъективное восприятие конфликтности представителей разных
этнических групп". Starptautiskā konference  "Konflikta teorija un prakse
multikulturālā sabiedrībā" rakstu krājums R., SO "Izglītība tautas attīstībai", 2001,
133.-138.lpp.

4. "PECULIARITIES OF THE TEACHER-STUDENTS INTERACTION IN THE
MULTICULTURAL ENVIRONMENT" Starptautiskā konference "Nove
možnosti vzdēlavanī a pedagogicky vyzkum" rakstu krājums, Ostrava, Čehijas
Republika, Ostravas universitāte, Pedagoģijas fakultāte, 2001.g., 240-243.lpp.

5. "Vecāka klašu skolēnu etniskā identitāte multikulturālā sabiedrībā". Starptautiskā
konference "Tradicionālais un novatoriskais sabiedrības ilgspējīgā attīstībā.
Pedagoģija un psiholoģija" rakstu krājums, Rēzekne, 2002.g. 28.februāris-2.marts.
Rēzeknes Augstskola, 2002.g., 81.-88.lpp.

6. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of
economy and political power of EU states among Latvian inhabitants \\ Baltic
Journal of Psychology (drukā).



89

CURRICULUM VITAE

VALĒRIJS DOMBROVSKIS

Parādes iela 1,
Daugavpils Universitāte,
Daugavpils, LV-5401
tel. 5428636
e-pasts: valerijs.dombrovskis@du.lv

Dzimšanas vieta un gads: Daugavpils, 1963.gada 25.novembris

IZGLĪTĪBA
· 1996.g. Latvijas Universitātē iegūts Latvijas Valsts doktora grāds psiholoģijas zinātnes

nozarē
· 1994.g. Daugavpils Pedagoģiskā universitātē iegūts Psiholoģijas maģistra grāds ar

psihologa praktiķa kvalifikāciju
· 1991.-93.g. Maskavas Jaunatnes institūtā pēcdiploma psiholoģijas studiju programmas

students
· 1989.g. Daugavpils Pedagoģiskā institūta skolotāja diploms

DARBA PIEREDZE

· 2006.g. septembris – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un Pedagoģiskās
psiholoģijas katedras docents

· 2003.g. septembris - 2006.g. jūnijs – Daugavpils Universitātes Pedagoģiskās
psiholoģijas katedras vadītājs, docents

· 1997.g. aprīlis – 2003.augusts – Daugavpils Universitātes Psiholoģijas katedras
vadītājs

· 1996.g-2003.g. – Daugavpils Universitātes psiholoģijas katedras docents
· 1996.g. marts – oktobris – Daugavpils Universitātes Pirmsskolas un Pamatskolas

pedagoģijas fakultātes prodekāns
· 1994.g.-1996.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras

lektors
· 1991.g. – 1993.g. - Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas katedras

asistents
· 1989.g. -1991.g. - Daugavpils Pedagoģiskā institūta Latvijas Jaunatnes Progresa

Savienības organizācijas vadītājs
· 1988.g. septembris- decembris - Daugavpils 4.vidusskolas skolotājs
· 1988.g. februāris – jūnijs - Olaines 35. PTV pasniedzējs
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I. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Konferences

Dombrovskis V. 2006. 24.-28. septembris (Soči, Krievija). Krievijas Zinātņu akadēmijas
Psiholoģijas institūta Starptautiskais forums „Образ Российской психологии в регионах
страны и в мире” (Krievijas psiholoģijas tēls pasaulē un valsts reģionos).

Dombrovskis V. 2005, 11-12 November, Vilnius (Lithuania). The International
Conference „Education Policy Transformations: Migration, Borrowings, Glocalization”.
Paper’s title: „Pecularities of Professional Orientation and Career Counselling Policy in
Latvia”.

Dombrovskis V. 2005, 03-08 July, Granada (Spain). 9th European Congress of
Psychology „Crossroads of Psychology in a World Without Borders”. Paper’s title:
„Professional Identification of Adolescents of Latvia in Multicultural Environment”.

Dombrovskis V. 2005, 13-14 May, Turku (Finland). Nordic Conference on Adult
Edication: “Adult Education – Liberty, Fraternity, Equality?”. Paper’s title: „Education
for Adults in Latvia – Possibilities and Limitations”.

Dombrovskis V. 2004.g 25-26.novembris. Viļņa (Lietuva). Konference: “Personības
psiholoģiskā attīstība”. Uzstāšanās ar referātu „The symptoms of Social Disadaptation of
Adolesence with Deviant Behaviour”.

Dombrovskis V. 2004.g. 13-17.septembris, (Sudaka, Ukraina, Krima). Konference:
”Migrācija Eiropā: sociālie un psiholoģiskie aspekti”. Uzstāšanās ar referātiem:
„Latvijas studentu Vācijā dzīves krīze un profesionālās identitātes veidošanās īpatnības”
un “Tolerance un migrācijas problēma”.

Dombrovskis V. 2004, July 18- 22, (Groningen, The Netherlands). 12th European
Conference on Personality. Paper’s title: „Interrelation of Tolerance and Life’s Values of
a Personality”.

Dombrovskis V. 2004, 14-16, April (Tallinn, Estonia). The 2nd Journal of Teacher
Education and Training Conference “Sustainable Development. Culture. Education.”
Paper’s title: „Dynamics of Professional Identification During The Univresity Studies”.

Dombrovskis V. 2002, 15-18, May (Daugavpils, Latvia). The 3rd Intenational conference:
“Person. Color. Nature. Music.” Paper’s title: “The influence of Somatic Illness upon the
Formation of Teenager’s  Character Accentuations”.

Dombrovskis V. 2001, 1-6 July (London, Great Britain). VIIth European Congress on
Psychology. Paper’s title: „The Psychological Conditions of The Formation of Teenagers'
Positive Learning Motivation”.
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Dombrovskis V. 1996, June 30-July 4, (Netanya, Israel). The  2nd International
Conference of MOFET Institute (Ministry of Education, Culture and Sport of Israel):
„Teacher Education: Stability, Evolution and Revolution”. Paper’s title: „Pupil’s
Personality in Teacher’s Conceptions”.

Dombrovskis V. 1995.g. 5-7. oktobris (Daugavpils, Latvija). Daugavpils Pedagoģiskās
universitātes Starptautiskā konference „Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process”.
Uzstāšanās ar referātu „ Par psihodiagnostikas attīstības tendencēm Latvijā”.

Dombrovskis V. 1993.g. 8-9. oktobris (Daugavpils, Latvija). Daugavpils Pedagoģiskās
universitātes Starptautiskā konference „Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process”.
Uzstāšanās ar referātu „Masu informācijas līdzekļu ietekme uz personības apziņas
ekoloģizāciju”.

Dombrovskis V. 1993, 10-15 August (Goteborg, Sweden). The 6th International
Conference of The International Study Association on Teacher Thinking. Uzstāšanās ar
referātu „The Problem of Teacher’s Leadership in Actual and Indirect Interrelations With
Pupils”.

PUBLIKĀCIJAS
Makarevičs V., Dombrovskis V. (2006) Problemen der Migration und Toleranz (in
russisch). Migration in Europa: Sozilogische und Psychologische Forschungen. Ost-
Westeuropaische Konferenz Bilaterale Veranstaltung, Krim, Sudak (16 September,
2004)// Burlachuk L., Mikhailova N., Kraynikov E. (Hrsg). – Kiew: Art-Programm. 159-
174 pp.

V. Dombrovskis, S.Guseva, V.Murašovs. (2004) Dynamics of Professional Identification
During The Univresity Studies. The 2nd Journal of Teacher Education and Training
Conference “Sustainable Development. Culture. Education.”, Tallinn, 132-140.pp. (CD)

V.Dombrovskis, V.Makarevičs, M.Maslova. (2000) Tolerance and Its Manifestations
With The Secondary School Pupils in The Process of Intergroup Perception. //
Proceedings of the Association for Teacher Education in Europe Spring University:
Today’s reforms for tomorrows school’s, Klaipeda,  Lithuania,  (4th-7th May, 2000), -
Klaipedos Universitetas,. p.p. 70-75.

Dombrovskis V., Ruža A. (1999) Vērtību satura modeļi dažāda vecuma un statusa
grupās. // Daugavpils Pedagoģiskās Universitātes 7.ikgadējās zinātniskās konferences
rakstu krājums,-  A9. Pedagoģijas un psiholoģijas zinātnes. - Daugavpils, “Saule”, -
159.lp.

Dombrovskis V., Volkovics B. (1997) Pupil’s Personality in Teacher’s Conceptions //
Proceedings of The 2nd International Conference on Teacher Education: Stability,
Evolution and Revolution // June 30-July 4, 1996, Netanya, Israel / Ministry of
Education, Culture and Sport, MOFET Institute,– vol.A. (ed. by Ephraty N., Lidor R.) –
p.p.187-194.
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Dombrovskis V. (1995) Skolotāja priekšstats par skolēna personību. Promocijas darba
kopsavilkums. Rīga, Latvijas Universitāte, - 1-32. lpp.

PROJEKTI

· 2005.g.jūnijs-2007.g.decembris valsts aģentūras „Profesionālās
izglītības attīstības aģentūra” Eiropas Sociālā Fonda projekta “Karjeras
izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā” eksperts.

· 2004-2006.g. - Latvijas Zinātņu padomes granta Nr. 04.1249 “Latgales

reģiona jauniešu profesionālā identifikācija pašnoteikšanās periodā”
pētnieks.

II. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA

· Novadīti  maģistra darbi: 40

· Docētie studiju kursi: 9
Akadēmisko bakalaura studiju programma „Psiholoģija”:
1. Vispārīgā psiholoģija – 3 KP
Profesionālo bakalaura studiju programma „Pirmsskolas skolotājs”, „Sporta
skolotājs”, „Mūzikas skolotājs”, „Vizuālās mākslas skolotājs”, „Pamatskolas izglītība”,
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programma „Profesionālās izglītības
skolotājs” :
2. Sociālā un personības psiholoģija – 2 KP
Otrā līmeņa augstākās profesionālas izglītības programma „Vispārējās izglītības
skolotājs”:
3. Saskarsmes psiholoģija – 2 KP
Profesionālo bakalaura studiju programma „Sporta skolotājs”:
4. Sporta psiholoģija – 2 KP
Akadēmisko bakalaura studiju programma „Ekonomika”:
5. Sociālā psiholoģija – 4 KP
Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs”:
6. Profesionālās karjeras izvēle – 2KP
Akadēmisko maģistra studiju programma „Pedagoģija”:
7. Sadarbības pedagoģija un psiholoģija – 2 KP
Akadēmisko maģistra studiju programma „Socioloģija”:
8. Masu komunikācija un sabiedriskā apziņa – 2 KP
Akadēmisko maģistra studiju programma „Psiholoģija”:
9. Migrācijas procesu psiholoģiskie un sociālie aspekti – 2 KP

Izstrādātas studiju programmas:
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2006.g. Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs” - licencēšana

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski
pētnieciskās iestādēs:

· 2003.g. Rīga, „Sorosa Fonds Latvijā” programmas “Pārmaiņas izglītībā” un Izglītības
un Zinātnes Ministrijas sadarbības projekta “Atvērtā skola” tālākizglītības
programmas “Starpkultūru un bilingvālā izglītība” (292 stundas) apliecība.

· 1995.g. Rīga, EU-PHARE un Latvijas Valsts Administrācijas skolas Mācīšanas
metodoloģijas kursu sertifikāts.

· 1994.g. Ronne, Dānija. EU-PHARE un Latvijas Valsts Administrācijas skolas
organizētajos saskarsmes un psiholoģijas kursu sertifikāts.

III. CITAS AKTIVITĀTES
· Latvijas Sporta Psiholoģijas asociācijas biedrs
· Baltijas Pētījumu Izplatīšanas asociācijas biedrs (The Association for The

Advancement of Baltic Studies)
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CURRICULUM VITAE

I   VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

IRĒNA KOKINA
020159-10234
Dzimusi 1959.gada 2.janvārī,
Ludzas rajonā, Rundēnos
Adrese: Valkas ielā 5 dz. 44,
LV 5417, Daugavpils
tel. 54-31137 (mājas),  54-28209 (darbā)
e-pasts: irena@dau.lv

IZGLĪTĪBA
· 2003.g.24.oktobrī ar LU Psiholoģijas zinātņu nozares profesoru padomes lēmumu

ievēlēta asociētā profesora amatā psihologijas nozares attīstības psiholoģijas
apakšnozarē

· 1996.g. - iegūts  psiholoģijas doktora  zinātniskais grāds (Dr. Psych.)Latvijas
Universitātē

· 1995.g. Latvijas universitāte, doktorantūra Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā,
pabeigts doktorantūras kurss psiholoģijā

· 1981.g. Daugavpils Pedagoģiskais institūts, fizikas un matemātikas fakultāte.
Iegūta vidusskolas fizikas un matemātikas skolotāja kvalifikācija

· 1976.-1981.g. – studijas DPI
· 1976.g. Ludzas rajona Rundēnu vidusskolas atestāts

DARBA PIEREDZE

· No 2003.gada DU Pedagoģiskās psiholoģijas katedras asociētā profesore
· No 1996.g. Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas  katedras vadītāja
· No 1996.g. DPU Psiholoģijas katedras docente
· 1990. g.  Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas katedras

mācību spēks
· 1990. g. Daugavpils pilsētas Tautas izglītības nodaļas starpskolu mācību ražošanas

kombināts, kursa “Profesijas izvēle” pasniedzēja
· 1986. - Daugavpils Pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un  psiholoģijas katedra,

mācību meistars

II  ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS (pēdējos 6 gados)
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       Latvijas Zinātnes padomes un citu valsts pētījumu  projektu un

programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā:

§ 1998., 1999.g. līdzdalība LZP grantā DPU Psiholoģijas katedras projektā
“Tolerances sociāli psiholoģiskās problēmas un pedagoģiskais process”

§ 1999.g. LZP piešķirtais grants dalībai  starptautiskajā zinātniskajā
konferencē Austrālijā, Sidnejā

§ 2000.g. LZP piešķirtais grants dalībai ECHA starptautiskajā zinātniskajā
konferencē Ungārijā, Debrecenē

§ 2002.g. LZP piešķirtais grants dalībai ECHA starptautiskajā zinātniskajā
konferencē Grieķijā, Rodosā

§ 2001.-2003.g. piedalīšanās LZP finansētajā grantā “Skolotāju izglītības
pārorientēšana uz ilgtsspējīgu attīstības stratēģiju Latvijā”, LZP grants
Nr.  03.47

§ 2003.g. piedalīšanās LZP finansētajā grantā “Individuālās muzikālās
uzstāšanās vērtēšana audzēkņa personības attīstības kontekstā”,   LZP
grants  Nr. 03.1019

§ 2004.g. piedalīšanās DU iekšēji finansētajā grantā “Apdāvinātības attīstības
problēma mūsdienu zinātnē un praksē”, DU grants Nr. 04.22.

§ 2005.g. LZP finansētais grants “Apdāvinātības attīstība Latvijā: realitāte un
perspektīvas”, LZP grants  Nr. 06.2010.

§ 2005.g. piedalīšanās  LZP finansētajā grantā “Skolēnu muzikālās uztveres
līmeņa noteikšana kā mūzikas skolotāja diagnosticējošās darbības
komponents”, LZP grants Nr.05.1427.

§ 2006.g. IZM finansētais projekts “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai: Daugavpils
Universitātes maģistrantūras marketinga pasākumu un perspektīvās
attīstības izvērtējums”, IZM grants .

       Starptautiski finansētu pētījumu projektu vadība vai līdzdalība to

īstenošanā:

Ø Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas iniversitātes
“Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtsspējīgu attīstību”
(sākot ar 2000. gadu).
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Ø Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā ERASMUS - SOCRATES
studentu mobilitātei starp DU un Fechtas universitāti (Vācija) 2002. –
2003.gg.

Ø Līdzdalība starptautiski finansētajā projektā SOCRATES – ERASMUS
mācībspēku mobilitātē    - lekciju kursa nolasīšanā Fechtas universitātē Vācijā
– 2003.g.

       Zinātnisko līgumdarbu vadība vai līdzdalība to īstenošanā

· piedalīšanās Sorosa fonda projektā “Atvērtā skola”, apakšprogramma
“Bilingvālā izglītība Latvijā”; 2000.- 2002. g.g.

· Darbs pie ISEC līgumdarba “Integrētā mācīšana mūsdienu humānās
pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais nodrošinājums 3. un 4. klasē”,
1999.g.

·  Darbs pie lietišķā pētījuma Nr.: ISEC 9/98 “Integrētā mācīšana mūsdienu
humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais nodrošinājums”.

· piedalīšanās Sorosa fonda projektā “Apdāvinātie bērni”, 1997.g.
· Iekļaušanās eksperimentā – ISEC līgumdarba - pētījuma “Mācību satura

integrācija un darba organizācija sākumskolā”. Rezultātu analīze un
izvērtējums. Rīga, ISEC, 1996.

· Piedalīšanās “Tempus-1,” “Tempus-2” un “Teacher-36” grupā. Ieguvu
“Diploma in Pedagogics and psychology for trainers of in-service education,” ko
izdeva Royal Danisch “School of Educational Studien”, 1996. g.

· Piedalīšanās “Tempus-2” Programme Updating of In-Service Teacher Training
in Universities in Latvia 1994/1997 (S JEP-07188-95), 1996.g.

        Eksperta darbība Latvijas Zinātnes padomes un starptautiskajos projektos un
programmās

Promocijas Padomes eksperte  Psiholoģijas zinātnes habilitācijas un promocijas
Padomē kopš 2005.gada.

Publikācijas atbilstošā zinātņu nozarē
Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti Latvijas Zinātnes padomes

apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā

§ I.Kokina. Children and Aggressivity. // Proceedings of the Association for
Teacher Education in Europe Spring University: Today’s reforms for
tomorrows school’s, Klaipeda (Lithuania), 4th-7th May, 2000, Klaipedos
Universitetas, 2000. p.p. 144-151.

§ I.Kokina, A.Kehris. Kreativitāte izglītībā. Mākslu pedagogu apvienības un
Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un pamatskolas
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pedagoģijas fakultātes rīkotā starptautiskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba.
Mūzika.” 2000. 13.-19.lpp.

§ I. Kokina. Agresivitātes attīstības problēmas. Sadarbība  un kompetence
izglītībā. Starptautiskās zinātniskās conferences raksti. Jelgava, LLU, 2000.g.
158.-166.lapp.

§ I. Kokina. Different possibilities the individual growth of the Student in
nowadays school. Pradine mokykla: kaita ir problemos. Mokslines praktines
konferencijos mokslo darby rinkinys. Klaipeda, 2000., 73.-81.lapp.

§ I. Kokina Skolotāja loma radošas personības attīstībā.  Starptautiskā
zinātniski praktiskā konference RPIVA, 2000. gada 10.- 11. novembrī.
(Rakstu krājums nodots tipogrāfijā).

§ D.  Ilischko,  I.  Kokina. Some philosophical aspects of the integration of
disabled children in our society. . Šiaulia universiteto leidykla, 2000, 41. –
45. pp.

§ Е. Алтане, И. Кокина. Творческая терапия как один из
корректирующих факторов в обучении детей с умственными
отклонениями. Disabled Children in the Context of Xchanges in the
Educational System. . Šiaulia universiteto leidykla, 6. – 18. pp.

§ I.Kokina. Die Vorbereitungsprobleme der Lehrer fur die Arbeit mit begabten
Kindern.//  Talent  for  the  New  Millenium:  The  7-th  conference  of  the
European Council for High Ability Held in Debrecen (Hungary).- Debrecen,
2000, p. 25.

§ J.Altane, I.Kokina. Probleme der Kinderziehung mit Entwicklungsstorungen
// Realising Educational Problems. ATEE Spring University, Klaipeda
LIthuania, 2001.,- 39 – 44 pp.

§ J.Davidova., I.Kokina. Daugavpils universitātes studentu pētnieciskā
darbība pedagoģijā. //Teorija un prakse skolotāju izglītībā. Rīga, RPIVA
rīkotā starptautiskā zinātniskā konference, Latvija, 2002.,  432.-440. lapp.

§ J.Davidova, I.Kokina Research activity in the context of the teacher’s
sustainable Development. Journal of Teacher Education and Training.
Volume 1, 2002, 13-19 pp.

§ I.Kokina, V.Bagirjane. “Radošas individualitātes diagnosticēšanas iespējas
skolā”. Staptautiskā zinātniski praktiskā konference “Radošas identitātes
attīstība”, Latvija, Rīga, RPIVA, 2001. (Rakstu krājums iesniegts tipogrāfijā).

§ J.Davidova, I.Kokina “Assoation for Teacher Education in Europa”. The
University  of  Latvia,  Institute  of  Education  and  Psychology,  ATEE  Spring
University “Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems”, Rīga,
SIA Izglītības soļi. 59. – 67. lapp

§ J.Davidova, I.Kokina. Latvian Teachers’ Readiness for work with gifted
Children. The 8th conference of the European Council for high ability
(ECHA). Development of Human Potential: Investment into our Future”,
Rhodes,  October 9-13, 2002, 18 p.

§ J. Davidova, I. Kokina. “Development of the Giftedness in Latvia: Realities
and perspectives”. Šiaulia International Scienticfic conference “Teacher
Education XXI century:changing and perspectives”. 29.-30. November, at
Siauliai university Lithuania, 2002.- 45.-51. pp.

§ J.Davidova, I.Kokina. The Competence of Latvian Teachers in Pupils’
Giftedness Development. The University of Latvia, Institute of Education and
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Psychology, ATEE Spring University “Chancing education in a Changing
society. Teachers, Students and Pupils in a Learning Society” Rīga, SIA
Izglītības soļi, Vol.1., 92-99 pp.

§ D.Iliško, I.Kokina Ecofeminism as a viable perspective for a sustainable
model of education in Latvia. Journal of Teacher Education and Training.
Volume 2, 2003, 3-15 pp.

§ J.Davidova, I.Kokina The Competence of Latvian Teachers in Giftedness
Development. Journal of Teacher Education and Training. Volume 4, 2004,
106-114        pp.

§ J.Davidova, I.Kokina Skolotāja radošas pašattīstības motivācija inovatīvas
darbības apstākļos. RPIVA Zinātniskie raksti „Oriģinālraksti pedagoģijā un
psiholoģijā” 4. sējums, 2004.g., 178. – 189.lpp.

§ I.Kokina J.Davidova,Latvian Teachers’conceptual understanding on the
intellectual giftedness. 29 th Annual Conference „Teacher Education between
theory and practice. The End of Theory, The Future of Practice? Milan – Italy,
2004, Volume 1, 2-14 pp.

§ J.Davidova, I.Kokina Some aspects of motivation of teacher’s creative self-
development. Spring University. Changing education in a changing society.
Volume 1, 2005, 45-51 pp.

§ J.Davidova, I.Kokina “European Teacher”s Conceptual Understanding of
the Intellectual Giftedness”. “Person. Color. Nature. Music. – Scientific
articles of the fourth International Conference May 18 – 21, 2005,  7 – 20 pp.

§ I.Kokina, J.Davidova “Intellectual giftedness criteria and indicators:
Latvian teachers’ view” Journal of teacher education and training. Volume 6,
2006,116-134 pp.

Pārējās publikācijas

· I.Kokina, V.Makarevičs. Saskaņots mācību process -  izglītības demokratizācijas
nepieciešams nosacījums. DPI, diskusija. Kas ir saskaņots pedagoģiskais
process? 1993.g. 19. janvāris. Tempus-Programme:Updating of Teacher Training
and Educational Debate in Latvia. JEP – 4854-92// 14.-15.lpp.

· I.Kokina Skolotāju izglītošana psiholoģijas pasniegšanai jaunākajās klasēs. //
Minstere IV – Jūrmala. Zinātniski praktiskā konference: Vispārējās izglītības
reforma Latvijas republikā. Tēžu krājums, 1993.g. 38-39. lapp.

· И. Кокина, В. Макаревич. Психология развития человека. Материалы к
лекциям. ч. 1., ДПУ, 1993. г. стр. 1 – 120 .

· I.Kokina. Studentu profesionālā sagatavošana psiholoģijas kursa “Dzīves
māksla” mācīšanai jaunākajās klasēs”. Departament of pedagogical and
Psychology Daugavpils Pedagogical University of Education the Republic of
Latvia International Conference Culture, Ecology, Pedagogical process. Oktober,
1993., Daugavpils, Latvia.

· I. Kokina. Kas ir vides izglītība? Vides izglītība. Tempus programmas Updating
of raches Training and Educational Debate in Latvia. JEP – 4854. – 93/2. Vides
priekšmetu grupas dalībnieku diskusija. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte.
1994.g. 13.-14.lapp.
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· I. Kokina Psiholoģija ekoskolā. Es un mēs un viss ap mums. Tempus
programmas Updating of Teacher Training and Educational Debate in Latvia JEP
– 4854 – 93/2. Diskusija par ekoskolas koncepciju. Daugavpils Pedagoģiskā
universitāte, 1994., 48.-51. lapp.

· I. Kokina. Es – pasaulē problēmas sākumskolā psiholoģiskie aspekti. Kultūra.
Ekoloģija. Pedagoģiskais process. Culture. Ecology. Pedagogical Process.
Konference Daugavpils Pedagoģiskā universitātē. Conference in Daugavpils
Pedagogical universitity. 5.-7. oktobris., 1994, Tempus-programme: Updating of
Teacher  Training and Educatinal Debate in Latvia. JEP –4854/3, DPU, 1994, 33.-
34.lapp.

· I. Kokina The psychological aspects of the Problem. I – in the World. Kultūra.
Ekoloģija. Pedagoģiskais process. Culture. Ecology. Pedagogical Process.
Konference Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē. Conference in Daugavpils
Pedagogical university. 5.-7. oktobris., 1994., 34.lpp.

· I. Kokina Psiholoģijas priekšmets sākumskolā kā bērna pašizziņas un
pašaudzināšanas stimulējošais faktors. Promocijas darba kopsavilkums. R.: LU,
1995., 45 lpp.

· V.Dombrovskis, S.Guseva, A.Kehris, I.Kokina Psihodiagnostikas attīstības
perspektīvas Latvijā. Kultūra. Ekoloģija. Pedagoģiskais process. Culture.
Ecology. Pedagogical Process. Konference Daugavpils Pedagoģiskajā
universitātē. Conference in Daugavpils Pedagogical university, 4.-6. oktobris.,
1995., Tempus Programme. Updating of Teacher Training and Educational
Debate in Latvia. JEP –4854-95., DPU.,  44.- 45.lpp.

· O.Grišāne, Dz. Iliško, I.Kokina, I.Salīte Studiju programma skolotājiem
“Aktīvās mācību metodes”. Tempus –II Programme. Updating of In-Service
Teacher Training in Universities in Latvia 1994/1997., (S JEP – 07/88 – 95).

· I. Kokina. Domāšanas daudzveidība.-Septiņi spēju veidi. Sorosa fonds Latvijā.-
Programma: pārmaiņas izglītībā, DPU, ISEC; Tālākizglītības kursu studiju
programma skolotājiem. Integrētā mācīšana sākumskolā. 1995., 27. lpp.

· I. Kokina Psiholoģija skolā. Sorosa fonds Latvijā: Programma: pārmaiņas
izglītībā. DPU, ISEC Tālākizglītības kursu studiju programma skolotājiem.
Integrētā mācīšana sākumskolā. 1995., 65. lpp.

· I.Kokina. DPU iekļaušanās eksperimentā. Mācību satura integrācija un darba
organizācija sākumskolā. Rezultātu analīze un izvērtējums. Rīga, ISEC, 1996.,
5.lpp.

· I. Kokina, S.Guseva. Psihodignostika un izglītība. Daugavpils Pedagoģiskā
universitāte 75. gadadienai veltītās zinātniskās konferences “Izglītības attīstība
Latvijā: pagātne, tagadne, nākotne” tēzes.- Daugavpils, DPU izdevniecība Saule,
1996.- 12. lpp.

·  I.Kokina, S.Guseva. Skolotājam par bērna psiholoģisko gatavību skolai.
Daugavpils Pedagoģiskā universitāte 75. gadadienai veltītās zinātniskās
konferences “Izglītības attīstība Latvijā: pagātne, tagadne, nākotne” tēzes.-
Daugavpils, DPU izdevniecība Saule, 1996.- 18.-19. lapp.

· S.Guseva, I.Kokina. Izziņas aktivitāte un domāšanas attīstības problēmas.-
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas zinātniskās  konferences
“Skolotājs Latvijas skolā” tēzes. Atb. par izd. J.Strazdiņa.- Rīga: Izdevniec.
Vārti.,1998.- 51.-52. lapp.
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· I. Kokina. Psiholoģiskā atbalsta  pedagoģiskās problēmas. – Sākam mācīties:
pieredze, problēmas, risinājumi. Latvijas sākumskolas skolotāju asociācijas rīkotā
Baltijas valstu sākumskolas skolotāju konference. Daugavpils: DPU izd. Saule.-
1998.- 18.-19. lapp.

· E.Aboļeviča, I.Kokina. Vispārizglītojošo skolu skolēnu sociālās adaptācijas
grūtību (šķēršļu, kavēkļu) sociāli psiholoģiskie determinanti. Daugavpils, DPU,
“Saule”, 1998., 16 lpp.

· I.Kokina. The lessons of  mood of the soul. The  Australian  Association  for
Environmental Education Inc (AAEE) International Conference on
Environmental Education 14-18 Jan. 1999 (Australia, Sidney Neu Welles
University, 1999. 25 p.

· I. Kokina. Agresivitātes attīstības problēmas. Sadarbība  un kompetence izglītībā.
Starptautiskās zinātniskās conferences raksti. Jelgava, LLU, 2000.g. 158.-
166.lapp.

· I.Kokina. Pedagoģijas bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana, noformēšana
un aizstāvēšana. Metodiskie norādījumi.- Daugavpils: DU, Saule, 2002.- 28 lpp.

· J.Davidova, I.Kokina. Latvijas skolotāju gatavība darbam ar apdāvinātiem
bērniem.// Izglītība un kultūra. 2003.g.10.janvāris. lapp.6.-11.

· I.Kokina. Skolotāja loma radošas personības attīstībā.// Skolotājs 1 (37) 2003,
lapp.29.-33.

· I. Kokina“The Component of Motivation in the Structure of Creative
Personality of Higher Education Students”- Sustainable development, culture
and Education, Conference Guide, Vechtaer Verlag fur Studium, Wissenschaft
und Forschung, 2005, 19 – 20 pp.

· I.Kokina, J.Davidova “ Latvian teachers’ conceptual understanding on the
intellectual giftedness”. 29th Annual conference “Teacher Education Between
Theoty  and  Practice:  The  End  of  Theory,  The  future  of  Practice?  Agrigento
(Italy), 23-27 October, 2005,  6-21 pp.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs:

· 2005.g. 22.-26. oktobris, piedalīšanās un uzstāšanās Amsterdamā  30th  Annual
Conference “Teachers and their Educators – Standards for development” ar
referātu “Coorelation Among Intellectual Giftedeness Criteria and Indicators in
the Context of Teachers’ Conceptual Understanding of Intellectual Giftedness”

· 2005.g. 22.-25. maijs, piedalīšanās un uzstāšanās Fechtā – Vācijā “3rd
internacional Journal of Teacher Education and Training conference “Holistic
Education”” ar referātu “The Component of Motivation in the Structure of
Creative Personality of Higher Education Students”

· 2005.g. 18.-21. maijs, piedalīšanās un uzstāšanās Daugavpilī – Latvijā “The
Fourth internacional conference “Person. Color. Nature. Music” ar referātu
“European Teacher’s Conceptual Understanding of the Intellectual
Giftedness”.

· 2005.g. 5.-7. maijā piedalīšanās un uzstāšanās Klaipēdā – Lietuvā  ATEE “Spring
University. Changing education in a changing society” ar referātu “Some aspects
of motivation of Teacher’s creative self-development”.



101

· 2004.g.  23. – 27. oktobrī  piedalīšanās un uzstāšanās Agrigento – Itālijā „29th
Annual Conference  „Teacher Education between theory and practice. The End of
Theory… The Future of Practice?” ar referātu „The view of Latvian Teachers on
the intellectual development of gifted pupils”

· 2004.g. 6. - 8. oktobrī piedalīšanās un simpozija vadīšana Londonā „Great Britain
Professional Development  Conference” ar referātu „Development of Giftedness
in Latvia: Realities and Perspectives”

· 2004. gada 6.- 8. maijā piedalīšanās un uzstāšanās Igaunijā Tartu “Teacher
Education 7-th Spring University “European added value in teacher education:
Teachers as promoters of basic skills acquisition and facilitators of learning”,
referāts “Motivation of Students from higher educational exstablihments in the
structure of creative personality”.

· 2004. gada 14.-16. aprīlī piedalīšanās un uzstāšanās Igaunijā “The Second
International Conference “Sustainable Development. Culture. Education” Tallin,”
referāts “The Competence of Latvian Teachers in Giftedness Development”.

· 2002. gada 9.-14.oktobrī piedalīšanās  un uzstāšanās Grieķijā “The 8th conference
of the European council for high Ability” (ECHA) Rhodes, referāts “Latvian
Teachers’ readiness for Work with Gifted Children”

· 2002. g. 25.-27.marts, piedalīšanās starptautiskā zinātniskā konferencē “Teorija
un prakse skolotāju izglītībā”, Latvija, Rīga, RPIVA, referāts “Daugavpils
universitātes studentu pētnieciskā darbība pedagoģijā”.

· 2001.g. 9.-10. novembris, piedalīšanās  starptautiskā zinātniski praktiskā
konference “Radošas identitātes attīstība, Latvija, Rīga, RPIVA, referāts
“Radošas individualitātes diagnosticēšanas iespējas skolā”

· 2001.g.1. –2.jūnijs, piedalīšanās starptautiskajā konferencē “Democracy and
Education” Ukraina, Kijeva, referāts: “Некоторые аспекты демократии в
условиях специальных школ».

· 2001.g. 3. – 5. maijs, piedalīšanās starptautiskajā konferencē “Changing
Education in a Changing Society”  Lietuvā, Klaipēdā, referāts  “Probleme der
Kinderziehung mit Entwicklungsstorungen”

· 2000. gada 30.11.-1.12. – līdzdalība un uzstāšanās starptautiskajā  zinātniskajā
konferencē “Disabled Children in the Context of Changes in the Educational
System” Lietuva, Šauļi , Šauļu universitātes kvalifikācijas institūts,  referāts
“Творческая терапия как один из корректирующих факторов в обучении
детей с умственными отклонениями”

· 2000. gada 10.-11. novembris – līdzdalība un uzstāšanās starptautiskajā zinātniski
praktiskajā konferencē “Radošas personības diagnostika, struktūra un attīstība” –
Latvija, Rīga, RPIVA, referāts “Radošas individualitātes diagnosticēšanas
iespējas skolā”

· 2000.gada 19.-22.augusts – līdzdalība un semināra novadīšana “Talent for the
New Millenium” University of Debrecen, Hungary, seminārs “Die
Vorbereitungsprobleme der Lehrer fur die Arbeit mit begabten Kindern”

· 2000.gada 28.jūnijs – Vācijā Fehtas universitātes “Institut fur
Erziehungswissenschaft” novadīts seminārs “Padagogische Arbeit mit agressiven
Kindern”
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· 2000.gada 4.-6.maijs. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē
“Sadarbība un kompetence izglītībā”, Latvija, Jelgava, referāts “Agresivitātes
attīstības problēmas”

· Piedalīšanās ATEE starptautiskajā universitātē “Changing Education in a
Changing society” Klaipēdas universitātē Lietuvā 2000.gada 4.-7.maijā, referāts
“Children and Aggressivity”

· 2000.gada februāris. Piedalīšanās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē
Klaipēdā (Lietuva) “Primary School in 2000”, referāts “Personības attīstības
izzināšanas iespējas sākumskolā – pieredze, risinājumi”.

· The Australian Association for Environmental Education Inc (AAEE)
International Conference on Environmental Education 14-18 Jan. 1999. The
lessons of  mood of the soul. (Australia, Sidney Neu Welles University, 1999. 25
p.)

· 1999. g. oktobrī – piedalīšanās zinātniski praktiskā konferencē “Skolotāju
izglītība un tālākizglītība pārmaiņu procesā. Referāts “Profesionālās un
akadēmiskās pedagoģiskās izglītības attīstības tendences DPU”.

III   PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (pēdējos 6 gados)

Vadītie promocijas darbi - 2
Vadītie maģistra darbi -  63
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi – 45

 Lekciju un semināru vadība
· lekciju kursu un semināru vadīšana DU skolotāju sagatavošanas

profesionālajās programmās:
§ Attīstības psiholoģija

- 3 KP
§ Pedagoģiskā psiholoģija - 2 KP
§ Psiholoģiskās korekcijas darba iespējas skolā - 2 KP
§ Rotaļu un spēļu psiholoģija - 2 KP
§ Metodoloģija un zinātniski pētnieciskās
    metodes pedagoģijā – 2 KP

· lekciju kursu un semināru vadīšana DU Izglītības psihologa specialitātes
profesionālajā un psiholoģijas bakalaura programmā:

§ Psihodiagnostika 1,2, kursiem 3 semestros - 4 KP
§ Rotaļu un spēļu psiholoģija - 2 KP
§ Attīstības psiholoģija - 6 KP
§ Psiholoģiskās korekcijas darba iespējas skolā -2 KP

· lekciju kursu vadīšana DU Psiholoģijas, Pedagoģijas un Vides Izglītības
maģistrantūras programmās:

§ Attīstības psiholoģijas problēmas - 4 KP
§ Psihodiagnostika - 6 KP
§ Zinātniski pētnieciskā darba metodoloģija
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      un metodiskās prasības - 2 KP
§ Darbs ar apdāvinātiem bērniem - 2 KP
§ Korekcijas darbs skolā - 4 KP
§ Individuālais un grupas  korekcijas darbs - 2 KP
§ Konfliktoloģija - 2 KP
§ Ģimenes psiholoģija - 2 KP

§ Lekciju un  semināru kursu vadīšana DU Profesionālā maģistra studiju
programmā “Sabiedrības un iestāžu vadība”:

§ Saskarsmes psiholoģija - 2 KP

§ Konfliktu vadīšanas psiholoģija - 1 KP
§ Vadītāja praktiskā psiholoģija - 2 KP
§ Ierēdņu profesionālā ētika - 2KP

§ Lekciju un semināru kursu vadīšana DU Pedagoģijas un Psiholoģijas
doktorantūras programmās:

§ Pedagoģiskā pētījuma metodoloģija, inovāciju problēma - 4 KP
§ Pedagoģiskā procesa psiholoģiskie pamati -4 KP
§ Agresijas psiholoģija - 2 KP
§ Attīstības psiholoģijas metodoloģija - 4 KP
§ Apdāvinātības attīstība - 2 KP
§ Apdāvinātības problēma pedagoģijā -

2 KP
§ Skolotāja kompetences problēmas pedagoģijā - 2 KP
§ Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā - 2 KP

Izstrādātie studiju kursi

No 1996. līdz 2003. gadam izstrādātas studiju kursu programmas visos augstāk
minētajos priekšmetos.

Izstrādātās  studiju programmu

q Izstrādāta, akreditēta (1999.g.)  un tiek vadīta (esmu programmas direktore)
pedagoģijas bakalaura studiju programma

q Izstrādāta, akreditēta (1999.g.) un tiek vadīta (esmu programmas direktore) Izglītības
zinātņu  maģistrantūras pedagoģijā studiju programma  apakšprogrammās:

q “Pedagoģijas teorija un vēsture”,
q “Izglītības darba vadība”,
q “Speciālā pedagoģija”,
q “Sociālā pedagoģija”

q Izstrādāta, licenzēta (2002.g.) un tiek vadīta (esmu programmas direktore)
maģistrantūras profesionālā programma “Sabiedrības un iestāžu vadība”

q Izstrādāta un tiek vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības 2 gadu studiju
programma “Pedagoģija un Psiholoģija” nepedagoģisko augstskolu beidzējiem

q Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g. un 2003.g.), kā arī  tiek
vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības programma “Augstskolu
didaktika” visu augstskolu docētājiem bez pedagoģiskās kvalifikācijas
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q Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g. un 2003.g.) , kā arī tiek
vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā” augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem
(asistenti, lektori, docenti), kuri piedalās konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās

q Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2002.g.), kā arī tika novadīta (bija
programmas vadītāja) tālākizglītības programma “5- un 6-gadīgo bērnu
sagatavošana mācībām skolā, mācību programmas, to saturs” pirmsskolas
skolotājiem, audzinātājiem un sākumskolas 1. klašu skolotājiem

q Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2004.g. un 2005.g.) , kā arī tiek
vadīta (esmu programmas direktore) tālākizglītības programma “Inovācijas
augstākās izglītības sistēmā” augstākās izglītības pakāpē strādājošiem  docētājiem
(asistenti, lektori, docenti), kuri piedalās konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās

q Izstrādāta, apstiprināta un finansēta no IZM puses (2006.g.) , kā arī tiek vadīta (esmu
programmas direktore) tālākizglītības programma “Vispārējās izglītības iestādes
darba organizācija” , Izglītības vadības un skolvadības tematika izglītības iestāžu
vadītājiem un vietniekiem.

 Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana un to nodošana

publicēšanai vai izdotie darbi

§ И. Кокина, В. Макаревич. Психология развития человека. Материалы к
лекциям. ч. 1., ДПУ, 1993. г. стр. 1 – 120.

§ I. Kokina Psiholoģija skolā. Sorosa fonds Latvijā: Programma: pārmaiņas izglītībā.
DPU, ISEC Tālākizglītības kursu studiju programma skolotājiem. Integrētā mācīšana
sākumskolā. 1995., 65 lpp.

§ I.Kokina Pedagoģijas bakalaura un maģistra darbu izstrādāšana, noformēšana un
aizstāvēšana. DU, izd. “Saule”, 2002. –28 lpp.

Referāti akadēmiskajās konferencēs:

§ 1998.g. piedalījos Latvijas sākumskolas skolotāju asociācijas rīkotajā Baltijas valstu
sākumskolas skolotāju konferencē un nolasīju lekciju “Psiholoģijas korekcijas darbs
sākumskolā”

§ 1995.g. - iesaistījos Sorosa fonda projektā “Integrētā mācīšana sākumskolā.”
Rezultātā izstrādāta un novadīta studiju programma Latvijas skolotājiem “Integrētā
mācīšana sākumskolā”  un izdots metodiskais materiāls
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§ Piedalīšanās DPU semināra (Latvijas Pedagoģiskajām augstskolām) “Pedagoga
prakses organizācijas kvalitāte un tās loma skolotāja personības attīstības
veicināšanā” organizēšanā un darbībā (1997. gada 10.-13. decembrī)

§ 2000. gada 29. septembris - piedalīšanās LU Pedagoģijas un Psiholoģijas institūta
rīkotajā darba seminārā “Par vienotām prasībām kursa, kvalifikācijas, bakalaura,
maģistra darbiem pedagoģijā un psiholoģijā”.

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās:

q 2005.g. 22.-26. oktobris, piedalīšanās Amsterdamā  30th  Annual Conference
“Teachers and their Educators – Standards for development” . Iegūts sertifikāts.

q 2005.g. 22.-25. maijs, piedalīšanās  Fechtā – Vācijā “3rd internacional Journal of
Teacher Education and Training conference “Holistic Education””  Iegūts sertifikāts.

q 2005.g. 18.-21. maijs, piedalīšanās Daugavpilī – Latvijā “The Fourth internacional
conference “Person. Color. Nature. Music” . Iegūts sertifikāts.

q 2005.g. 5.-7. maijā piedalīšanās Klaipēdā – Lietuvā  ATEE “Spring University.
Changing education in a changing society” .Iegūts sertifikāts

q 2004.g.  23. – 27. oktobrī  piedalīšanās Agrigento – Itālijā „29th Annual Conference
„Teacher Education between theory and practice. The End of Theory. The Future of
Practice” Iegūts sertifikāts

q 2004.gada 20. septembrī – 19. oktobrī studijas  „Active Learning School of English
in London. Iegūts sertifikāts „Pre-intermediate level course in English as a  Foreign
Language”

q 2004.gada 20. septembrī– 19. oktobbrī piedalīšanās un uzstāšanās Londonā, „Great
Britain The Autumn Institute held by The National Association for Gifted
Children in cooperation with National Academy for Gifted and Talented Youth”.
Iegūts NAGC sertifikāts

q 2002. gada 9.-14.oktobrī piedalīšanās  un uzstāšanās Grieķijā “The 8th conference
of the European council for high Ability” (ECHA) Rhodes, referāts “Latvian
Teachers’ readiness for Work with Gifted Children” . Iegūts sertifikāts.

q 2002. gada 27.- 28. septembris piedalīšanās zinātniski metodiskā darba seminārā
“Ievads Marijas Montesori izglītībā”, kuru vadīja zinātnieki no Austrālijas Filips
Snovs Gengs un Mārša Snova Morgana”

§ 2000.g.  aprīlis  - piedalīšanās profesionālās meistarības pilnveidošanas kursos
“Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā” Iegūts sertifikāts, ko
izsniedza un parakstīja Krievijas Izglītības akadēmijas goda loceklis, prof.
Š.Amonašvili

§ 2000.g. februāris  - piedalīšanās starptautiskajā zinātniski praktiskajā konferencē
Klaipēdā (Lietuva) “Primary School in 2000”. Iegūts sertifikāts.

§ 1999.g. maijā – pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju (Fehtas universitāte),
iepazīšanās ar Vācijas skolu, augstskolu, specializēto mācību iestāžu un patversmju
darbības īpatnībām

§ 1999.g. maijs – piedalīšanās DPU PPF organizētajā seminārā Latvijas pedagogiem
PARADIGMA “Kopīgi mācoties, rodam jēgu”  (F.Gengs un M.Morgana no
Jaunzēlandes) organizēšanā

§ 1999.g. janvāris – piedalīšanās starptautiskajā zinātniskajā konferencē un iepazīšanās
ar vides izglītības programmu realizēšanu Austrālijā Sidnejā  “University of New
South Wales”



106

§ 1998. g. aprīlis – pieredzes apmaiņas brauciens uz Viļņas universitāti, lai iepazītos
ar psihologa kvalifikācijas iegūšanas programmu

§ 1998.gada 5. – 6. marts piedalīšanās zinātniski praktiskajā konference “Skolu
direktoru atestācija – pieredze un perspektīva”, Jūrmalā Latvijas Izglītības foruma
ietvaros, kur noklausītas lekcijas un notika darbošanās grupās par atestācijas pieredzi
un turpmāķo norisi.

§  1994.g. Stažēšanās Vācijā Berlīnes “Freie Universitat” iepazīstoties ar Vācijas
skolu mācību saturu vides izglītības programmās

§ Stažēšanās Dānijā (Kopenhāgenā, Odensē) TEMPUS projekta ietvaros (1993. 1.-
11. marts) par Dānijas skolu un augstskolu darbības principiem

Lekcijas un semināri ārvalstu augstskolās

§ 2000.gada 19.-22.augusts –  semināra novadīšana University of Debrecen, Hungary
“Die Vorbereitungsprobleme der Lehrer fūr die Arbeit mit begabten Kindern”

§ 2000.gada 28.jūnijs – Vācijā Fechtas universitātes “Institut fur
Erziehungswissenschaft” novadīts seminārs “Padagogische Arbeit mit agressinen
Kindern”

§ 2003. gada 17.-26. maijs Vācijā Fechtas universitātes “Institut fūr
Erziehungswissenschaft” SOCRATES – ERASMUS projekta mācībspēku
mobilitātes ietvaros novadīti semināri 10 stundu apjomā par tēmu “Begabung”

IV   ORGANIZATORISKAIS DARBS (pēdējos 6 gados)

 Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to
darbībā

Ø kopš 1997. gada – noslēguma  pārbaudījumu integrētajam eksāmenam pedagoģijā
un psiholoģijā komisijas priekšsēdētāja

Ø kopš 1997. gada  - Maģistru komisijas Izglītības Zinātnēs apakšprogrammas
pedagoģijā priekšsēdētāja

Ø kopš 1999. gada – uzņemšanas komisijas DU Doktorantūrā komisijas locekle
Ø kopš 1999. gada tālākizglītības  2 gadu programmas “Pedagoģija un Psiholoģija”

nepedagoģisko  augstskolu beidzējiem direktore
Ø kopš 2000. gada – promocijas eksāmenu komisijas pedagoģijas nozares

doktorantūrā locekle
Ø kopš 2002. gada  maģistru profesionālās studiju programmas “Sabiedrības un

iestāžu vadība”  direktore
Ø kopš 2002.gada tālākizglītības studiju programmas “Augstskolu didaktika” visu

specialitāšu augstskolu docētājiem bez pedagoģiskās kvalifikācijas direktore
Ø kopš 2003.gada profesionālās pilnveides  studiju programmas “Inovācijas

augstākās izglītības sistēmā”  augstākās izglītības pakāpē strādājošajiem
docētājiem, kuri piedalās konkursā akadēmiskā personāla vēlēšanās direktore

Ø kopš 2004.gada  - maģistra komisijas Valsts pārvaldē priekšsēdētāja
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Starptautisko un Latvijas  konferenču organizācijas komisijas vadība vai

līdzdalība to darbībā

Ø Ikgadējo DU Jauno zinātnieku konferenču sekcijas maģistrantiem
vadītāja

Ø Starptautiskās konferences “First Announcement fot the first
internacional JTET – Journal of Teacher Education and training
conference” organizācijas komisijas locekle, 2003.g.

Ø Baltijas valstu konferences “Sākam mācīties: pieredze, problēmas,
risinājumi” Rīgā, 1998.g. sekcijas vadītāja

  Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas,  katedras, laboratorijas vadība

Ø kopš 1996. gada – Pedagoģijas katedras vadītāja
Ø kopš 1999. gada Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes Domes locekle
Ø kopš 2000. gada – Humānās pedagoģijas laboratorijas vadītāja
Ø kopš 2003. gada – DU Izglītības un Vadības fakultātes Domes locekle
Ø kopš 2004. gada DU Senāta locekle

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību vadība vai līdzdalība
to darbībā

Ø ECHA (European Council for High Ability) locekle – kopš 2000.g.
Ø MACEID UNESCO locekle Izglītības attīstības inovāciju centrā Bangkokā

(Taizemē) – kopš 2000.g.
Ø Latvijas profesoru asociācijas locekle - kopš 2003. gada.
Ø  Eiropas skolotāju izglītības asociācijas locekle (Association of Teacher

Education in Europe) -  kopš 2004. gada.

V   Pedagoģiskā darba stāžs Daugavpils Universitātē -                26    gadi.
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds
Vladimirs Meņšikovs

Dzimšanas gads, datums,
vieta

07.10.1946.
Rīgā

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

1964-1970.g. – Rīgas Politehniskais institūts,
                         Enerģētikas fakultāte, inženieris-
                         elektromehāniķis
1978.g. – Filozofijas zinātņu kandidāts, Maskavas

                Valsts universitāte
Kopš 1998.g. – Dr.sc.soc.
Kopš 2001.g. – Asociētais profesors
Kopš 2005.g. – Profesors

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie

grādi, ieņemamie amati

kopš 1973.g. – DPI pasniedzējs, pētnieks
                         (ekonomiskie un socioloģiskie
                          projekti)
1973. – 1978.g. – DPI vecākais pasniedzējs
1978. – 1991.g.  – DPI katedras vadītājs
1991. – 1995.g. – DPU Socioloģijas, filosofijas un
                             ekonomikas katedras vadītājs
kopš 1995.g. – DPU  Socioloģisko pētījumu
                         laboratorijas vadītājs
1995.g. – 1998.g.  – DPU Socioloģijas, filosofijas un
                                ekonomikas katedras docents
1998. – 2001.g. – DPU Ekonomikas un sociālo
                             zinātņu katedras docents
2001.g.-2006.g. – DU SZF Socioloģijas katedras asoc.prof.,

prof.
2003.g.-2006.g. –  Sociālo pētījumu institūta direktors

kopš 2001.g. – DU SZF dekāns
kopš 2002.g. – Akadēmiskās studiju programmas
                        „Sociologija” direktors
kopš 2006.g. – Sociālo pētījumu institūta profesors

Pētniecības virzieni (tai
skaitā aizstāvētās
dirsertācijas, aizst. datums,
vieta disertācijas nosauk.)

Virz.: - ekonomiskā socioloģija;
            - reģionu konkurētspēja;

- izglītības socioloģija;
- drošibas sociologija

-  Filosofijas zinātņu kandidāta disertācija (1978.g.
    Maskavas Valsts universitātē) “Inženiertehniskās
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     inteleģences radošās aktivitātes paaugstināšanas ceļi”
- Socioloģijas doktora disertācija (1998.g. LU Socioloģijas

institūts) ”Latgales iedzīvotāju attieksme pret tirgus
ekonomiku”

Izstrādātie kursi : - Sociālā stratifikācija;
                             - Pilsētas socioloģija;
                             - Ievads specialitātē un Latvijas socioloģijas

virzienos;
- Cilvēkdrošības socioloģiskā izpēte;
- Finansu socioloģija;
- Padziļinātas kvantitatīvo pētījumu metodes;
- Salīdzinošie pētījumu projekti Latvijā un
pasaulē;

2000. – 2001.g. - ANO pārstāvniecības projekta Latvijā
                          „Sabiedriskās politikas process Latvijā”
                           izpildītājs
1997. – 2001.g. -  LZP projekta “Latgales ekonomiskās un

sociālās attīstības optimizācija” (№ 01.0016)
vadītājs

1999. -2002.g. – LZP projekta „ Finansu socioloģija”
(grants Nr.01-0367) vadītājs

2001.-2003.g.- Starptautiska granta „Reģionu konkurētspēja”
(Nr.5H02C02221) koordinators Latvijā

2002.-2003.g. – ANO pārstāvniecības projekta Latvijā
                          „Cilvēka drošība un tautas attīstība

Latvijā2002./2003.g.” izpildītājs
1999.g., 2002.g. – LR IZM projekta „Jaunatnes pāreja no

izglītības uz nodarbinātību darba tirgū”
zinātniskais vadītājs

2002.g. – Unibankas pieprasījuma projekta „Klienta un banku
                darbinieka savstarpējā komunikācija un
                sadarbība” vadītājs
2003.g. - 2005.g. – LZP projekta „Pilsētas socioloģiskās
                         problēmas” (grants Nr. 03-0954) vadītājs
2004.g. – Daugavpils pilsētas Domes pasūtījums – projekta
               „Daugavpils pilsētas attīstības stratēģija” vadītājs
2005.g. – 2006.g. – DU projekta „Augstākās izglītības attīstības

stretēģijas un perspektīvas” (Nr.03.03.) vadītājs
kopš 2006.g. – LZP projekta „Kapitāls socioloģiskajā aspektā:

pētījuma teorētiskais pamatojums un operacionālie
parametri” (projekts Nr. 06.2031) vadītājs

kopš 2006.g. – IZM projekta „Augstākās izglītības kvalitātes
sociāli ekonomiskie aspekti” (projekts Nr. ) vadītājs

kopš 2006.g. – IZM projekta „Latvijas iedzīvotāju pilsoniskās
identitātes un mentalitātes veidošanās
multikulturālā vidē: socioloģiskais aspekts”
(projekts Nr. 2.21) izpildītājs (vadošais pētnieks)
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kopš 2006.g. – Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās
programmas projekta „Latvijas un tās reģionu darba
tirgus specifiskās problēmas” DU darba grupas
vadītājs

kopš 2006.g. – Valsts prezidentes kancelejas Stratēģisko
pētījumu komisijas projekta „Izglītība zināšanu
sabiedrības attīstībai Latvijā” vadītājs

kopš 2006.g. – Starptautiska projekta „Transition and
Development of Transboundry Economic Co-
operation in the Eastern Borderland of Poland in the
Context of European Integration (Polish Ministry of
Science and Informatization, grant no
1H02C08829)” koordinātors Latvijā

Publikācijas
( monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskieun zinātniski-
metodiaskie darbi)

1. Monogrāfija “Latgale ceļā uz konkurētspējīgu tirgu”. -
Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 1997 – 120.lpp.

2. Monogrāfija: “Atomenerģētika un cilvēka dzīves apstākļi
(socioloģiskais aspekts)”. (Kopā ar O.Peipiņu) –
Daugavpils, DPU izdevniecība “Saule”, 1999 – 116.lpp.

3. “Outlook for Privatisation and Social Stratification in
Latvia”. – Fragmentary Visions on Social hange- Poland,
Latvia and Finland. Finland, Tampere, 1992

4. “Sociological Aspects of Economic Transformation of
Postcommunistic Latvia.” - Turen, 1996

5. “The  Research  of  The  Optimal  Model  of  Citie's  Social
Development.” - Riga, 1991

6. Finansu sistēma un finanšu rīcība (socioloģiskais
aspekts)/IX ikgadējās konferences rakstu krājums. –
Daugavpils, DPU, Saule, 2000.

7. Latvijas sociālais kapitāls: socioloģiskā vērtējuma
mēģinājums/ DPU HF XI zinātnisko lasījumu materiali.
(5.krāj.). – Daugavpils, DPU. Saule, 2001.

8. Dzīvesvietu postkomunistiskās metamorfozes (Latgales
variansts)/ Akadēmiskās izglītības problēmas universitātē.
(rakstu krājums). – Daugavpils, DPU, Saule, 2000.

9. Līdzdarbības ienākšanas publiskajā politikā/ Pārskats par
tautas attīstību 2000./2001. – UNDP Latvijā, Rīga, 2001.
(līdzautors)

10. Jaunatnes adaptācijas stratēģijas un rezultāti. – IT laikmets:
jaunatne un sociālās zinātnes/ Starpt.konf. materiāli. –
Rīga, LU Filosofijas un socioloģijas institūts, 2001.

11. Latvijas sociālais kapitāls: pašreizējais stāvoklis un
jaunākās tendences/Starpt. konf. materiāli (“ Ekonomisko
un sociālo attiecību transformācija: procesi, tendences,
rezultāti”). – Rīga, Biznesa Augstskola “Turība”, 2001.

12. The Advent of Participation in Public Policy/Latvia.
Human development report 2000./2001.- Riga, UNDP
Latvia, 2001.
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13. Reasons  and  The  Results  of  Suppression  of  the  Regional
Reform in Latvia/ book: Current Issues of Cultural and
Spiritual Development. – Kaunas, Lithuanian University of
Agriculture, 2001.

14. М. М. Ковалевский о специфике социологического
анализа хозяйственной жизни/B книге: Максим
Ковалевский и современная общественная мысль (к
150 – летию со дня рождения М.М. Ковалевского). –
Санкт- Петербург, Санкт –Петербургский
Государственный университет, 2001.

15. Menshikov V. On Certain Development features in
Latgale. – book: Humanities nd Social Sciences.Regional
identity of Latgale. – LZA, R., 3(36) 2002. – p.131. – 141

16. Menshikov V. Ocena sistemow finansowych krajow
postkomunistycznych w aspektie sojologicznym.- В кн.:
Problemy spolecznogo spodarcze w Europie spodkowo –
wschodniej u  progu nowego tysiacilecia.- Torun, Polska,
2002. -1.sēj. p. 37. – 45

17. Меньшиков В. Неофеодализм против социального
государства.  -   В кн.:  Социально –  экономические
проблемы в постсоциалистическом пространстве1.sēj.
98. – 105

18. Меньшиков В. Социальный капитал Латвии: состояние
и новейшие тенденции. – В кн.:  Strategia  rozwoju
spolecznej gospoderki rynkowej w Polsce. Lublin,
Wydawnictwo Universitety Marii Curie, tom 1, 2002., s.
234. – 240.

19. Меньшиков В. Причины и торможения региональной
реформы в Латвии//Социология. Научно-
теоретический журнал. - Минск, Белорусский
Государственный Университет, 2002., № 4, стр. 62. –
65.

20. Meņšikovs V. Reģionālā attīstība globalizācijas apstākļos.
– Gr.: Reģiona  konkurētspēja. 1. daļa, Daugavpils, Saule,
2002., 17. – 25.      lpp.

21. Meņšikovs V. Sabiedrības pašorganizācija un kultūras
mantojuma loma Latgales modernizācijā. – Gr.: Atmiņa
kultūrvēsturiskā kontekstā. Daugavpils, Saule, 2002., 26. –
34 lpp.

22. Meņšikovs V. Finansu socioloģija: daži teorētiskie un
praktiskie aspekti. – Gr.:Finansu socioloģija: problēmas un
to risināšana.Daugavpils, Saule, 2002., 5. – 33 lpp.

23. Meņšikovs V. Alternatives of neofeodalisms. – book:
Spiritual values in knowledge. – Kaunas, Lithuanian
University of agriculture, Academia, 2003.-   p.99 -104.

24. Meņšikovs V. About specificity of political culture in
states of  post communisms. – book: Globalization and
Integration challenges to the rural areas of east un central
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Europe. – Kaunas, Lithuanian University of agriculture,
Academia, 2003.- p.182. -183.

25. Neofeodālisma alternatīvas.- Gr.: Dienas kārtība Latvijai –
2004. – R., Baltijas Forums, 2003. – 195-203 lpp.

26. The  Anatomy  of  Human  Security  in  Latvia.-  Gr.:  Human
Security. Latvia Human Development Report 2002./2003.-
R.,UNDP Latvia, 2003. – p. 27-55

27. Cilvēka drošības mērīšana Latvijā. – Gr.: Cilvēka drošība.
Pārskats par tautas attīstību Latvijā 2002-2003.g.- R., ANO
pārstavniecība Latvijā, 2003.

28. Социально-экономические проблемы города в
условиях переходной экономики. – Кн.:Стратегия и
тактика развития производственно-хозяйственных
систем. Материалы III международной конференции. –
Гомель, 2003. – стр. 51-52

29. Latvian Town in Sociological Estimation. –
Gr.:Ekonominial ir Denografinial pokučiai bei švietimo
problemos rytu ir Vidurio Europoje. Tarptautines
mokslines konferencijos darbai. – Vilnius, Apyauszis,
2004. – 155-161 lpp.

30. Human Security and Development a Town in the
Conditions of System Transformations. – gr.: Czlowiek a

31. Rynek. – Towarzystwo Naukowe,Kataliekiego
Uniwrsytetu Lublenskiego. – Lublin, 2004. – p. 62. - 69.

32. The Role of Municipal Self –governments in the
Development of Busines Environment and International
Economic Cooperation. – Gr.: Miedzynarodowe
uwarcenkowania konkurencyjnosci regionu. – Torun,
2004. – p. 487.- 495.

33. Finanšu darbinieku attieksme pret valsts ekonomisko
stratēģiju. – gr.: Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi:
jauni izaicinājumi un perspektīvas. – R., Banku
Augstskola, 2004. -202.-214.lpp.

34. Cilvēdrošība Latvijā: socioloģiskais aspekts// Sociālo
Zinātņu Vēstnesis.– Daugavpils, DU SZF SPI, 2004. Nr.1-
30.-60.lpp.

35. The Condoitions od Regions’ Competitiveness
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Latvija// Competitiveness of Region in the Period of
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37. Самоуправление Латвии в условиях обострения

конкурентных отношений. – В кн.: Доклады II
Всеросийского социологического конгресса
«Российское общество и социология в XXI веке:
социальные вызовы и альтернативы.  – М.,  Альфа – М,
Т.2, 2004. – стр. 98. – 105.

38. Meņšikovs V. „Cilvēkdrošība Latvijā: socioloģiskais
aspekts (2).” – Socialo Zinātņu Vēstnesis. Daugavpils,
Daugavpils Universitāte, 2005 (1), 24.-50.lpp.

39. Meņšikovs V., Ļebedjkova M. „Daugavpils Universitātes
reflektantu monitorings.” – Augstākā izglītība 21. gs.
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40. Мeņšikovs V. „Augstākās izglītības stratēģija un
perspektīvas Latvijā.” - Augstākā izglītība 21. gs. sākumā.
Daugavpils: DU izdevniecība “Saule”, 2005. 5-14 lpp.

41. Мenshikov V. „Human security investigations in Latvia”.
– Przeglad polityczno – gospodarczy Europy Spodkowej i
Wschodneij. Wroclawek, 2005. p.107-121.

42. Мenshikov V. „Hot Zones” of the Security of the Latvian
Population. – Gr.: „Negotiating Futures – States, Societies
and World”, Proceedings of the International Conference.
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Latvia, 2005, p. 269 – 275

43. Мenshikov V. „Human security investigations in Latvia”.
– Przeglad polityczno – gospodarczy Europy Spodkowej i
Wschodneij. Wroclawek, 2005. p.107-121.

44. Мenshikov  V.  „Quality  of  Life  in  Daugavpils.  –
Expanding borders: communities and identities.” Riga,
University of Latvia, Strategic Analysis Commission under
the Auspices of the president of the Republic of Latvia,
2005.

45. Мenshikov V. „Religion and man, who is managing in
modern Latvia.” Gr: Religia a Gospodarka, Tom 1, Lublin,
Katolicki Uniwersytet Lubelski 2005, p. 105. – 109.

46. Мenshikov V. „Security in Latvia in the Beginning of the
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Conference, Torun, -9-12 september 2005.
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городской экономики” – Кн.: Стратегия и тактика
развития производственно-хозяйственных систем.
Материалы IV международной конференции. –
Гомель, Государственный технический университет,
2005. – стр. 259-264

48. Меньшиков В.В. „Религия и человек хозяйствующий в
современной Латвии.” – Religia a gospodarka, t.1.
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Латвии.”- Православие и молодежь./Отв.ред.
А.Н.Швечиков. – СПб., 2005,  с. 60-62.

50. Меньшиков В.В. „Стратегия развития города
Даугавпилса: анализ ситуации и результаты.” – Легкая
промышленность. Социально-экономические
проблемы развития. Витебск, Витебский
государственный технологический университет, 2005.
с. 257.-262.

51. Meņšikov V., Petrova I. The use of marketing in the
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Europy środkowo-wschodniej. Aspekty
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Włodzimierza Karaszewskiego i Stanisława
Kunikowskiego]. Włocławek, 2005, p.253-260

52. Владимир Меньшиков, Качество рынка труда
(социологический анализ взаимоотношения «работник-
работодатель»  в Латвии)  В кн.:  Nowa  Ekonomia  a
Spoleczenstwo, 2006, стр.19 – 25
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International Sociological Association, Durban, South
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54. Meņšikov V. Approaches to investigation of the quality of
Life: the case of Daugavpils. – Sociālo Zinātņu vēstnesis. –
Daugavpils, DU SZF SPI, 2006 (2), lpp. 21- 43.

55. Meņšikovs V. Dzīves kvalitāte Daugavpilī. – Dzīves
kvalitāte Latvijā, Rīga, Zinātne, 2006, lpp. 153-178

56. Meņšikovs V. Sociālā partnerība un izglītības kvalitāte
Latvijā. – Starptautiskās zinātniskās konferences “Izglītība
sociālo pārmaiņu apstākļos” tēzes. Daugavpils 9-11
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57. Меньшиков В. Роль города как актора мировой
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Москва, МГИМО, 2006,  с.57

Zinātņu nozares eksperts Eksperts zinātņu nozares “Socioloģija” apakšnozarēs “Lietišķā
socioloģija” (Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr.4-3-2, no
2006.g. 4.jūlija)
Eksperts zinātņu nozares “Psiholoģija” apakšnozarēs “Sociālā
psiholoģija” (Latvijas Zinātnes padomes lēmums Nr.3-1-18, no
2005.g. 26.aprīļa)

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar

Kopš 2006.g. – Starptautiskā žurnāla “Экономический
бюллетень” (ISSN 1818-3360) starptautiskā
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zinātni saistītos jautājumus padomes loceklis
Kopš 2003.g. – Starptautiskā žurnāla “ Przedglad Eurupy
                         Srodkowej I wschodniej (ISSN 1731 – 5654)
                         redkolēģijas loceklis
2006.g. 23-29 jūlijs – XVI World Congress of Sociology. The

Quality of Social Existence in a Globalising
World. Durban, South Africa

2005.g. 9-12 septembris – 7th European Sociological
Association Conference “Rethinking
Inequalities”, Polija, Toruņa

1999.g. augusts – PHARE kursi “Finansu vadība”
1990.g. 9.-13.jūlijs – piedalīšanās XII Pasaules Socioloģijas

Kongresā (Madrida, Spānija)
un citās starptautiskās zinātniskās konferencēs

Darbība ar zinātni saistītās
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

- Latvijas Sociologu Asociācijas loceklis
- Latvijas Augstskolu profesoru asociācijas loceklis
- Vroclavekas zinātniskās biedrības loceklis (Polija)
- DU Zinātņu padomes loceklis
- DU SZF SPI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
- DU SZF SPI starptautiskā žurnāla “Sociālo Zinātņu

Vēstnesis” redkolēģijas priekšsēdētājs

Apbalvojumi, prēmijas, goda
nosaukumi u.c.

2004.g. – UNDP godalga par izcelību tautas attīstības izpētes
inovācijā (kopā ar citiem pārskata autoriem)

2001.g. – Daugavpils Pilsētas Domes Pateicības
                raksts par ieguldījumu zinātnē
1999.g. – Latvijas Zinātņu Padomes premija par uzvaru
                 zinātniskās literatūras konkursā (3. vieta)
1996.g., 2006.g. – DPU Atzinības Raksts
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES
PROFESORES ANITAS PIPERES

DZĪVES UN DARBA GĀJUMS
(CV)

I.  VISPĀRĪGĀS ZIŅAS

Anita Pipere
210467-10263
Dzimusi 1967.gada 21.aprīlī Daugavpilī.
Adrese: Rīgas ielā 72-6, LV 5403, Daugavpils
Tel.: 54-28679 (m), 54 – 28636 (d), e-pasts: pitons@dau.lv
Pārvalda svešvalodas: angļu, krievu.

Izglītība
· 1993 -  iegūts psiholoģijas doktora grāds Latvijas Universitātē;
· 1989 – 1993 - doktorantūras kurss LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā;
· 1988 – 1989 - stažēšanās Latvijas Universitātē;
· 1988 – Daugavpils Pedagoģiskā institūta vidusskolas mūzikas skolotājas diploms;
· 1984 - 1988 studijas Daugavpils Pedagoģiskajā Institūtā;
· 1984 - Daugavpils 1.vidusskolas diploms par vidējo izglītību.

Darba pieredze
· 2006 – profesore DU IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā;
· 2005 – profesore DU IVF Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā;
●    2003 – pētniece DU IVF Ilgtspējīgas izglītības institūtā;
· 2002  - asociētā profesore DU PPF Psiholoģijas katedrā;
· 2000 - docente DPU PPPF Psiholoģijas katedrā;
· 1996 - docente un prodekāne DPU PPPF;
· 1996 - lektore un katedras vadītāja DPU Sākumskolas nodaļā;
· 1993 - lektore DPU Pedagoģijas un psiholoģijas katedrā.

II. ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu, programmu dalībnieks vai
vadītājs (pēdējos 6 gados):

Līdzdalība Latvijas Zinātņu Akadēmijas grantā DU PPF pētījumā “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgas
attīstības stratēģiju Latvijā” (2001).

IZM pētniecības projekta “Publicēšanās iespēju paplašināšanās Daugavpils
Universitātes doktorantiem un docētājiem” vadītāja (2005).

mailto:pitons@dau.lv
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Starptautiski finansētu pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs:

Piedalīšanās 4. Starptautiskajā skolotāju izglītības institūciju tīklojumā, kas
saistīts  ar  UNESCO  projektu  “Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz ilgstpējības
pamatiem”, Helsinku Universitāte, 2006.gada 29.-30.maijs.

Piedalīšanās 3. Starptautiskajā UNESCO UNITWIN projekta koordinatoru
sanāksmē Gēteborgā, Zviedrijā, 2004. gada 8.-9.maijā ar aptaujas rezultātiem un
rekomendācijām “Skolotāju izglītības pārorientēšanas uz ilgstpējības pamatiem
UNESCO vadlīnijām”. Rezultāti atspoguļoti UNESCO   dokumentā:
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370E.pdf

Līdzdalība UNESCO UNITWIN projektā pie Jorkas universitātes ”Skolotāju
izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību” (no 2000.gada līdz 2004.gadam).

Līgumdarbu darbinieks vai vadītājs:

- darbs pie IZM ISEC līgumdarba ”Integrētā mācīšana mūsdienu
humānās pedagoģijas skatījumā, tās saturs un metodiskais
nodrošinājums 3.un 4.klasē, 1999/2000.m.g.

- darbs pie IZM Vispārējās Izglītības departamenta finansēta lietišķā
pētījuma ”Skolēnu mācību sasniegumu izvērtēšanas modelis un
dokumentācija mācību sasniegumu atspoguļošanai 1.- 3.klasē”,
2001. – 2002.gads.

Latvijas vai starptautisko projektu un programmu, ekspertu padomju,
komisiju loceklis:

Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātņu nozarē “Sociālā
psiholoģija”.

Kopš 2005.gada DU Promocijas padomes loceklis zinātņu
nozarē “Pedagoģija” apakšnozarē “Augstskolas pedagoģija”.

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra
iekšējais eksperts psiholoģijā.

Raksti starptautiski recenzētos izdevumos (pēdējos 6 gados):

Salīte, I. & Pipere, A. Aspects of sustainable development from the perspective of
teachers, Journal of Teacher Education and Training, Vol.6, 2006, 15-32.

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001433/143370E.pdf
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Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral
Students in Education International collection of Institute of Sustainable Education
“Education and Sustainable Development: Problems. Solutions. Perspectives”, 1.sējums,
2006, 43-57.

Jakovļeva, J. & Pipere, A. Professional choice of vocational school and university
students in Latgale. Sociālo zinātņu vēstnesis, 2006,  1(3), 39-70.

Primary and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions
about Engaged Learning. Baltic Journal of Psychology, Vol. 6, 2005, 32-44.

Engaged Learning: Primary teachers Beliefs and Performance Related Self
Perceptions. Acta Paedagogica Vilnensia. ISSN 1392-5016. Volume 14, 2005, 100-113.

Identity of Learning Teacher: Examining Structural Variations and Interactive “Self”
The Irish Journal of Psychology, Vol.24, Nos.3-4, 2003, 143 – 160.

A.Pipere & E.Krastiņa Autentiskā vērtēšana: skolotāju pieredzes salīdzinošais pētījums.
Krājumā ATEE International Conference “Teachers, Students and Pupils in a Learning
Society”, May 2 – 3, 2003. The University of Latvia, Institute of Pedagogy and
Psychology, 89 – 96.

Structural variations of Latvian teachers’ identity. Krājumā Scientific articles of the
third  international conference “Person. Color. Nature. Music”, May 15 – 18, 2002,
Daugavpils University, 29 – 38.

Identity of teacher personality: perspectives of holistic approach. Krājumā Scientific
articles of the 2nd International Conference “Person. Color. Nature. Music”,  May 18 –
20, 2000, Daugavpils Pedagogical University, 46 – 53.

Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects. Krājumā ATEE Spring
University: Today’s reforms for tomorrow’s schools. Klaipeda University, 2000, 190 –
193.

Tolerance un tās determinanti: filosofiskie, psiholoģiskie un izglītības aspekti. Krājumā
Tolerance un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas. Daugavpils, DPU,
Psiholoģijas katedra, “Saule”, 2001, 16- 28.

Personības identitāte un mūsdienu izglītība. Krājumā Sociālā pedagoģija un
personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē. Starptautiskās konferences
materiāli, RPIVA, “Vārti”, 2000, 271 – 276.



119

Grāmatas un mācību līdzekļi:

A.Pipere Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Daugavpils Universitāte,
“Saule”, 2005, 104 lpp.

E.Krastiņa, A.Pipere Mācību sasniegumu pašizvērtēšana, Rīga, RaKa, 2004, 216 lpp.

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un
kongresos (pēdējos 6 gados):

2006. 15.-17.06. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Datorprezentācija VII
Starptautiskajā Baltijas Psiholoģijas konferencē “Baltic Psychology in Global Context:
Where Do We Stand?” “Relationship between Adult Beliefs of Career Development and
Life Stress”. Līdzautors: Tatjana Uzole.

2006. 31.- 3.06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Datorprezentācija JTET
4. Starptautiskajā konferencē “Sustainable Development. Culture. Education.” “Aspects
of Sustainable Development from the Perspective of Teachers”. Līdzautors: Ilga Salīte.

2005. 22. – 24. 05. Fehtas Universitāte, Fehta, Vācija. Datorprezentācija JTET 3.
Starptautiskajā konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” ar referātu “Primary
and Secondary Teachers: Beliefs and Performance Related Self-Perceptions on
Engaged Learning”.

2005. 13. – 15. 06. Helsinku Universitāte, Helsinki, Somija. Uzstāšanās
starptautiskajā Vides izglītības konferencē “Ilgtspējīga attīstība caur izglītību” ar referātu
“Philosophy of Education for Sustainable Development: Perspectives of Doctoral
Students in Education”.

2005. 3. – 8. 07. Granāda, Spānija, Uzstāšanās 9. Eiropas psiholoģijas kongresā
“Crossroads of psychology in a world without borders” ar referātu “Understanding
teachers’ self: relation between social identity and terminal values”.

2004. 13 – 16. 09. Kijevas universitāte, Sudaka, Ukraina. Uzstāšanās
starptautiskajā konferencē “Migrācija Eiropā: sociālie un psiholoģiskie aspekti” ar
referātu “Latvijas studentu dzīves krīze un profesionālās identitātes veidošanās
īpatnības”.
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2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija.
Uzstāšanās 2. starptautiskajā JTET konferencē “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība” ar
referātu “Engaged Learning: Primary Teachers’ Beliefs and Performance-Related
Self-Perception”.

2004. 14. – 16. 04. Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Tallina, Igaunija.
Uzstāšanās 2. starptautiskās JTET konferences “Ilgtspējīga attīstība. Kultūra. Izglītība”
plenārsēdē ar referātu “Journal of Teacher Education and Training: Taking the bark
off”.

2004. 3. – 6.01. Rietumhavajas Oahu Universitāte Honolulu, Havaja, USA.
Uzstāšanās II Starptautiskajā Izglītības konferencē Izglītības psiholoģijas sekcijā ar
referātu “Identity of Latvian Teacher: Examining Structural Variations and
Interactive “Self”.

2002. 15. – 18.05. Daugavpils Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās III
Starptautiskās konferences “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Psiholoģijas sekcijā ar
referātu “Structural variations of Latvian teachers’ identity”.

2002. 3. – 4.05. Latvijas Universitāte, Rīga, Latvija. Uzstāšanās ATEE
Starptautiskajā konferencē “Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems” ar
referātu “Journal of Teacher Education and Training: Project for the sustainable
development”.

2002. 16.01. – 12.02. Piedalīšanās Earth TIES un Earthlight Magazine
organizētajā starptautiskajā virtuālajā konferencē “Exploring and Expanding The Great
Work”.  R. Mecnera vadītajā sekcijā “Ecological Consciousness and Intelligence”
26.01.2002 (on-line materiāli http://www.earthties.org).

2000.17. – 19.09. Murcijas Universitāte, Murcija, Spānija. Uzstāšanās konferencē
“I Encuentro International sobre Mediacion en la Region de Murcia” ar referātu
“Psiholoģiskās un pedagoģiskās pieejas konfliktu risināšanai Latvijā” (Līdzautore
I.Belousa).

2000. 6. – 9.10. Rīga, Latvija. Uzstāšanās IV Starptautiskajā Baltijas psihologu
konferencē ar referātu “Coherent teacher identity: contribution in our future”.

2000. 13. – 17.07. Durhema, ASV .Uzstāšanās XXIII Starptautiskajā skolu
psihologu asociācijas kolokvijā “School Psychology Around the World: Many
Languages, One Voice for Children” ar stenda referātu “Professional adaptation of
young teachers: assessment, analysis and support systems” (līdzautore T.Uzole).

http://www.earthties.org/
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2000. 9. – 10.03 RPIVA, Rīga, Latvija. Uzstāšanās Starptautiskajā zinātniskajā

seminārā “Personības psiholoģiskā adaptācija mainīgajā sociālajā vidē” ar referātu

“Personības  identitāte un mūsdienu izglītība”.

2000. 13. – 15.04. Helsinki, Somija. Uzstāšanās 3. Starptautiskajā LLinE

seminārā “Local learning partnership projects and adult education” ar projektu

“Learning tolerance: psychological foundations”.

2000. 4. – 6.05 Klaipēdas Universitāte, Klaipēda, Lietuva. Uzstāšanās ATEE
Starptautiskajā pavasara universitātē “Today’s reforms for tomorrow’s schools” ar
referātu “Coherent teacher personality: interdisciplinary aspects”.

2000.18. – 20.05 Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte, Daugavpils, Latvija. Uzstāšanās 2.Starptautiskajās konferences
“Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika.” Psiholoģijas sekcijā ar referātu “Identity of teacher personality: Perspectives of holistic
approach” .

Piedalīšānās starptautiskās konferencēs

2006. gada 3. jūlijs. Liverpūles Džona Mūra Universitāte, Enfīlda, Liverpūle,
Lielbritānija “LEARNING COMMUNITIES CONFERENCE”.

Piedalīšanās cita veida konferencēs

2000. 27.04. DPU Uzstāšanās 8. studentu un pasniedzēju zinātniskās
konferences plenārsēdē ar referātu “Tolerances attīstības projekts:
problēmas un perspektīvas” .

Cits

2001. 26.01. Semināra “Darbības pētījums UNESCO UNITWIN projektam pie Jorkas
Universitātes “Skolotāju izglītības pārorientēšana uz ilgtspējīgu attīstību”
organizēšana, materiālu sagatavošana un vadīšana DPU un LU docētājiem.
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III. PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA (pēdējos 6 gados)

Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi: 43

Vadītie maģistra darbi: 27
Pašlaik tiek vadīti 4 doktoranti:

Psiholoģijas nozarē: Jeļena Jakovļeva 2.kurss
    Olga Maļceva 1.kurss

Pedagoģijas nozarē: Irmīne Pogrebņaka 2.kurss
                Jeļena Vorošilova 2.kurss

Docētie studiju kursi:

DU skolotāju sagatavošanas  profesionālajās
programmās

Izglītības filosofija 2 KP
Vispārīgā psiholoģija 2 KP
Attīstības psiholoģija 3 KP
Pedagoģiskā psiholoģija 2 KP

DU Izglītības psihologa specialitātes  profesionālajā un psiholoģijas
bakalaura programmā

Eksperimentālā psiholoģija 5 KP
Konsultatīvais un korekcijas darbs 5 KP
Pedagoģiskā psiholoģija 4 KP
Ekoloģiskā psiholoģija 2KP
Psiholoģiskā treninga tehnikas 10 KP

 DU Psiholoģijas maģistrantūras programmā
Ekoloģiskā psiholoģija 4 KP
Psiholoģiskā treninga tehnikas 6 KP
Mācīšanas stratēģijas 1 KP
DU Sociālās psiholoģijas maģistrantūras programmā

Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze:
kvalitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā   2 KP

 DU Pedagoģijas maģistratūras programmās
Izglītības filosofija 2 KP
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Pedagoģiskā psiholoģija 3 KP
Ekoloģiskā psiholoģija 2 KP
Kvalitatīvās pētīšanas metodes pedagoģijā 1KP

DU Pedagoģijas doktorantūras programmā
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes 4 KP
Izglītības filosofija un mūsdienu izglītības teorijas 4 KP
Izglītības mērķis ilgtspējīgas attīstības un nākotnes skatījumā 2
KP
Zinātnisko publikāciju struktūras izvērtēšana 2 KP

DU Sociālās psiholoģijas doktorantūras programmā
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes sociālajā
psiholoģijā
4 KP

2000./2001, 2004/2005. mācību gadā:
Vides psiholoģijas kursa vadīšana Latvijas Universitātes Bakalaura
programmā  psiholoģijā.

Izstrādātie studiju kursi:

No 1996. līdz 2001. gadam izstrādātas studiju kursi visos
augšminētajos priekšmetos.

2001/2002.m.g. izstrādāti jauni studiju kursi:

Profesionālo studiju programmai “Speciālo skolu skolotājs”:
Mācīšanās traucējumi un to korekcijas iespējas 3 KP

Profesionālo studiju programmai “Organizācijas psihologs”:
Profesionālās attīstības treniņš 2 KP
Karjeras attīstība un tās psiholoģiskie aspekti 3 KP

Maģistra studiju programmai psiholoģijā
Psihologa profesionālā ētika 2 KP

Pedagoģijas doktorantūras programmai:
Ekopsiholoģija 2 KP
Mācību vides attīstības problēmas psiholoģijā 2 KP
Mācīšanās psiholoģija mūžizglītības kontekstā 2 KP
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2004./2005. m.g. izstrādāti jauni studiju kursi:

Maģistra studiju programmai “Sociālais darbs”
Veselības ilgtspējīgas attīstības problēmas 2 KP

Izstrādātās studiju programmas:

Piedalīšanās DPU Psiholoģijas katedras Psiholoģijas maģistra
programmas izstrādē (2000. – 2002.gads).

Kvalifikācijas celšana ārvalstu un Latvijas augstskolās vai zinātniski
pētnieciskās iestādēs:

Stažēšanās Fordhemas Universitātē (ASV) un sadarbības veidošana saistībā ar JTET
2003.gada martā;

2000.g. sertifikāts par piedalīšanos seminārā “Use of Qualitative Research in
Contemporary Research in Education: North American Experience for the Baltic
Countries”, ko organizēja Kvebekas universitāte (Kanāda) un Kauņas Tehnoloģiskā
universitāte (Lietuva);

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās:

2000.17. – 19.09. Lekcijas Murcijas universitātes (Spānija) maģistrantiem par konfliktoloģiju Latvijā SOCRATES projekta ietvaros
(sadarbība starp DPU un Murcijas Universitāti projektā “International Master in Family and social mediation”).

Cits

Silvijas Rimmas grāmatas “Sekmīgas mācīšanās noslēpumi” tulkojums no angļu valodas un teksta pilnveidošana, Jumava, 2000,
374 lpp.

Grāmatas “Sociālais darbs skolā: prakse, politika un perspektīvas” tulkojums no angļu
valodas, Jumava, 2001, 608 lpp.

Grāmatas “Kā izaudzināt brīnišķīgus bērnus” tulkojums no angļu valodas, Valters un
Rapa, 2003, 302 lpp.

Izveidota un tiek uzturēta mājas lapa Ilgtspējīgas izglītības institūtam www.dau.lv/ise

IV. ORGANIZATORISKAIS DARBS

http://www.dau.lv/ise
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Starptautisko un Latvijas konferenču orgkomiteju priekšsēdētājs vai loceklis
(pēdējos 6 gados):

II. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DPU, 2000.gada
18. – 20.maijs:

- konferences tēžu krājuma un zinātnisko rakstu krājuma redaktore;
- psiholoģijas sekcijas “Personības un vides psiholoģiskās problēmas: prognozes,

perspektīvas” vadītāja;
- konferences moderators;

III. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DU, 2002.gada
15. – 18.maijs:

- konferences tēžu un zinātnisko rakstu krājuma redaktore;
- konferences recenzēšanas komitejas locekle;
- psiholoģijas sekcijas “Psychological challenges of 21 century: new paradigm for

sustainable future” vadītāja;
- konferences moderators;

1.Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education”
orgkomitejas vadītāja, DU, 2003.gada 11. – 14.maijs:

- konferences zinātnisko rakstu krājuma galvenā redaktore;
- konferences recenzēšanas komitejas vadītāja;
- konferences moderators.

2. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education”
orgkomitejas locekle, Tallinas Pedagoģiskā universitāte, Igaunija, 2004. gada 14. –
16.aprīlis:

- konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.
IV. Starptautiskā zinātniskā konference “Cilvēks. Krāsa. Daba. Mūzika”. DU, 2005.gada
18. – 21.maijs:

- konferences recenzēšanas komitejas locekle;
- psiholoģijas sekcijas vadītāja.

3. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education”
orgkomitejas locekle, Fehtas Universitāte, 2005. gada 22. – 24. maijs :

- konferences zinātnisko rakstu krājuma redkolēģijas locekle.
4. Starptautiskās JTET konferences “Sustainable Development. Culture. Education”
orgkomitejas locekle, Helsinku Universitāte, 2006.gada 31.maijs – 3.jūnijs:

- konferences organizēšana;
- konferences materiālu recenzēšanas komitejas locekle.

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā:

Kopš 2001.gada maija DU IVF un III starptautiskā žurnāla JOURNAL OF
TEACHER EDUCATION AND TRAINING galvenā redaktore. 2003.gadā žurnāls
iekļauts LZP vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā. Iznākuši pieci
žurnāla numuri.
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Rakstu recenzēšana JTET 4.starptautiskās konferences “Sustainable
Development. Education” (Helsinki) rakstu krājumam.

Rakstu recenzēšana žurnāla TRAMES speciālajam numuram (Vol.9, No.2, 2005)
“Theory and practice in today’s teacher education” (TRAMES – Humanitāro un sociālo
zinātņu žurnāls, Igaunijas Zinātņu akadēmijas un Tartu Universitātes oficiālais
izdevums).

Kopš 2005.gada DU Ilgtspējīgas izglītības institūta (III) un BBCC ikgadējā
starptautiskā rakstu krājuma EDUCATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
FIRST STEPS TOWARD CHANGES galvenā redaktore.

Žurnāla ACTA PAEDAGOGICA VILNENSIA redkolēģijas locekle kopš
2004.gada. Pārstāvētā nozare redkolēģijā: psiholoģija.

Starptautisko zinātnisko, akadēmisko vai mākslas nozaru apvienību
vadītājs vai līdzdalībnieks:

Līdzdalība Baltijas un Melnās jūras reģiona izglītības pētījumu konsorcija
darbībā (Baltic & Black See Circle Consortium in Education Research, BBCC).  Darbs
pie konsorcija izveidošanas un krājuma sagatavošanas (kopš 2005.gada).
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DZĪVES UN DARBA GĀJUMS

Vārds Uzvārds
Mihails Pupiņš

Dzimšanas gads, datums,
vieta

26.05.62. Daugavpils

Izglītība
(kad un ko beidzis (-usi))

Augstākā
1980.- 1984.g. – DPI Bioloģijas un ķīmijas fakultāte,
                            specialitāte bioloģijas un ķīmijas
                            skolotājs vidusskolā
1992.- 1994.g. – Maģistrantūra dabaszinātņu nozarē
kopš 1994.g. – Mag. psych.
kopš 1994.g. – Mag.biol.
kopš 1998.g. – Dr.paed.
kopš 1999.g. – Dr. psych.

Darbības gadi universitātē,
zinātniskie vai akadēmiskie

grādi, ieņemamie amati

1995.g.- Praktiskās lietišķās psiholoģijas kursa
              pasniedzējs Daugavpils municipalajā policijā
Kopš 1997.g.- LU Pedagoģijas un psiholoģijas
                        institūta Latgales nod. docents
Kopš 1997.g. - DU PPF Psiholoģijas katedras docents
Kopš 2003.g. – DU SZF Sociālās psiholoģijas
                         katedras docents

Pētniecības virzieni (tai
skaitā aizstāvētās
dirsertācijas, aizst. datums,
vieta disertācijas nosauk.)

Virz.: - Skolēnu negatīvās attieksmes pret dzīvniekiem
             vecumdinamikā;

- Dzīvu abinieku un rāpuļu izmantošana bioloģijas
mācīšanā

Doktora disertācijas tēma psiholoģijā „Skolēnu negatīvā
attieksme pret dzīvniekiem vecumdinamikā”
(dipl.C-D Nr. 001555)
Doktora disertācijas tēma pedagoģijā „ Dzīvo abinieku un
rāpuļu izmantošana bioloģijas mācīšanā”
(dipl. G-D Nr. 000059)
Līgums ar Nippon Koei Co., LTD par iedzīvotāju aptauju.
Starptautiskais projekts: „Lubānas mitraines
apsaimniekošanas integrētā menedžmenta plāna izstrāde”
1996.g. - Starptautiskais projekts, Sorosa fonds. Cilvēka
               ekoloģijas kursa pasniedzējs
Izstrādāti kursi: - Sociālā psiholoģija;

         -  Ekoloģiskā psiholoģija
         -  Agresijas psiholoģija
         -  Saskarsmes psiholoģija

                         - Salīdzinošā un ekoloģiskā psiholoģija
                         - Psihosociālā adaptācija
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         - Praktiskā lietišķā psiholoģija
         - Cilvēka ekoloģija

Publikācijas
( monogrāfijas, daiļdarbi,
zinātniskie un zinātniski-
metodiskie darbi)

22 rakstu autors, 6 grāmatu autors (ekoloģiskās un sociālās
psiholoģijas un pedagoģijas nozarēs)

Stažēšanās ārvalstīs,
starptautiskā sadarbība ar
zinātni saistītos jautājumus

- Bērnu aizsardzības pret noziedzniekiem Masters - Instruktors.
(Children`s Protection from Crime   Master - Instructor (USA,
IMAF)

Darbība ar zinātni saistītās
sabiedriskās organizācijās

(kur, kad, kāds pienākums
tika veikts)

Kopš 1996.g. - Sociāli-psiholoģisko treņiņu vadītājs-psihologs:
Nodarbinatības Valsts Dienesta Darba
                         meklētāju  klubs

Apbalvojumi, prēmijas, goda
nosaukumi u.c.

-
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CURRICULUM VITAE

TATJANA UZOLE

Strādnieku iela 4-15
Daugavpils LV 5404

Parādes iela 1
Daugavpils LV 5401
Tāl. 54-28636
spk@dau.lv

Dzimšanas gads un vieta: 1965.gada 20. decembris, Madona

IZGLĪTĪBA

2003.g. –   psiholoģijas doktora diploms, Latvijas Universitāte
2001.g. –   pabeigts Daugavpils universitātes sociālās psiholoģijas doktorantūras
teorētiskais kurss
1994.g. –   psiholoģijas maģistra diploms, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte
1990.g. –   izglītības sistēmas praktiskā psihologa diploms, Ļeņingradas Valsts
Universitāte
1988.g. –   krievu valodas, literatūras un vēstures skolotāja diploms, Daugavpils PI

DARBA PIEREDZE

no 2004 g.                     docente Daugavpils Universitātes sociālās psiholoģijas katedrā,
psiholoģe-konsultante Daugavpils Garīgās un emocionālas
veselības centrā;

no 2003.g. - 2004.g.      lektore Daugavpils Universitātes sociālās psiholoģijas katedrā;
no 2002.g. - 2003.g.      lektore DU psiholoģijas un pedagoģijas katedrās;
no 1998.g. - 2003.g.      asistente DPU Psiholoģijas katedrā;
no 1998.g. - 2004.g.       psiholoģe  Daugavpils 12. vidusskolā;
no 1997.g. - 2001.g.       pasniedzēja Rīgas Ekonomikas un kultūras augstskolas filiālē;
no 1994.g. - 1997.g.      Daugavpils Skolu valdes Psiholoģiskās palīdzības centra vadītāja,
psiholoģe;
no 1993.g. -  vasara      pedagoģe bērnu un jauniešu nometnē Ohaijo, ASV;
no 1992.g. - 1993.g.      psiholoģe Daugavpils narkoloģiskajā slimnīcā, Daugavpils
pilsētas    Uzticības telefona psiholoģe - konsultante;
no 1990.g. - 1993.g.       psiholoģe Daugavpils Skolotāju un skolēnu jaunrades centrā;
no 1988.g. - 1989.g.       vēstures skolotāja Daugavpils 2.astoņgadīgajā skolā;
no 1985.g. - 1986.g.       laborante DPI Socioloģijas katedrā.

ZINĀTNISKĀ DARBA TĒMA
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Skolotāju profesionālais stress

Kvalifikācijas celšanas kursi un semināri:

2006. g. (14.01.-26.05.) Jaunākās psiholoģiskās pieejas psiholoģiskajā izpētē (Vekslera
Intekta tests WISC –IV, Ahenbaha Uzvedības aptauja, Adaptīvas uzvedības novērtējuma
sistēma ABAS – II) un izglītības psihologa supervizoru sagatavošana. Rīga, Latvijas
Universitātes Psiholoģijas fakultāte, 56 st.
2005.g. (28.04.-30.04.) Problem Solving for Better Health in the Latgale region.
International Dreyfus Health Foundation (ASV, Polijas, Lietuvas un Ukrainas eksperti),
Rēzeknes Augstskola, 20 stundas.
2003.g. (05.03.-07.03.) Vardarbība pret bērnu. Latgales Reproduktīvas un psihiskās
veselības centrs un ASV Vēstniecība Latvijā, Daugavpils, 20 st.
2002.g. (20.11.-24.11.) Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā.
Šalva Amonašvili, Ph.D., (Krievija). Rēzekne, DPU, 36 st.
2001.g. (30.04.-04.05.) Uz atrisinājumu fokusēta psihoterapija, pamatojoties uz
individuālpsiholoģijas principiem. Timothy D.Evans, Ph.D., ģimenes un laulības terapeits
(ASV). Skolu psihologu asociācija, Rīga, 32 stundas.
2000.g. (14.11.-15.11.) A.Adlera psiholoģijas tehniku un principu izmantošana vecāku un
jauniešu konsultēšanā. Francis K.Valtons, Ph.D. (ASV). Dzīves stila noteikšana,
izmantojot bērnības atmiņas. R.M. Kerns, Ph.D. (ASV) Skolu psihologu asociācija,
Rīga,16 stundas.
2000.g. (17.07). Crisis Intervention Workshop. National Emergency Assistance Team,
International School Psychology Association, Durham, N.H., ASV, 4,5 stundas.
2000.g. (01.04.-05.04.) Humāna un personiska pieeja bērniem izglītošanas procesā.
Šalva Amonašvili, Ph.D. (Krievija). Daugavpils, DPU, 36 st.
1999.g. (25.10.-23.11.) Skolotāju sagatavošana darbam ar bērniem ar īpašām
vajadzībām. Aija Tūne, Ph.D.( Latvija), Daugavpils, 24 st.
1999.g. (19.03.-21.03.) Pašvaldība un sabiedrības informēšana (saskarsmes instrumenti,
saskarsmes stratēģijas). Latvijas pašvaldību mācību centrs sadarbībā ar Nīderlandes
pašvaldības savienību. Daugavpils, 24 st.
1999.g. (11.05.-13.05.) Īslaicīgie uz risinājumu fokusētie terapijas modeļi ģimenes
konsultēšanā. I.Fleimings, Ph.D., R.Arents, Ph.D. (ASV) Skolu psihologu asociācija,
Rīga,18 stundas.
1998.g. (21.11.-22.11) First Baltic State Leadership Conference on Adlerian Psychology
for School Psychologist, Psychologist and Mental Heath Professionals Courses, R.M.
Kern (Prof. Ph.D. , Franks K. Valtons, Ph.D. LVU, Rīga,18 stundas.
1996.-1997.g. Training Course in Analytically Oriented Psychotherapy. L.Andrikiene,
Lietuvas Psihoterapeitu biedrības psihoterapeite - eksperts, Daugavpils, 96 stundas.
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1997.g. (03.07.-07.07.) Basic Portage Workshop (work with children, who have special
needs). Bonny Robinson, NPA Accreditated Trainer (England). Latvian Portage
Association. Daugavpils, 36 stundas.
1995.-1996.g. Group Analytic Training. L.Andrikiene, Lietuvas Psihoterapeitu biedrības
psihoterapeite - eksperts, Daugavpils, 96 stundas.
1996.g. (29.01.-02.02.) Psycho-synthesis. Inner Theatre. Viviana Kinga, Ph.D. (ASV).
Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts. Daugavpils, 20 stundas.
1995.g. (16.10.-18.10.) Strategies for Resolving Conflicts.  Mērija I.  Vaita Ph.D. (ASV).
Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts. Daugavpils, 23 stundas.
1995.g. (10.04.-13.04.) Geštaltpieeja un geštaltkonsultēšana skolas psihologa darbībā.
N.Dolgopolovs, Ph.D. (Krievija). Rīgas Geštaltcentrs, Jūrmala, 30 st.
1994.g. (02.10.-04.10.) The Conference and Seminar on Theory and Practice of
Psychotherapy with Children and Creative Therapy Techniques. Ričards A.Gārdners,
M.D., prof. (ASV). Sanktpēterburga, Krievija. Asociācija “Anima”, 24 stundas.
1994.g. (04.04.-08.04.) Ķermeņa orientētā terapija. J.Romanova, Ph.D, T.Sitko, Ph.D.
(Krievija). Netradicionālo psihoterapijas metožu speciālistu asociācija. Rīga, 50 st.
1993.g. (21.08.-25.08) Democracy and Education. Culture International Student
Program. ASV, Vašingtona, 36 stundas.
1993.g. (26.04.-30.04.) Democratic Pedagogy. K.Hansens, Dr. paed. (Dānija), DPU, 40
stundas.
1992.-1993.g. (17.03.92.-21.05.93.) Gestalt therapy and Psycho-synthesis in Education.
V.Lepeškiene, M.A. psych. (Viļņas Skolu psiholoģiskās palīdzības centrs), Skolu
psihologu asociācija, Rīga, 80 stundas.
1990.g. Psihodiagnostiskās, psihokorekcijas un psihoterapijas metodes. Serebrjakova R.,
Ph.D. (Krievija), Lietišķas psiholoģijas birojs un Ļeņingradas Humanitārais Centrs, 60 st.

Kopā 28 sertifikāti, kursu apjoms no 16 līdz 96 stundām.

Stažēšanās ārzemēs:

1993.g. oktobris – novembris. Dānijas izglītības sistēmas īpatnību izpēte (Danish
Democracy Foundation).

Piedalīšanās un uzstāšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs
un kolokvijos Latvijā un ārvalstīs:

1. Relationship between adults beliefs of career development and life stress. Tatjana
Uzole, Anita Pipere.//VII International Baltic Psychology Conference “Baltic Psychology
in Global Context: Where Do We Stand?” Riga, Latvia. June 15-17, 2006.
2. Stress and Art of Life//XXVI International Conference of the Stress and Anxiety
Research Society, Halle, Germany, July 21-23, 2005.
3. Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi//International Scientific Conference
“Society, Integration, Education”. Rēzekne, 25.-26. februāris, 2005.
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4. Atbalsta grupu lomā darbinieka drošības izjūtas
veidošanā//International Scientific      Conference ”Security and
National Development”, Latvia, Daugavpils, June 1-2, 2004.
5. Teacher’s Stress: Internal and External Causes//Second
International conference “Sustainable Development. Culture.
Education”.Tallinn, April 14-16, 2004.

6. Teacher’s First Year at School: Problems and Solutions//First International
Conference    ”Sustainable Development. Culture. Education”, Latvia, Daugavpils, May
11-14, 2003.
7. Professional stress among Latvian teachers//XXV Annual International School
Psychology.      Colloquium  “Education  for  All  –  How  Inclusive  Can  You  Get?”,
International School Psychology Association, Nyborg, Denmark, , July 25-29, 2002.
8. Causes and symptoms of teacher’s professional stress//3rd International conference
“Color.    Person. Nature”. Daugavpils, DU, May 15 - 18, 2002.
9. Psychological support system for young teachers//IV International Baltic Psychology
Conference “New Developments in psychology in the Baltics: Theory and Practice”.
Riga, October 6-9, 2000.
10. Professional adaptation of young teachers: assessment, analysis and support
system//XXIII Annual International School Psychology Colloquium, International School
Psychology Association, New Hampshire, USA, , July 13-17, 2000.
11. Skolotāja adaptācija jaunajā izglītības paradigmā//International Scientific
Conference “Color. Person. Nature”. DPU, Daugavpils, May 18-20, 2000.
12. Psychological Consequence of the War Catastrophe and its Impact on Women who
survived it// Starptautiskā zinātniskā konference “Women’s strategies and politics”.
Russian-Nordic research network around School of Politics & Newsey Institute of
Language and Culture, European University, St.- Petersburg State University, May 25 –
28, 2000.
13. Problems of teacher’s professional growth//International Scientific Conference
“Today’s reforms for tomorrow’s school’s”. Klaipeda University, May 6 – 10, 2000.
14. The acquisition of the teacher’s role in the process of professional
development//International Scientific Conference “Today’s reforms for tomorrow’s
school’s”. Klaipeda University, May 6 – 10, 2000.
15. Achievement of High Teacher’s efficiency in the process of professional
development// International Scientific Conference “Cooperation and Competence in
Education”. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Jelgava, May 4-5, 2000.
16. Teacher’s stress and starting pedagogical career//International Scientific Conference
“Integration  problems  of  the  Baltic  Region  Countries  on  their  way  to  the  European
Union”. Rēzeknes Augstskola, Rēzekne, 2-3. marts, 2000.
17. Peculiarities of teacher role exploration//Internatioanl Scientific Conference
“Paradigmatics and sintagmatics and language functions”. Vilnius University Faculty of
Humanities in Kaunas, November 3, 1999.
18. Child’s and parent’s offence//International Conference “Culture. Ecology.
Pedagogical Process”. DPU, Daugavpils, October 7 – 10, 1994.

Uzstāšanās un piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā:
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Skolotāja profesionālais stress//X zinātniskā konference “Latgale. Pagātne. Tagadne.
Nākotne”. LPI, Daugavpils, 28.-29.septembris, 2001.
Skolotāja iesācēja adaptācija Latgalē//IX zinātniskā konference “Latgale. Pagātne.
Tagadne. Nākotne”. Latgales Pētniecības institūts, Krāslava 27.-28.oktobris, 2000.
Skolotāja lomas pieņemšana un tās īpatnības//Zinātniskā konference “XX. gs.
psiholoģiskās problēmas un to risināšanas perspektīvas XXI. gadsimtā”. DPU,
Daugavpils, 6.-7.maijs, 1999.
Skolotāja un skolēna gandarījums//Zinātniskā konference “Skolotājs XXI. gadsimtā”.
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga, 29.aprīlis, 1999.
Personības attīstība un izziņas darbības aktivizēšana//Zinātniskā konference
“Domāšanas attīstības iespējas studiju procesā”. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija,
Rīga, 9.aprīlis, 1999.

Publikācijas

Vispāratzīto recenzējamo zinātnisko uzdevumu saraksts:

1. Uzole T. (2005) Attieksme pret darbu un apmierinātība ar sevi//International
conference “Society. Integration. Education”. Rezekne, February 25-26, 2005, 222-228.
In CD.

2. Uzole T. (2003) Causes and symptoms of teacher’s professional stress//Scientific
articles of the 3rd International Conference “Person. Color. Nature. Music.” May 15-18,
2002. Daugavpils University: Saule, pp. 45-54.
3.Uzole T. (2003) Teacher’s First Year at school:  Problems and Solution//Journal of
Teacher Education and Training, Vol. 2, pp. 82 - 87.
4.Uzole T. (2000) Jaunais skolotājs mūsdienu izglītības paradigmas kontekstā//Mākslu
pedagogu apvienības un Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pirmsskolas un
pamatskolas pedagoģijas fakultātes starptautiskā zinātniskās konferences “Person. Color.
Nature. Music.” Rakstu krājums. Daugavpils, 54.-57. lp.
5. Uzole T. (2000) Problems of Teacher’s Professional Growth//Proceedings of the
Association for Teacher Education in Europe Spring University: Today’s reforms for
tomorrows school’s, Klaipeda (Lithuania), Klaipedos Universitetas, pp.244-247.
6.Uzole T. (2000) The acquisition of the teacher’s role in the process of professional
development// Proceedings of the Association for Teacher Education in Europe. Spring
University, Klaipeda, pp. 300-301.
7.Uzole T. (2000) Achievement of High Teacher’s Efficiency in the Process of
Professional Development//Cooperation and competence in education. Proceedings of the
international conference. Jelgava, LU, pp. 257-258.
8.Uzole T. (2000) Teacher’s stress and starting pedagogical career//Integration
problems  of  the  Baltic  Region  Countries  on  their  way  to  the  European  Union.
Proceedings of the international conference. Rezekne, pp.75-77.

Pārējās publikācijas :
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Uzole T., Kravale M. (2006) Pārskats par XXVI starptautiskās konferences “Stress un
trauksmainība norisi (Vācija, Halle,2005.gada 21.-23. jūlijs) Sociālo Zinātņu Vēstnesis,
Daugavpils Universitāte,1(3), 60-163.lp.

Uzole T. (2004) Teacher’s Stress: Internal and External
Causes//Second International Conference “Sustainable
Development. Culture. Education”.Tallinn, April 4-16, 2004,
Proceedings in CD.

Uzole T.(2001) Skolotāja lomas pieņemšana un tās īpatnības//Zinātnisko rakstu krājums
“Tolerance un citas psiholoģiskās un pedagoģiskās problēmas”. Daugavpils, DPU: Saule,
95.-96.
Узоле Т.(2000) Стресс учителя при освоении педагогической профессии. Институт
мировой экономики. Научные труды. Выпуск 4. Рига, 178-180.
Uzole T.(1999) Skolotāja un skolēna gandarījums//Zinātniskās konferences “Skolotājs
XXI gadsimtā” rakstu krājums. Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, Rīga,
RPIVA.
Uzole T. (1993) Child’s and parent’s offence//International Conference “Culture.
Ecology. Pedagogical Process”. Daugavpils, DPU, 1993, 43.
Uzole T. (1991) Role of school psychologist in connection of Family Relationship//XIV
World Conference in health education satellite symposium. St.-Petersburg, 24-26 June,
pp.109-110.

Tēzes starptautiskajās konferencēs:

Uzole T., Pipere A. (2006) Relationship between adults beliefs of career development
and life stress. VII International Baltic Psychology Conference.” Baltic Psychology in
Global Context: Where Do We Stand?” Latvia, Riga, June 15-17, 53.
Uzole T. ( 2005) Stress and Art of Life . XXVI International Conference of the Stress and
Anxiety Research Society. Germany, Halle, July 21-23, 90.
Uzole T. ( 2002) Professional stress among Latvian teachers. XXV Annual International
School Psychology Colloquium. Denmark, Nyborg, July 25-29,117.
Uzole T. (2002) Causes and symptoms of teacher’s professional stress. III International
conference “Color.Person. Nature. Music”. Latvia, Daugavpils. May 15-18, DU Saule,
17.
Uzole T. (2000) Psychological support system for young teachers. IV International Baltic
Psychology Conference “New Developments in Psychology in the Baltics: Theory and
Practice”. Latvia, Riga, 73.

Uzole T. (2000) Professional adaptation of young
teachers: Assessment, analysis and support system.
XXIII Annual International School Psychology
Colloquium. “Many Languages. One Voice for Children”.
USA, New Hampshire, 47.

Uzole T. (1999) Peculiarities of Teacher Role Exploration.
International Conference on Paradigmatics,
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Sintagmatics and Language Functions. Vilnius
University, Kaunas Faculty of Humanities. Lithuania,
Kaunas, 8.

Mācību grāmatas:

Timoščenko L., Uzole T.( 1998) Eksperimentālā mācību
grāmata “Русское слово I класс” nodaļas “Кто я?”
autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 22.-30.lpp.
Timoščenko L., Uzole T. (1999) Eksperimentālā mācību grāmata “Русское слово
2.класс” Nodaļas “Я и другие” autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 21.-43.lpp.
Timoščenko L., Uzole T.(2001) Eksperimentālā mācību grāmata «Русское слово 3
класс» Nodaļas “Мир моей души” autore. Rīga: Zvaigzne ABC, 228.lpp.
Timoščenko  L.,Uzole  T.(2001)  Обучение родному языку в 1  классе.  Пособие для
учителя (Nodaļa «Кто я?»). Rīga: Zvaigzne ABC, 124.lpp.
Timoščenko L., Uzole T. (2002) Русское слово 1 класс. Рабочая тетрадь. Rīga:
Zvaigzne ABC, 8.-17.lpp.
Timoščenko L., Uzole T.(2002) Русское слово 3 класс. Рабочая тетрадь .Rīga
“Zvaigzne ABC”,            79. lp.
Timoščenko L., Uzole T.( 2003) Русское слово 2 класс. Рабочая тетрадь. Rīga:
Zvaigzne ABC ,
 76.lp.
Timoščenko L., Uzole T.(2004) Обучение родному языку в 2 -3 классе. Пособие для
учителя. Rīga: Zvaigzne ABC ,140.lp.

Mācību grāmatu recenzēšana:

Inovācijas skolotāja logopēda darbībā (2005) Studiju programmas “Skolotājs-Logopēds”
zinātniski metodisko materiālu krājums. Rēzekne: RA izdevniecība,125 lpp.

Piedalīšanās projektos:

Problem Solving for Better Health (PSBH) in the Latgale region. Projektu realizē:
Rēzeknes Augstskola (Latvija) and Dreifusa Veselības fonds (ASV). Mini projektu
“Konfliktu risināšanas programma jaunajām ģimenēm Daugavpilī” vadīšana.
Īstenošanas laiks: no 28.04.2005. līdz 29. 03.2006.
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Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes
prakse skolās. Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, Reģistrācijas
Nr.ESS2005/20. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, līdzfinansē Eiropas Savienība.
Īstenošanas periods no 01.11.2005. līdz 31.10.2006.

PEDAGOĢISKĀ KVALIFIKĀCIJA

· Novadīti 42 maģistra darbi psiholoģijas un pedagoģijas nozarē;

· Lekciju kursu un semināru vadīšana Daugavpils Universitātes programmās:

Sociālās psiholoģijas doktorantūra :
      Profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie aspekti: personība – darbs – organizācija
      Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība un dzīves māksla

Sociālās psiholoģijas maģistrantūra:

Profesionālais stress un profesionāla stresa menedžments.

Izglītības psihologa profesionāla maģistrantūra:
Psihologa darbs izglītības iestādēs
Izglītības psihologa konsultatīvais darbs

Pedagoģijas maģistrantūra:
Saskarsmes psiholoģija

Dzīves prasmju pieeja atkarības profilakse

Sabiedrības un Iestāžu vadītāju maģistrantūra:
Karjeras izaugsmes treniņš

Vides maģistrantūra:
Lietišķā psiholoģija

Psiholoģijas bakalaurs:

Psihodiagnostiskās metodikas
Psiholoģiskās konsultēšanās pamati
Ģimenes psiholoģija
Psiholoģiskā treniņa tehnikas
Klausīšanās tehnika

Pedagoģijas bakalaurs:
Audzināšanas teorija un metodika

Pirmsskolas un skolas pedagoģija
Mācīšanās psiholoģija;
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· Lekciju kursu un semināru vadīšana Izglītības iestādēs Daugavpilī un citas pilsētās:

Skolotājiem un pedagoģiskiem darbiniekiem:
Skolotāja profesionālais stress
Izdegšanas sindroms skolotāju profesijā (posmi, simptomi, profilakse)
Skolotāja - skolēna, skolas - ģimenes sadarbība
Konflikti pedagoģiskajā procesā

Izstrādāta un aprobēta programma izglītības pārvaldei:
Psiholoģiskais atbalsts skolotājiem iesācējiem

Skolu psihologiem:
Skolas psihologa darba organizācija
Skolas psihologa loma un sadarbības modeļi
Skolas psihologa imidžs

Lekciju kursu un semināru vadīšana vecākiem:
Audzināšanas māksla
Vecāki kā modeļi
Ģimenes audzināšanas likumi un principi
Pusaudža audzināšana ģimenē
Krīzes situācijas ģimenē

· Lekciju kursu un semināru vadīšana valsts un privātām iestādēm Daugavpilī un citās
pilsētās (menedžeriem, apkalpošanas sfēras darbiniekiem un citiem):

Personāla vadība
Darba psiholoģija
Saskarsmes instrumenti
Uzvedība organizācijās

Lietišķā etiķete un lietišķā ētika
Stresa atpazīšana un vadīšana

PSIHOLOGA KONSULTANTA PIEREDZE

· No 1990. gada konsultēšana sakarā ar
      personīgajām,
      ģimenes (laulības un bērnu audzināšana),
      profesionālajām problēmām.

· Latvijas Skolu Psihologu Asociācijas (LSPA) biedre.

· 2005/2006
Latvijas Skolu Psihologu Asociācijas (LSPA) apstiprinātais supervīziju vadītājs izglītības       psihologiem.

Valodu prasme: krievu, latviešu, angļu.
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                                                                 INETAS TUNNES
                                                          dzīves un darba gājums
                                                              ( Curriculum Vitae )

1. Vispārīgās ziņas
Ineta Tunne, 18.07.1961.g.,

             E-pasts: ineta.tunne@lu.lv
             Pārvalda svešvalodas :angļu, krievu.
Izglītība:.1981.-1988.g.Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts,
                1989.-1991.g.LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, klātienes aspirantūra-
doktorantūra
                                      psiholoģijā,

   Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi :
1999.g.-2005g. LU asociētā profesore (asoc. prof.) sociālajā psiholoģijā
1998.g.-1999.g.LU pedagoģijas un psiholoģijas katedra. docente
1997.g. psiholoģijas doktore (Dr. psych.)
1994.g.pedagoģijas maģistre (Mag. paed.)

 Nodarbošanās:
                Kopš 2004.g LU SZF -Sociālo zinātņu fakultāte, asoc. profesore.

2001.g.- 2003.g.LU Psiholoģijas promociju padomes zinātniskā sekretāre,
             1999g.IzM Izglītības satura un eksaminācijas centra psiholoģijas speciāliste,

No 2000.g.IzM ISEC ārštata speciāliste  psiholoģijas jautājumos,

             1999.g.-2005.g. LU asociētā profesore (sociālā psiholoģija)
             1998.g.-1999.g.LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente

1991.g.-1998.g.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras- institūta lektore

1988.g.-1991.g.  LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras klātienes
doktorande
1986.g.-1888.g. LVU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras stundu
pasniedzēja,

Apbalvojumi:
              2001.g.LU rektora pateicība
              2002.g.LU rektora pateicība

2.Zinātniskā darbība un publikācijas (no 1999.g.)
LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu vadība vai līdzdalība
tajos

No 2004- 2006.g.LZP finansētā projekta Nr.766 „Emocionālie, intelektuālie
un sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības kvalitāte-vadītāja.
2001.g.Izglītības un zinātnes Ministrijas un LU PPI zinātniski pētnieciskā
projekta „Skolēnu skolas somas svars un mācību grāmatu poligrāfiskais
noformējums un skolēnu veselība.”-vadītāja.

mailto:tunne@lanet.lv
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2001.g.Sorosa Fonda- Latvija finansētā projekta par sociokultūras pieredzes
veidošanos sākumskolā-pētniece.
2000.g.- 2003.g.LZP finansētā projekta” Personības attīstības īpatnības
multikulturālā sabiedrībā un
starpkultūru pētījumi, Nr.936- vadošais pētnieks.
1998.g.- 2000.g.LZP finansētā projekta par identitātes meklējumiem un
problemātiku- pētniece.
1999.g.-2000.g.Sorosa Fonda -Latvija finansētā projekta ”Skolu un
augstskolu sadarbības modeļu izveide.”-dalībniece.
1997.g.-1998.g.Sorosa Fonda- Latvija finansētā projekta „Sadarbība un
pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā.”-dalībniece.
Publikācijas psiholoģijas, pedagoģijas un komunikācijas zinātnes
nozarē (no 1999.g.)
Publikācijas vispāratzītos recenzējamos izdevumos
(atbilstoši LZP apstiprinātajam sarakstam vai pielīdzināmas tam )

1.Šteinberga A ,Tunne I., Jauniešu pašizjūta un vērtības//Jauniešu vērtības ,- Rīga, RAKA,
1999.,ISBN 9984-15-161-1, 64-129 lpp.
2.Tunne I,Ābele A., Studējošās jaunatnes laikmeta aktualizētas vērtību
prioritātes.,//Topical problems in psychology, theory and practice,SIA Jumi,ISBN-9984-
30-020-X,R.,2002.g.,104-113.lpp.
3.Personības attīstība multikultūru sabiedrībā. /I.Krūmiņa, I Tunne, A. Lasmane, A. Ābele
,Humanitarian and social science.,RTU zin.konf.materiāli,/ LZP finansēta projekta
pētījuma rezultāti/ Izdevniecība “RTU”,ISSN 1407-9291,2003.g.,66-80 lpp.
 4.Sākumskolēnu sociālo prasmju attīstība multikulturālā sabiedrībā.//D.Medne, I Tunne, I
Krūmiņa, A.Lasmane,
Teachers,Students and Pupils in a Learning Society ,ATEE starptautiskā
zin.konference,”Izglītības soļi” 2003.g., ISBN 9984-712-36-2 ,43-50 lpp.
5.Tunne.I.,Emotional,intellectual, social processes in the cognition and quality of
education.// Sauļu (Lietuva) universitātes izdevniecība.,2005.g.,6 lpp.

 7.Tunne I. Seņkāne S.Kultūras institucionalizācija Latvijā., Latvijas Zinātnes
Vēstis,2005.g.24.lpp.

Mācību –metodiskā literatūra.
8.Post-soviet value priorities of Latvian University
students.,/M.Vidnere,A.O.Nucho,I.Tunne,/ USA Baltimore, University of Maryland,
1997.,1-10 pp.

  9. Tunne I.,Jauniešu pašapziņas dinamika un identitātes meklējumi // Personības pašizjūta
un identitāte .,- Rīga, SIA Mācību apgāds, 1998.g.,59- 66 lpp.
10.Studēsim psiholoģiju sadarbojoties., I. Tunne // Mācīsimies sadarbojoties ., „Mācību
grāmata”, 1998.,
69-75 lpp.
11.I.Tunne.,Emocionālie,intelektuālie,sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības
kvalitāte./,LU Augstskolas Didaktikas programmas mācību metodiskais materiāls.,9.lpp.

Populārzinātniskas publikācijas.
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12.Krūze A. ,Poga L., Uzticība pedagoģijai.// I. Tunne .,Spēja atdot sevi citiem.-
R.,RaKa,2001.g.
 13.Tunne.I. Dzīve un pašizglītība kā vērtības. žurn. ”Skolotājs” sadaļā-vārds zinātniekam.,

2003.g.,novembris.,8.lpp.

Konferences tēzes.
14.Jauniešu identitātes meklējumi un problēmas .,/Starptautiskā zinātniskā konference
RPIVA, “ Vārti” 1999.g.,
      ISBN 9984-638-66-9, 24-27 lpp.
15.Tunne I.,Veiksmīga socializācija multikultūru vidē – personības brieduma rādītājs.,/
Starptautiskā zinātniskā konference RPIVA, “ Vārti” 2000.g.,ISBN 9984-638-55-3, 196-
200 lpp.
16. Skolas somas svars, mācību grāmatu poligrāfiskais noformējums un skolēna veselība. /
I. Tunne, I. Krūmiņa, I. Kraukle / Decade of reform: Achievments, Challenges, Problems.,
ATEE starptautiskā, zinātniskā konference, ‘” Izglītības soļi “ ISBN 9984-712-20-6,R.,
2002.g.,61-74.lpp.

17.Tunne I ,Value orientation of the academic youth in Latvia./ Psychology in dialogue
with related disciplinēs.,8th europian congress of psychology.,6-11july
2003.,Vienna,Austria.

Pārējās publikācijas.
18. Kā protam reaģēt uz kritiku./I.Tunne.,”Kapitāls”,1999.,Nr.6.,38-39 lpp.
19. Vai esat pamanījuši pārmaiņas sākumskolēna psihē ?/I.Tunne.,periodikas
izdevums”Skolotājs”,2000.g.Nr.1.,10.lpp.
20.Laulības dzīve kā vi ļņu sistēma./I.Tunne.,”Sievietes pasaule.”1999.,Nr.2.,28-29 lpp.
21.Māte pati reiz bijusi bērns.../I.Tunne.,”Sievietes pasaule.”1999.,Nr.3.,28-29 lpp.
22.Vispārējās vidējās izglītības standarts un tā ieviešana./diskusijas materiāli laikrakstā
„Izglītība un kultūra”.,2001.,8.februāris.
23.Tunne I, Izglītības kvalitāte-personības kvalitāte./pedagoģiskā psiholoģija, žurnāls
„Psiholoģija mums”.,/ pieņemts publicēšanai / 2003.g., 2 lpp.
24.Tunne I. Seņkāne S.Iepirkumu pavadā., žurnāls” Veselība.”12.2004.g.
25.Tunne I.Kā iejusties un komunicēt jaunā vidē, mainot darba vietu? Žurnāls
„Veselība.”05.2005.g.

Recenzētie darbi.
1.Research in education Psychology / I.Tunnes red.// ATEE konferences zin.r.krāj.15.-
R.:SIA „Izglītības soļi”,2002.-121 lpp.
2.Education psychology for teaching –learning /I Tunnes red.//ATEE konferences
zin.r.krāj.11.-R.,SIA „Izglītības soļi”,2003.-114.lpp.
3.LU PPF izstrādātā profesionālā studiju programma psiholoģijā./ recenz.Tunne I.,Rutka
L./ 2003.g.
4.SPPI izstrādātā psiholoģijas bakalaura studiju programma. /recenzē. Tunne I. ,Rutka L./
2003.g.
5.LU PPF izstrādātā psiholoģijas bakalaura un maģistra studiju programma.Tunne I.2005.g.
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Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs.
2000.g.marts              Starptautiskā konferencē” Sociālā pedagoģija un personības
psiholoģiskā adaptācija
                                   mainīgajā  sociālajā vidē.” RPIVA.
2001.g.marts              Starptautiskajā konferencē “ Personības brieduma psiholoģiskie
aspekti.” RPIVA
2002 .g.                       ATEE starptautiskā zinātniskā konference, ”Skolēnu skolas somas
svars un mācību
                                    grāmatu poligrāfiskais noformējums.”
2003.g.                         ATEE starptautiskā zinātniskā konference, ”Personības attīstības
īpatnības multikultūru
                                      sabiedrībā.”
2003.g.                        piedalīšanās 8.Eiropas psihologu kongresā / Vīne, Austrija /
                                    „Studējošas jaunatnes  vērtību orientācija Latvijā.”/sienas referāts/
2004.g.                        piedalīšanās konferencē „Mass Media in (Re)Distribution of Power.”
                                    /bez referāta/ 01.2005.g.
2005.g.                         piedalīšanās LU 63. konferencē ,”Dzimtes lomu dinamika un
specifika laikmeta
                                     kontekstā.” 02.2005.g.
2005.g.                          piedalīšanās konferencē ”Patērniecība Latvijā –tendences un
alternatīvas.”/
                                    „Komunikācija studiju procesā-informācijas vai intelektuālās
enerģijas patērēšana?”
                                      03.2005.g.

Papildus izglītība un dalība asociācijās:

           No 2006.g.,Latvijas Aerobikas Asociācijas biedre.
           No 2005.g. Sporta psihologu asociācijas biedre.
           No  2005.g. BAMR Baltijas mediju pētījumu asociācijas biedre.
           No 2002.g.Starptautiskās profesionālo psihologu asociācijas biedre.
           2002.g.piešķirts LTPA un LSSA  psihoterapeita sertifikāts.
           2001 piedalīšanās Sorosa fonda Latvijā projektā par sociokulturālās pieredzes
veidošanos    sākumskolā.

               2000.g.6-9 oktobris, piedalīšanās IV starptautiskajā Baltijas psihologu
konferencē/darbs darba
               grupās/

           1999-2000.g.piedalīšanās Sorosa fonda Latvija projektā
           “Skolu un augstskolu sadarbības modeļa izveide”
            No 1999-2001.g. piedalīšanās Latvijas augstskolu Pedagogu sadarbības
asociācijas (LAPSA) darbībā
            1997-1998 piedalīšanās Sorosa fonda programmas ietvaros ” Pārmaiņas izglītībā ” organizētajā   projektā - “ Sadarbība un
pieredze kā novitāte skolotāju izglītībā ”,pieredzes apmaiņas brauciens uz

ASV Kolumbijas universitāti, sertifikāts.

Zinātniskā un zinātniski pētnieciskā darbība:
§ Pētījumi par tēmu “ Studējošās jaunatnes vērtību orientācija un dinamiskie procesi

Latvijā “.
      Pētījumi veikti Latvijā un daļēji arī Somijā ( 1991–1996 )
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§ Piedalīšanās granta pētījumā – Par jauniešu identitātes meklējumiem ( 1999-2000 )
§ Piedalīšanās granta pētījumā Nr.476/10.0501 – Personības attīstība multikultūru vidē (

2000-2002 )
§ Skolēnu skolas somas svara un mācību grāmatu poligrāfiskā noformējuma ietekme uz

skolēnu veselību.[ IzM un LU PPI pētījums, 2001- 2002.
§ Emocionālie,intelektuālie,sociālie procesi izziņas darbībā un izglītības

kvalitāte.//piešķirti līdzekļi LZP granta pētījumam,2003.//
§ 8.Eiropas psihologu kongress./ Vīne,Austrija /,tēžu publikācija,uzstāšanās ar

referātu,2003.g.jūlijs /
§ Dzimtes socializācija- aktualitātes un problēmas .(no 2004.g.)
§ Komunikācijas procesa psiholoģiskie aspekti.(no 2004.g.)
§ Kvalitātes vadības sistēma augstākajā izglītībā.(no 2000.g.)

Pedagoģiskā darbība.
Vadīti 3.promociju darbi pedagoģijā( no 2000.- 2003.g.)
Maģistru darbi – vidēji 10 gadā, to skaitā pedagoģijā un psiholoģijā.
Bakalauru darbi- 2 komunikāciju zin.( 2004 - 2005.g.)

Akadēmiskie kursi:
1. Komunikāciju psiholoģija( 64 akad.st)
2. Vērtību orientācija un personības virzība ( 32 akad.st., arī E-kursa variantā)
3. Komunikācija un patērētājs (maģ.programmā,+ zin. praktikums ,32+16 akad.st.)
4. Ievads psiholoģijā.(64 akad .st.)
5. Komunikācijas psiholoģiskie aspekti izglītībā.(dokt. programmā,32 akad.st.)

Organizatoriskā darbība.
      2002.g. piedalīšanās orgkomitejas darbā starptautiskajā ATEE konferencē,

/Mainīgā izglītība mainīgajā sabiedrībā/,pedagoģiskās psiholoģijas sekcijas
vadīšana.
2004.g.konferences „Patērniecība Latvijā-tendences un alternatīvas.”- darbs
orgkomitejā.
No 2001.g.žurnāls „Psiholoģija mums.”-darbs redkolēģijā.
2004.g.LU SZF attīstības stratēģijas darba grupas „Kvalitātes vadība”- vadītāja.
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Curriculum vitae

Māra Vidnere, Dr.habil.psych., Dr.oec.,
Personas kods  –  280451-11818
Dzimšanas datums un vieta  – 1951.gada 28.aprīlī,  Rīgā
Ģimenes stāvoklis  – precējusies, ir trīs bērni
Adrese – Valmieras 6, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis – 7753139, mob.9486006; e-mail  –  mvidnere@navigator.lv
Izglītība

1969 - 1971   Rīgas Kooperatīvais tehnikums, ekonomikas specialitāte, ekonomists
1972 - 1977   Latvijas Valsts universitāte, Finansu un tirdzniecības fakultāte,
                      Tirdzniecības ekonomikas katedra
1980 - 1984   Maskavas Pārvaldes institūts (MPI), Finansu un kredīta katedra
                      (aspirantūra)
1982 - 1983   MPI, Pedagoģijas universitāte
1992 - 1994   Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas Institūts
                      (pirmshabilitācijas doktorantūra)

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi
1984    ekonomikas  zinātņu  kandidāte,  finansu  specialitātē
1992    nostrificēta ekonomikas zinātņu doktore (Dr.oec.)
1992    Amerikas  Reliģisko un  psihisko pētījumu akadēmijas lektore (academic)
1996    psiholoģijas  zinātņu  doktore,  sociālās  psiholoģijas specialitātē (Dr.psych.)
1998    psiholoģijas  zinātņu  habilitētā  doktore  (Dr.habil.psych.)

Nodarbošanās
1969 - 1972   Rīgas patērētāju biedrību savienība, ekonomiste
1972 - 1974   Latvijas Valsts Universitāte (LVU),  vecākā grāmatvede
1974 - 1977   Latvijas patērētāju biedrību savienība,  vecākā ekonomiste
1977 - 1979   LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte,  Tirdzniecības ekonomikas
                       katedra, pasniedzēja stažiere

1984 - 1989   LVU, Finansu un tirdzniecības fakultāte,  Prečzinības katedra,

           vecākā pasniedzēja

1989 - 1991   LVU, Ekonomikas fakultāte (EF), zinātniski pētnieciskā darba vadītāja,
                       vecākā zinātniskā līdzstrādniece
1989 - 1992   Latvijas Universitāte (LU) Ekonomikas fakultāte, Nepārtikas preču
                       prečzinības katedra, docente
1991 - 1998   Latvijas zinātniskais enioloģijas centrs, vadītāja
1992 - 1999   LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI),  docente
1999 - 2004   LU, Pedagoģijas un psiholoģijas institūts (PPI), profesore
   kopš 2000   Latvijas Holistisko terapiju asociācija, vadītāja
2004 - 2005   LU, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (PPF), profesore
   kopš 2005   Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (RPIVA), profesore
   kopš 2005   DU Sociālo Pētījumu Institūts,vadošā pētniece

Publikāciju kopējais skaits                                                                     128
A. Zinātniskās publikācijas                                                                       98

        t.sk., - monogrāfijas                                                                                        11
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   - raksti recenzētos izdevumos                                                               29
   - pārējās publikācijas                                                                               55

               - zinātnisko konferenču tēzes                                                                    8

B.  Mācību līdzekļi                                                                                 25
     t.sk., mācību līdzekļi                                                                              16
     metodiskie raksti                                                           9
Publikāciju kopējais skaits no 1999. līdz 2005.gadam                           44
A. Zinātniskās publikācijas:                                                             40

          t.sk.,  - monogrāfijas                                                                                      9
               - raksti recenzētos izdevumos                                                                   12
               - pārējās publikācijas                                                                                 19
            B.  Mācību līdzekļi                                                                                    4

Monogrāfijas:

1.Vidnere M.Ar asarām tas nav pierādāms…Rīga:LU,1997.,351lpp.
     2.Vidnere M.,Stresa menedžments:tā pārvarēšana un
profilakse.Rīga,AGB,1998.170lpp.

3. Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes psiholoģija. Rīga: RAKA, 1999.160lpp
4. Vidnere M., Nucho A. Māksla un pašatklāsme. Rīga: AGB, 1999180lpp..
5. Vidnere M., Nucho A. Iztēles psiholoģija. Rīga: AGB, 2000. 160 lpp.
6. Vidnere M., Garleja R. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. Rīga:
RAKA, 2000. 264 lpp.
7. Vidnere M., Nucho A. Latvian Survivors of  Deportations.  Rīga: RAKA, 2000. 55
lpp.
8. Vidnere M., Garleja R. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā
(testi). Rīga: RAKA, 2001. 317 lpp.
9. Vidnere M., Nucho A. Garīgās veselības veicināšana.  Rīga: RAKA, sērijā
“Psiholoģija izglītībai”, 2002. 110 lpp.
10. Vidnere M., Nucho A. Intervēšanas prasmes.  Rīga: RAKA, 2003. 85 lpp.
11.Vidnere M., Nucho A. Stress: tā pārvarēšana un profilakse. Rīga: apgāds “Biznesa
partneri”, 2004. 260 lpp.

Raksti recenzētos izdevumos:
1. Vidnere M. Pārejas perioda sociālās inovācijas ekonomikā.  Krājumā “Integration
problems  of the Baltic Region countries on their way to the European Union”.
Rēzeknes Augstskola, 2000. 330.-338.lpp.
2. Vidnere M. Personības garīgās izaugsmes iespēja pārdzīvojuma pieredzes izpratnē.
Krājumā ”Radoša personība”. Rīga: Rīgas vārti, 2000. 71.-83.lpp.
3. Vidnere M. Sāpju ceļš garīgumā.  Krājumā “Ceļš” – LU teoloģisks un
kultūrvēsturisks izdevums. “Praktiskā teoloģija”, 2000, Nr.52. 152.-168.lpp.
4. Vidnere M., Skārds I., Strazdiņa V. The Honesty  as  an Ethnical Value in
Companies as Estimated from the Questtioning the Students of the Higher Education
Establishment. Rēzeknes Augstskola, 2001.
5. Vidnere M., Karpova Ā. Represēto ģimeņu pārdzīvojuma pieredze. Rīga: LZA
vēstis, 55.sēj., Nr.1/2, 2001. 10.-16.lpp.
6. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors of Childhood
Deportations to Siberia by the Soviet Regime from Latvia. Rīga, “Psiholoģijas aktuālās
problēmas: teorija un prakse”, 1.sēj. 2001. 31.-37.lpp.
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7. Vidnere M. Represēto cilvēku pārdzīvojumu pieredze un vērtību veidošanās
sociālajā   situācijā (krievu valodā). Rīga, “Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un
prakse”, 1.sēj. 2001. 108.-117.lpp.
8. Vidnere M., Skārds I., Strazdiņa V. The Honesty  as  an Ethnical Value. Wacra
Europe XVIII International  Conference Research and Learning, Vienna/Krems,
Austria, 19-25 Sept.2001.
9. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors of Childhood
Deportations to Siberia by the Soviet Regime from Latvia. Decade of Reform:
Achierments, Challenges, Problems, IV, ATEE, 2002. 91.-95.lpp.
10. Vidnere M., Nucho A.  Characteristics of Adult Survivors of Childhood
Deportations to Siberia by the Soviet Regime from Latvia. Educational Psychology,
Vol.5, No.1(10), 2002.       80.-85.lpp.
11. Vidnere M., Zālīte A. Korupcija kā ekonomikas un sociāli morālās attīstības
kavēklis.       Rīga, “Psiholoģijas aktuālās problēmas: teorija un prakse”, 2.sēj. 2002.
12. Vidnere M. Represēto cilvēku pārdzīvojuma pieredze kā psiholoģisks pamats
piesātināto vērtību veidošanā (krievu valodā).  Zinātniski praktiskais žurnāls
“Pieredzes un vecuma siholoģija”, Nr.1(21), 2003,  Maskava. 27.-36.lpp.

      13. Vidnere M.,Sociālās distancētības psiholoģiskā analīze starpnacionālajās
komunikatīvajās attiecībās.

     Zinātniskie raksti III Starptautiskā zinātniskā konferencē”Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības
       izglītībā”.RPIVA,2006.492-498.lpp
      14. Vidnere M., Plotka I., Sokol E. Starpetnisko attiecību tolerance un pozitīvā
etniskā identitāte:Sociālo zinātņu vēstnesis. Daugavpils Universitāte/Social sciences
bulletin /2006 1 (3),
      ISSN 1691-1881.
      15. Vidnere M., Strautmanis J. Formation Conditions of Corporate Social
Responsibility in
      Organizational Culture Europe’s. Journal of Psychology,vol.2,No6,May
2006,ISSN1841-0413
      16.Vidnere M., Garīgums kā personības kreativitātes kvalitāte. Zin. rakstu
krājums ”Radošā
        personība”,1V, Jumi, 2006, 55-63.lpp.
      17. Vidnere M.,Plotka I.Ethnocommunicative competence (ECC) and its role in
creation and development
       of international relationship in Latvia. Starptautiskās zinātniski- praktiskās
konferences „Privātbizness
       Baltijas valstīs – pirmais gads ES”  Rīga, 2005,205-208lpp.

          Zinātniski pētnieciskā darbība (virzieni)
     Psiholoģijā – personības sociālās attīstības psiholoģija, sociālās uzvedības psiholoģija,
          vadības un biznesa psiholoģija, stresa psiholoģija, etnopsiholoģija, projektīvā
          psiholoģija, mākslas terapija, smilšu terapija, iztēles terapija, personības garīgā
          brieduma psiholoģija
            Lasītie kursi, to apjoms

1. Vadības socioloģija – 2 kr.p. – LU EF
2. Vadības socioloģija un psiholoģija – 4 kr.p. – LU EF
3. Vadības psiholoģija – 2 kr.p. – LU PPI, EF
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4. Starppersonu lietišķā komunitatīvā saskarsme – 2 kr.p. – LU EF
5. Stresa menedžments – 2 kr.p. – LU PPI
6. Saskarsmes psiholoģija – 2 kr.p. – LU Matemātikas fakultāte
7. Zinātniskā pētījuma norise – 2 kr.p. – LU PPI, RA,DU
8. Konfliktoloģija – 2 kr.p. – LU PPI
9. Stresa menedžments – 2 kr.p. – LU PPF
10. Māksla un personības izaugsme – 2 kr.p. – LU PPF

 Sagatavoti jauni kursi, to apjoms
1. Personības dzīves ceļa un dzīves jēgas psiholoģija – 2 kr.p.
2. Sociālā ekoloģija – 2 kr.p.
3. e-kurss – Stresa menedžments – 2 kr.p.
4. e-kurss – Vadības psiholoģija – 2 kr.p.
5. Emociju psiholoģija-2kr.p.
6. Mūsdienu sociālās psiholoģiskās menedžmenta problēmas.-2kr.p.DU

7. Etnopsiholoģija- 2 kr.p.DU

    Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs no 2000.gada
          (ārpus Latvijas)

2000 (marts) – starptautiskā psihologu conference ²Psiholoģija gadsimtu mijā²,
          Tulas Universitāte (Krievija)
2000 (jūnijs) – starptautiskā  AABS  konference,  Džordžtaunas Universitāte
         (Vašingtona, ASV)
2001 (jūnijs) – starptautiskā konference – 4th Conferenc of Baltic Studies in Europe
         “Baltic  States and  Societies in Transition:Continuity and Change”,
          Tartu Universitāte (Igaunija)
2001 (septembris) – starptautiskā profesionālā konference “Wacra Europe XVIII
          International Conference sustainable development througt research and
learning”
          Vīne (Austrija)
2002 (oktobris) – starptautiskā konference – the 8th Conference of the European
Council
          for High Ability “Development of Human Potential”  (Rhodes, Grieķija)
2003 (maijs) – 5.Eiropas konference  “Children’s  Identity and Citizenship in Europe”,
          Minho Universitāte (Braga, Portugāle)
2003 (oktobris) – starptautiskā psihologu konference “Psychology of heavy
         Traumatisation: The longlasting effects of Political Repressions”, Viļņas
         Universitāte  (Lietuva)
2004 (septembris) – 6.starptautiskā  Baltijas psihologu konference, Viļņas Universitāte

(Lietuva)

     2005 (jūnijs)-International Political Psychology Conference of Baltic
States,Poland,Opoles University

     2006   (Maijs)-International Eighth European Conference “Citizens of Europe and  the
World “CICE
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              Piedalīšanās zinātniskajās konferencēs Latvijā (no 2000.gada)
2000 (marts) – starptautiskā konference “Integration problems of the Baltic Regions
          countries on their way to the European Union”, Rēzekne
2000 (novembris) – starptautiskā psihologu konference ²Radoša personība², Rīga
2001 (augusts) – II Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga
2001 (novembris) – starptautiskā  Kreativitātes konference, Rīga
2002 (marts) – starptautiskā zinātniskā conference ²Tradicionālais un novatoriskais
          sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā², Rēzekne
2002 (maijs) – starptautiskā ATEE konference – Changing Education in a

          Changing Society, Rīga
2003 (augusts) – piedalīšanās  un darba grupas vadīšana starptautiskajā Mākslas
          terapijas konferencē,  Jūrmala
2004 (novembris) – starptautiskā kreativitātes konference, RPIVA,Rīga.
2005(marts) Latvijas  Zobārstniecības conference,RSU,Rīga,

     2005    (Maijs)-Internacionalā konference”Kristīgās augstākās izglītības
stratēģija”,LKrA,Riga

     2005    (Jūnijs)-International  scientific and practicalConference”Entrepreneurship in
Baltic States-First Year in EU”BKI,Riga,

     2006    (Aprīlis) 3rd International Scientific Conference’’Theory For Practice in the
Education of Contempory Society”,Riga,RPIVA

     2006    (April) 3rd International Scientific Conference’’Theory For Practice in the
Education of Contempory Society”,Riga,RPIVA

     2006 (maijs)Apolonijas svētkiem rīkotā zobārstniecības conference,Rīga RSU.
2006 ( oktobris)International scientific Conference”Education in the conditions of

social changes” DU,plenārlasījums”Lingvistiskā izglītības līmaņa un
kompetences nozīme starpetnisko attiecību attīstībā”

2006 (novembris)  X1 Starptautiskā Kreativitātes conference”Radošas personības
        kreativitātes  process”  ,Rīga,RPIVA.
2006(novembris)Starptautiskā zinātniski-praktiskā  conference”Psiholoģija,bizness un

sabiedrības sociālā sfēra:mūsdienu aktuālās problēmas”

Kvalifikācijas paaugstināšana (no 2000.g.)
2000 (aprīlis) – seminārs  smilšu terapijā Dž.Jangas (Īrija) vadībā,  Sankt-Pēterburgas
          Universitāte (Krievija)
2000 (jūnijs) – kursi eksistenciālajā psiholoģijā (vadīt.Kočunas), Viļņas Universitāte
         (Lietuva)
2001-2004g.(janvāris) – supervīzijas Merilendas Universitātē (Baltimora, ASV)
          Ph.D. A.O.Nucho vadībā (mākslas terapija, individuālā intervēšana)
2001 (februāris-aprīlis) – stāžēšanās Merilendas Universitātes Sociālā darba skolā
2001-2006 – RPIVA  Kreativitātes centra ikgadējās konferences “Personība un
          kreativitāte”, Rīga
2001 (maijs) – seminārs “Mūsdienu sociālās psiholoģijas attīstības problēmas” prof.
         A.Šihireva (Maskava) vadībā, Rīga
2001 (jūlijs) – seminārs “Personības garīgās attīstības resursi mākslā”, Londona
         (Lielbritānija), Dublina, Lamerika (Īrija)
2002 (maijs) – seminārs “Grupas korekcionālais darbs” Maskavas Universitātes
          prof. A.Lidera vadībā, Rīga
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2002 ( oktobris) – seminārs Sankt-Pēterburgas (Krievija) Universitātē,smilšu terapija
2002 (decembris) – stāžēšanās E.Rodžersa Augstskolā (iztēles dziedniecība,

šamanisms)
         (Virdžīnija, ASV)
2003 (janvāris) – vieslektors  S-Petersburg (Florida, ASV) Latviešu biedrībā, darbs pie
          ārzemju latviešu pārdzīvojumu pieredzes materiālu apkopojuma
2004 (jūlijs) – piedalīšanās Individuālpsiholoģijas institūta rīkotajā seminārā
         “Psiholoģija un garīgums” – vadītājs Ph.D. Erik Mansanger (ASV), Rīga
2005-2007-apmācību kurss smilšu terapijā,Starptautiskajā Smilšu Terapijas
          Asociācijā,Vācija,Linde fon Keizerlikes vad.

          LZP finansēto pētījumu vadīšana un piedalīšanās
     1.  LZP grants “Represēto un jaukto ģimeņu problēmas” (vad. Ā.Karpova), 1999.-
          2001.g.
     2.  LZP grants “Etnokomunikatīvās kompetences (EKK) determinantes un tās nozīme
          starpkulturālo attiecību veicināšanā”(vad. M.Vidnere), 2001.-2003.g.
     3.  LZP grants ”Personības EKK un tās nozīme starpnacionālo attiecību attīstībā”
          (vad.M.Vidnere), no 2004.g.
     4.  LZP grants ”Leksikona organizācijas atmiņā reprezentācijas modeļa izstrāde”
          (vad.D.Igoņins), no 2003.g.

8. LZP grants Etniskās tolerances un komunikatīvās kompetences nozīme
strādājošiem

    sistēmā „cilvēks-cilvēks” (vad.Plotka I.),no 2006g.

          Piedalīšanās starptautiskajos pētījumu projektos
     1. 1998-2000 – WACRA Europe e.V., D-85356,  Munich (Germany), Wienna
         (Austria)  (vad. Ph.D. R.Mayer)
     2. 2002 – CICE (Children’s Identity and Chitizenship in Europe), (vad. prof. Monks)
           Sabiedriskais un organizatoriskais darbs

AABS (Association for the Advancement of Baltic Studies) locekle
           Latvijas Holistisko Terapiju Asociācijas vadītāja
           Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas locekle
           Apvienības CICE (Children’s Identity and Chitizenship in Europe) locekle
           Žurnāla “Educology Psychology” redkolēģijas locekle
           Žurnāla “Psiholoģija mums” redkolēģijas locekle
           Žurnāla “Psiholoģija skolai un ģimenei” redkolēģijas locekle
           Latvijas Psihologu promocijas padomes locekle
           Zinātniskais eksperts sociālajās zinātnēs
           Latvijas Politiski Represēto Apvienības locekle
           Sabiedrības Integrācijas Fonda eksperte

Apbalvojumi
1. 1997 – goda raksts par ieguldījumu latviskās identitātes saglabāšanā. Pedagogu

un augstskolu mācībspēku konkursa “Kas ir latvietis?” laureāte
2. January 2000 – Outstanding Scholars of the 20th Century in honour of an

Outstanding contribution in the field of Social Psychology.  International
Biographical Centre, Cambridge, England

3. 2001 – Rēzeknes Augstskolas atzinības raksts par ieguldījumu zinātniskā darba
attīstībā
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4. 2001 – Latvijas Universitātes pateicības raksts par ilggadēju radošu pedagoģisko
darbu, nozīmīgu ieguldījumu psiholoģijas zinātnes attīstībā un starptautiskās
pieredzes popularizēšanā Latvijā, veikumu maģistra studiju programmas
īstenošanā

5. 2004 – rektora atzinības raksts par ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā,
augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar  Latvijas Universitātes
85 gadu jubileju
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CURRICULUM VITAE

Vārds, uzvārds: ALEKSEJS VOROBJOVS

Dzimšanas gads, datums, vieta: 15.08.48. Grīva, Ilūkstes apriņķis, Latvija

Darba vieta: Daugavpils Universitāte

Izglītība:
· 1968. – 1972.g. – DPI Fizikas un matemātikas fakultāte
· 1979. – 1980.g. – PSRS Zinātņu akadēmijas Universitāšu un

pedagoģisko augstskolu pasniedzēju kvalifikācijas celšanas un
pārkvalifikācijas institūts – psiholoģijas pasniedzējs (diploms Nr.
005059)

· 1985.g. – PSRS Pedagoģijas Zinātņu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās
psiholoģijas zinātniski pētnieciskais institūts, aspirantūra

· 1987.g. – Psiholoģijas zinātņu kandidāts (diploms Nr. 001746)
· kopš 1992.g. – nostrificēts Dr. psych. (diploms C-D Nr. 000658)
· kopš 1993.g. – Dr.hab.paed. (diploms C-Dh Nr. 000102)
· kopš 1998.g. – Dr.hab.psych. (diploms C-Dh Nr. 000188)

Darba pieredze:
· 1979.- 1985.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas

katedras pasniedzējs
· 1985. – 1987.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas

katedras vecākais pasniedzējs
· 1987. – 1991.g. – Daugavpils Pedagoģiskā institūta Pedagoģijas un psiholoģijas

katedras docents
· 1991.g – 1994.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un

psiholoģijas                                katedras vadītājs
· 1994.g.- 2001.g.  – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Pedagoģijas un

psiholoģijas katedras profesors
· kopš 1997.g. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūta

Latgales nodaļas vadītājs
· 2001g. –2003.g. – Daugavpils Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas

fakultātes Psiholoģijas katedras profesors
· kopš 2003.g. – Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālās

psiholoģijas katedras profesors

Zinātniskā kvalifikācija:
Zinātniskās publikācijas izdevumos, kuri iekļauti LZP apstiprinātajā vispāratzīto recenzējamo zinātnisko izdevumu sarakstā.

No 2000. līdz 2006.gadam autors publicējis 13 zinātniskos rakstus:
1. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. Social representations of

safety and living of EU states among Latvian inhabitants \\ Sociālo zinātņu
vēstnesis 133 – 154.
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2. Vorobjovs A., Ruža A., Raščevskis V., Murašovs V. (2006) Social
representations of EU states among Latvian inhabitants \\ Reģionālais ziņojums,
Nr. 2., Daugavpils, Saule, 112 - 187.

3. Vorobjovs  A.  The  principle  of  dialectical  conglomeration  in  the  peredization  of
the personality development. Law University of Lithuania. Socialinis darbas Nr. 3
(1) 2004. 100.-105.lpp.

4. Vorobjovs A., Ruža A. Latgales jauniešu Eiropas psiholoģiskās kartes īpatnības.
Starptautiskā zinātniskā konference “Drošība un tautas attīstība”. Daugavpils,
2004, 8 lpp.

5. Vorobjovs A., Ruža A. Personības aktivitātes adaptīvi-neadaptīvais modelis:
pētījuma teorētiskās un eksperimentālās pieejas. ATEE Spring University, Rīga,
2003.

6. Vorobjovs A. The content of the time perception of the youth and adults//
Proceedings from the 3rd Internacional conference “Person. Color. Nature.
Music.”, Daugavpils, 2003. 58 – 63. lpp.

7. Vorobjovs A. Selective Aktivity of Personality: Systemic-Processual Approach
Principles and Contents. // Decade of Reform: Achievements. Challenges
Problems, P.IV. ATEE Spring University, Rīga, 2002, 4-15 lpp.

8. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s Personality.// Nove mopnosti
a pedagogisky vyzkum. Ostrava University, 2001, 165-169 lpp.

9. Vorobjovs A. Activity of Personality: Systemic-Processual Approach Principles
and Contents. // Rakstu krājums. Sabiedrība un kultūra, Liepāja, 2002, 301-321
lpp.

10. Vorobjovs A. Personības socializācija un audzināšana: “konflikts” vai
“vienprātība”. Rakstu krājums “Konflikta teorija un prakse multikulturālā
sabiedrībā”, Rīga, 2001, 82-89 lpp.

11. Educational Potential of the Teacher’s Personality: determinants and contents.//
Realising Educational Problems. ATEE Spring University. Klaipeda, 2001, 365-
373 lpp.

12. Vorobjovs A. Systemic – Processual Approach to Modeling the Content of
Personality. ATEE Spring University Today’s reforms for tomorrows school’s.
Klaipēda, 2000, 248-256 lpp.

13. Vorobjovs A. Methodological Problems in the Systemic-Processual Paradigm of
Personality. II International Conference “Person. Color. Nature. Music.”
Daugavpils, 2000, 54-58 lpp.

Pārējās publikācijas:
1. Vorobjovs A. Educational Potential of the Teacher’s personality. Šiauliai

University, Lithuania, 2002, 263-266 lpp.
2. Воробьёв А.В. Воспитательный потенциал личности учителя (системно-

процессуальный подход) // Теоретические и прикладные проблемы
психологии педагогического межличностного взаимодействия. БГПУ.
Минск, 2002, стр. 78-80.

3. Vorobjovs A. Principle of Dialectic conglomeration in the Problem of
Measurements of Child’s Content of Personality//The International conference
“Primary School Entered 2000”. – Klaipēda, 2000, 203-211 lpp.

Piedalīšanās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs.
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Kopš 1999.gada piedalījies 12 zinātniskajās konferencēs:
1. 9th Europen  Congress  of  Psychology.  Psychological  concept  of  Europe  for

Latvian inhabitants. Granada, Spain, 2005.
2. 28.starptautiskais psiholoģijas kongress 2004.gada 8.-13.augusts, Ķīna, Pekina.
3. 8th European Congress of Psychology 6-11 July 2003, Vienna, Austrija.
4. Vroclavas universitātes Psiholoģijas institūta starptautiskā konference 2003.gada

25.-26.septembrī.
5. ATEE Spring University “Changing Education in a Changing society”, May 2-3,

2003, Rīga.
6. International Conference “Personality Development and Mental Health”, Vilnius

University, Lithuania, decembris 6.-7., 2002.
7. ATEE Spring University “Chenging Education in a Changing society”, May 2-5,

Rīga.
8. 3 International Conference “Person. Color. Nature. Music.”, May 15-18, 2002,

Daugavpils.
9. Ostrovas universitātes starptautiskā konference, 27.-28.jūnijs 2001. Čehija.
10. Starptautiskā konference “Konflikta teorija un prakse multikulturālā sabiedrībā”.

11.-12.aprīlis 2001, Rīga.
11. 2 International Conference “Person. Color. Nature. Music.”, May 12-20, 2000,

Daugavpils.
12. Sixth Annual UNESCO-ACEYD In¿ternational Conference “Information

Technologies for Educational Innovation for Development: Interfacing Global
and Indigenons knowledge”, 12-15 december, 2000, Bangkok, Thailand.

Latvijas Zinātnes Padomes un citu valsts pētījumu projektu un programmu vadība vai līdzdalība to īstenošanā.

LZP pētījumu projekti
1998.-2000.g. Personības socializācijas ekoloģiskās virzības koncepcija. Projekta
vadītājs.
2001.-2003.g. Personības selektīvās aktivitātes īpatnības multikulturālā un multinacionālā
vidē. Projekta vadītājs.
2004.-2006.g. Latgales iedzīvotāju Latvijas un Eiropas psiholoģiskās kartes
(Psychological concepts of Latvia and Europa of  Latgalian inhabitants). Projekta
vadītājs.
2006.g – Mūsdienu Latvijas iedzīvotāju sociālās selektivitātes un sensitivitātes saturs un
īpatnības.

Eksperta darbība Latvijas Zinātnes Padomes starptautiskajos projektos un programmās

- Latvijas Zinātņu Akadēmijas psiholoģijas nozares eksperts (pirmā ievēlēšana
1999-2001, otrā ievēlēšana 2002-2005)

- Latvijas Universitātes promocijas padomes psiholoģijas eksperts
- Daugavpils Universitātes promocijas padomes pedagoģijā vadītājs
- Daugavpils Universitātes promocijas padomes psiholoģijā vadītājs
- Latvijas Universitātes profesoru padomes psiholoģijas eksperts
- Daugavpils Universitātes profesoru padomes pedagoģijas eksperts

Pedagoģiskā kvalifikācija:

Doktorantu darba vadība
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tika aizstāvētas trīs doktora disertācijas:
- M.Pupiņš “SSkkoollēēnnuu nneeggaattīīvvaass aattttiieekkssmmeess pprreett ddzzīīvvnniieekkiieemm vveeccuummddiinnaammiikkaa”” (1999)
- V.Filatovs “BBeezzddaarrbbnniieekkaa ppeerrssoonnīībbaass ppssiihhoollooģģiisskkāāss īīppaattnnīībbaass uunn ttoo kkoorreekkcciijjaass iieessppēējjaass””
(1999)
- T.Uzole “Skolotāju profesionālais stress” (2003)
- A.Ruža „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekštati par ES valstīm” (2006)
Uz doto brīdi tiek vadīti 10 doktora darbi:
V.Rašcevskis, I.Pišinska, I.Išmuhametovs, L.Brokāne, A.Kondrova, A.Dudkina,
N.Katamadze, A.Buls, N.Mihejeva

Maģistra darbu vadīšana (psiholoģijas nozare): 50

Lekciju un semināru vadība
DU doktora studiju programma pedagoģijā:

Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni 3 KP
Promocijas darba struktūras izveidošana 1 KP

DU maģistra studiju programma “pedagoģija”:
Vadības psiholoģija 4 KP
Personības psiholoģiskās problēmas 2 KP

DU Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības un iestāžu vadība”
Vadības psiholoģija 2 KP

DU maģistra studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze 6 KP
Seminārs personības teoriju metodoloģijā 5 KP

DU bakalaura studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģijas vēsture 4 KP
Personības psiholoģija 4 KP
Ievads psiholoģijā 2 KP

Studiju kursu programmu izstrāde
DU doktora studiju programma sociālās psiholoģijas apakšnozarē:

Personības paradigmas sociālās psiholoģijas saturā 3 KP
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas 3 KP
Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā zinātnē 4 KP
Zinātniskā darba struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai 2 KP
Attiecību dinamika mazajā grupā 4 KP

DU doktora studiju programma pedagoģijā:
Mūsdienu psiholoģijas problēmas un pētījumu virzieni 3 KP
Promocijas darba struktūras izveidošana 1 KP

DU maģistra studiju programma “psiholoģija”:
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze 6 KP
Mūsdienu personības problēmas 6 KP

DU maģistra studiju programma “pedagoģija”:
Vadības psiholoģija 4 KP
Personības psiholoģiskās problēmas 2 KP

DU Profesionālā maģistra studiju programma “Sabiedrības un iestāžu vadība”
Vadības psiholoģija 2 KP

DU bakalaura studiju programma “psiholoģija”:
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Psiholoģijas vēsture 4 KP
Personības psiholoģija 4 KP
Ievads psiholoģijā 2 KP
Diferenciālā psiholoģija 2 KP

Studiju programmu izstrāde un vadība
1999.-2003.g. – Daugavpils Pedagoģiskās universitātes licencētās doktora studiju
programmas pedagoģiskās psiholoģijas apakšnozarē direktors
2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās doktora studiju programmas sociālās
psiholoģijas apakšnozarē direktors
2004.-2006.g. Daugavpils Universitātes akreditētās maģistra studiju programmas
“psiholoģija” (sociālā psiholoģija) direktors

Piedalīšanās ar referātiem akadēmiskajās konferencēs (trīs konferences)

- Primary school entered 2000. Klaipeda University, 2000.
- Творческие и прикладные проблемы психологии педагогического

межличностного взаимодействия. БГПУ. Минск, 2002.
- Teacher education in XXI century: Changing and perspectives. Siauliai,

Lithuania, 2002.
- Starptautiskā zinātņu konference „Izglītība sociālo pārmaiņu apstākļos”,

Daugavpils, 2006.g.

Mācību grāmatu un mācību līdzekļu sagatavošana vai izdotie darbi

1. A. Vorobjovs. Skolotāja personības audzinošais potenciāls. Daugavpils, 1993.,
200 lpp.

2. A. Vorobjovs. Personoloģija: personības aktivitātes un satura problēmas.
Daugavpils, 1997., 206 lpp.

3. A. Vorobjovs. Psiholoģijas pamati. R., Mācību apgāds, 1996., 323 lpp.
4. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1995., 152 lpp.
5. A. Vorobjovs. Psiholoģija (palīgmateriāli skolotājam sešās burtnīcās). R., LR

Izglītības ministrija, 1993.-1994.
6. A. Vorobjovs. Gatavojamies skolai. R., Zvaigzne ABC, 1994., 124 lpp. (krievu

val.).
7. A. Vorobjovs. Psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 1994., 246 lpp. (krievu val.).
8. A. Vorobjovs. Psiholoģijas vēsture. Daugavpils, DPU, 1994., 175 lpp.
9. A. Vorobjovs. Psiholoģija iesācējiem. R., Mācību apgāds, 1999., 502 lpp.
10. A. Vorobjovs. Vispārīgā psiholoģija. R., Mācību apgāds, 2000.
11. A. Vorobjovs. Sociālās psiholoģijas teorētiskie pamati. R., Izglītības soļi, 2002.
12. Vorobjovs A. Sociālā psiholoģija. Rīga, Izglītības soļi, 2002. 340 lpp.
13. Vorobjovs A. Psiholoģijas vēsture. Rīga, Izglītības soļi, 2004. 270 lpp.
14. Vorobjovs A., Kudiņš A. No domas līdz zinātnei. Psiholoģijas vēsture. R.,

Izglītības soļi, 2005.

Lekciju lasīšana ārvalstu augstskolās
Lekcija (6 st.) “Personības satura sistēmprocesuālā modelēšana” Baltkrievijas Valsts
Pedagoģiskajā universitātē 3.kursa studentiem 2002.gada 21.-22.aprīlī.

Organizatoriskā kompetence:
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Zinātnisko un akadēmisko komisiju vai koleģiālo institūciju vadība vai līdzdalība to darbībā

- Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācijas loceklis

Starptautisko konferenču organizācijas komisijas vadība vai līdzdalība to darbībā
- 3.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2003 –

organizācijas komisijas loceklis
- 4.starptautiskā konference “Person. Color. Nature.Music”. DU 2004 –

organizācijas komisijas loceklis
- starptautiskā konference “Drošība un tautas attīstība”. DU 2004 – organizācijas

komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Zinātnisko izdevumu redakcijas kolēģijas vadība vai līdzdalība to darbībā
- Klaipēdas Universitātes zinātnisko rakstu krājuma “Pradinē Mokukla: kaita ir

problemos” redakcijas kolēģijas loceklis
- Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes zinātniskā žurnāla “Sociālo

zinātņu vēstnesis” redakcijas kolēģijas loceklis

Augstskolas, fakultātes, institūta, profesoru grupas, katedras, laboratorijas vadība
- no 1.10.1998. līdz 31.12.2003. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un

psiholoģijas institūta Latgales nodaļas vadītājs
- kopš 1994.g. Daugavpils Universitātes Senāta loceklis

Akadēmiskā un zinātniskā darba stāžs:
- no tiem augstskolā 26 gadi (kopš 1.10.1979.)
- profesora amatā – kopš 1994.g.
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4.PIELIKUMS

SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU IIZZMMAAKKSSAASS
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5.PIELIKUMS

AAUUGGSSTTSSKKOOLLUU SSAADDAARRBBĪĪBBAASS LLĪĪGGUUMMSS
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6.PIELIKUMS

MMAAĢĢIISSTTRRAA UUNN PPRROOMMOOCCIIJJAASS DDAARRBBAA
RRAAKKSSTTĪĪŠŠAANNAASS MMEETTOODDIISSKKIIEE NNOORRĀĀDDĪĪJJUUMMII
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MAĢISTRA DARBA UZRAKSTĪŠANAS METODISKIE NORĀDĪJUMI
Maģistra darbs ir akadēmiskās vai profesionālās studiju programmas gala/valsts
pārbaudījuma sastāvdaļa. Tas ir zinātnisks, patstāvīgs, oriģināls pētījums ar novitātes
elementiem.
Maģistra darbu tēmas un darbu zinātniskos vadītājus apstiprina katedras sēdē.

Izstrādājot maģistra darbu, jāņem vērā sekojoši darba kvalitātes rādītāji, pēc kuriem
veicama darba novērtēšana:

· darba satura atbilstība nosaukumam, izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
· apgalvojumu oriģinalitāte, izdarīto secinājumu patstāvība;
· novitātes elementi;
· izvēlēto pētniecības metožu pamatojums;
· izmantoto avotu un literatūras kritisks vērtējums (nevis pārstāstījums);
· patstāvīgā pētījuma rezultāti un nozīmīgums;
· prasme darba aizstāvēšanas gaitā brīvi orientēties tēmā un zinātniski argumentēti

pamatot savu viedokli.
Maģistra darbam jābūt aprobētam.
Maģistra darbu aizstāvēšanas datums noteikts DU studiju grafikā un tiek precizēts vismaz
mēnesi pirms aizstāvēšanas. Maģistra darbs  ar studenta un darba vadītāja parakstiem
iesniedzams katedras vadītājam vismaz divas nedēļas pirms noteiktā aizstāvēšanas
termiņa.

Darba pamatelementi
Izstrādājot maģistra darbu, kopumā jābūt šādiem pamatelementiem: titullapa; anotācija -
latviešu valodā un divās svešvalodās, viena no tām kādā no pasaulē plaši pielietotajām
svešvalodām (angļu, vācu, franču); saturs; ievads; pamatdaļas (1. Teorētiskā daļa 2.
Praktiskā (eksperimentālā daļa); secinājumi; literatūras saraksts; pielikums (i); darba
beigu lapa.

Titullapa
Titullapas augšā raksta pilnu mācību iestādes nosaukumu, norādot universitātes,
fakultātes, katedras  pilnu nosaukumu. Lapas vidū raksta darba autora vārdu, uzvārdu,
nosaukumu, zem tā – darba veidu (studiju, bakalaura vai maģistra darbs). Zemāk, lapas
labajā pusē rakstāms darba zinātniskā vadītāja vārds un uzvārds, norādot zinātnisko grādu
un amatu. Lapas lejā raksta darba izstrādes vietu, gadu.

Anotācija
Pēc titullapas seko anotācija, kas sākas ar nodaļas nosaukumu ANOTĀCIJA.
Anotācijas vēlamais apjoms 350 – 500 rakstzīmes.

Anotāciju veido pēc šādas struktūras: autora vārds, uzvārds, darba nosaukums, darba
veids (maģistra darbs), zinātniskā vadītāja vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, darba
apjoms, kurā norāda lappušu, attēlu, tabulu bibliogrāfisko nosaukumu, pielikumu skaitu,
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darba mērķi, struktūra, pētījuma metodes un rezultāti. Atsevišķā rindā uzskaita atslēgas
vārdus. Anotācija nedrīkst aizņemt vairāk par vienu lapu.

Satura rādītājs
Pēc anotācijas seko satura rādītājs, kas sākas ar nodaļas nosaukumu SATURS. Satura
rādītājā norāda nodaļu un apakšnodaļu atrašanās lappusi. Aiz lappuses norādošajiem
cipariem neliek pieturzīmes un neraksta lappušu saīsinājumu (lpp.).

Ievads
Ievadā autors pamato zinātnisko pētījumu problēmas izvēli, atspoguļo tās aktualitāti,
teorētisko un/vai praktisko nozīmi. Ievadā jāizklāsta darba hipotēze, jāformulē zinātnisko
pētījuma mērķis, uzdevumi, jānosauc pētījuma priekšmets, pētījumu objekts, pētījuma
metodes un bāze, jāraksturo darba novitāte un aprobācija.

Teorētiskā daļa
Teorētiskajā daļā īsi un konkrēti analizē svarīgākos, līdz šim publicētos darbus par
konkrēto problēmu, salīdzina dažādu autoru iegūtos rezultātus, secinājumus, hipotēzes,
priekšlikumus. Darba autors novērtē problēmas izpētes līmeni, citu autoru darbos
sastaptās pretrunas un līdz šim neskaidros jautājumus. Teorētisko daļu vēlams sadalīt
nodaļās un apakšnodaļās.  Tai nav jābūt tikai atstāstījuma veidā, jāparādās arī citēto avotu
analīzei.
Analizējot, kritizējot, citējot kāda autora viedokli vai pieminot kādu konkrētu literatūras
avotu, tekstā atsaucē jānorāda literatūras avots.

Eksperimentālā daļa
Šajā daļā pamato izmantojamo metodiku izvēli, īsi aprakstot katru no tām. Darba autors
apkopo, analizē un novērtē iegūtos rezultātus, kā arī salīdzina tos ar citu autoru darbos
atrodamajiem, izskaidro radušās atšķirības. Attēls nedrīkst aizņemt vairāk par vienu
trešdaļu no lapas. Teorētiskās un eksperimentālās daļas samērs: 1:1 vai 3:2.

Secinājumi
Secinājumos pa punktiem izklāsta darba galvenos rezultātus. Ja darbā izstrādāti konkrēti
priekšlikumi, tos var apkopot atsevišķā nodaļā PRIEKŠLIKUMI.

Literatūras sarakts
Literatūras avotu skaits – 50 un vairāk.

Darbā literatūras sarakstā alfabētiskā kārtībā uzskaita visu citēto autoru darbu – žurnālu
rakstu, monogrāfiju, brošūru, arī nepublicēto, piem., diplomdarbu sarakstu, kas sastādīts
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pēc autoru uzvārda pirmā burta. Ja autoru uzvārds sākas ar vienu un to pašu burtu, tad
skatās otro burtu vai nākamos. Ja ir dažādi autori ar vienu uzvārdu, skatās pēc iniciāļiem.
Sakārtojot darbus literatūras sarakstā, ņem vērā valodu, kurā tie rakstīti. Vispirms raksta
avotus latviešu valodā, tad svešvalodās (secīgi: angļu, vācu, krievu). Ja darbā izmantota
internetinformācija, tad citē WWW lappuses adresi.

Pielikums(i)
Gadījumos, ja zīmējumu vai tabulu ir ļoti daudz vai tās ir ļoti apjomīgas, tad tās var likt
darba beigās pielikumā, liekot pirms tā baltu lapu, kurai vidū lieliem burtiem rakstīts
PIELIKUMS(I). Tekstā jābūt atsaucēm uz pielikuma(u) materiāliem. Zīmējumu un
tabulu numerācijai jābūt tādai, kā tā minēta darba tekstā. Pielikumos var iekļaut dažādas
instrukcijas, aprīkojuma tehniskos aprakstus, utt., ja tie var sniegt nozīmīgu
papildinformāciju par darbu. Var veidot vairākus pielikumus. Pielikumus var iesiet
atsevišķā sējumā.

Darba beigu lapa
Darba beigu lapas augšā raksta mācību iestādes un katedras nosaukumu, kurā izstrādāts
darbs. Zemāk seko darba autora un darba vadītāja paraksti. Šajā lapā maģistra darba
vērtējumu, kā arī datumu, kurā tas aizstāvēts. Lapas lejā – komisijas priekšsēdētāja
paraksts.

Darba noformējums
Katru nodaļu sāk rakstīt jaunā lappusē. Nodaļu nosaukumi tiek centrēti lapas vidū. Aiz
nodaļu un apakšnodaļu nosaukumiem nekad netiek likts punkts.. Nodaļas un
apakšnodaļas numurē. Numuru neliek pirms šādām nodaļām ANOTĀCIJA,
LITERATŪRAS SARAKSTS, IEVADS, SECINĀJUMI, PIELIKUMI. Nodaļu
ANOTĀCIJA nenorāda satura rādītājā. Titullapas noformēšanai var izmantot lielāka
izmēra burtus.
Visā darbā jāievēro vienota sistēma šriftu, fontu, atstarpju starp rindām lietošanā. Visām
darba lapām jābūt numurētām. Numerāciju sāk skaitīt no titullapas, bet uz tās lappuses
numuru neliek. Numuri netiek likti arī uz ANOTĀCIJAS un SATURA lappusēm.
Lappuses numurs tiek likts no ievada pirmās lapas līdz literatūras saraksta pēdējai lapai.
Kopīgajā numerācijā neiekļauj pielikuma lapas.

Tekstu raksta tikai uz vienas A4 (210x297) formāta lapas puses Times New Roman šriftā
ar 12 burtu lielumu, ievērojot starprindu intervālu 1,5. No lappuses augšas, apakšas un
labās malas jāatstāj 2 cm plata atkāpe, bet no lapas kreisās malas 3,0 cm. Skaitļi no viens
līdz deviņi tekstā jāraksta ar vārdiem.

Darba apjoms
Maģistra darba ieteicamais apjoms ir 70 – 80 lpp.
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Darba iesniegšana
Aizstāvēšanai tiek pieņemti tikai datorsalikumā izpildīti darbi, kas iesieti cietajos vākos
vai DU izdevniecībā „Saule”. Maģistra darbam jāpievieno arī anotācija (latviešu valodā)
elektroniskā veidā un maģistra darbs elektroniskā veidā (uz diska).
Pilnībā noformētu darbu ne vēlāk kā 10 dienas pirms tā aizstāvēšanas autors iesniedz
darba vadītājam, kurš pēc caurskatīšanas un novērtēšanas kopā ar rakstisku atsauksmi
iesniedz katedras vadītājam/studiju programmas direktoram ne vēlāk kā nedēļu pirms
darba aizstāvēšanas. Katedras vadītājs/studiju programmas direktors uz iesniegto
dokumentu pamata izlemj par studenta pielaišanu pie darba aizstāvēšanas un nosūta
darbu recenzentam. Gadījumā, ja katedras vadītājs/studiju programmas direktors uzskata
par neiespējamu studentu pielaist pie aizstāvēšanas, šis jautājums tiek izskatīts katedras
sēdē, piedaloties darba vadītājam. Maģistra darbiem recenzents iesniedz rakstisku
recenziju.

Darba aizstāvēšana
Maģistra darba (līdz 7 min.) ziņojumā autors klātesošos iepazīstina ar darbā izskatītajiem
svarīgākajiem jautājumiem.
Pēc ziņojuma autoram jāatbild uz jautājumiem. Tad vārds tiek dots recenzentam.
Galavārdā autors atbild uz oponenta un pārējo debašu dalībnieku aizrādījumiem,
ierosinājumiem.
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         PROMOCIJAS DARBA RAKSTĪŠANAS METODISKIE NORĀDĪJUMI.

Vispārējie noteikumi.
Uz jebkuru darbu, kurš pretendē uz nosaukumu “zinātniskais”, attiecas visas kopējās

prasības, tajā skaitā par zinātnisko ētiku, novitāti, secinājumu pamatotību, metodisko
adekvitāti, rezultātu atpazīstamību utt. No šejienes arī izriet prasības zinātnisko darbu
noformēšanā – materiāla izklāstu nosaka pētāmā priekšmeta loģika.

Izstrādājamā darba galvenais mērķis – pārliecināt tā lasītāju par veicamā pētījuma
aktualitāti un izvirzīto jautājumu likumsakarīgumu (pētījuma problēmas), pareizas pieejas
izvēli problēmas risinājumam (salīdzinājumā ar citiem tās risināšanas mēģinājumiem),
pielietoto metožu un izvirzīto hipotēžu pārbaudes paņēmienu adekvitāti, sākotnēji iegūto
datu ticamību un “tīrību”, iegūto rezultātu, likumsakarību un secinājumu loģisko un
matemātisko ticamību un to interpretācijas korektumu; parādīt veiktā darba perspektīvas un
iespējamās sekas iepriekš zināmo datu un teoriju pārskatīšanas vai pārbaudes aspektā,
pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem.

Doktoranta zinātniskā darba kvalifikācijas nozīmīgumu vispirms nosaka tas, cik lielā
mērā viņš ir apguvis spējas patstāvīgi realizēt zinātniski-pētniecisko darbību      visos tās
etapos – no zinātniskā pētījuma plānošanas, tā organizatoriski-metodiskās sagatavošanas un
izpildes, līdz ne mazāk svarīgajam, kā pārējie, noslēguma etapam – rezultātu prezentēšanas
patstāvīga zinātniskā darba formā. Tāpēc, tā saturā nav ieteicams iekļaut tos materiālus, kas
nav noteikti tieši ar veicamā zinātniskā pētījuma loģiku, lai arī cik lielā mērā tie raksturotu
doktoranta apmācības procesā gūtos panākumus – izlasīto zinātnisko literatūru (literatūras
avotu atreferējums nav zinātniskā darba pašmērķis), kā arī tādas vai citas eksperimentēšanas
metodikas vai mehānisma apguvi (arī tas nevar būt zinātniskā darba patstāvīgs mērķis).

Arī jebkura praktiska uzdevuma risināšana, neiegūstot jaunas zinātniskās atziņas, nevar
būt zinātniskā darba mērķis. Lietišķais aspekts var būt tikai veiktā fundamentālā zinātniskā
pētījuma svarīgs faktors. Būtībā, tādiem lietišķajiem darbiem var būt patstāvīgs nozīmīgums
un aktualitāte, taču tie attiecināmi uz cita “žanra” darbiem, tiek vērtēti pēc citiem kritērijiem
(piemēram, pēc rezultivitātes, efektivitātes, ekonomiskuma u.tml.), jo tiem ir citi uzdevumi
un mērķi. Šādi ierobežojumi pastāv tāpēc, ka lietišķo pētījumu novērtēšanas subjekts nav tik
daudz zinātniskās biedrības, cik sabiedriskā prakse, un šādu darbu novērtēšana jāveic
attiecīgajai praksei atbilstošajām sociālajām institūcijām.

Atbilstoši savam galvenajam mērķim, doktoranta zinātniskajam darbam (tāpat kā
jebkuram zinātniskajam darbam) jābūt noformēt iesniegšanai specifiskam lasītājam –
zinātniekam, speciālistam noteiktā zinību nozarē, kuram tas ir jāizprot un jāiegūst no tā tieši
viņam interesējošā informācija, kā arī jānovērtē darbs pēc tā zinātniskās novitātes, iegūto
rezultātu pamatotības, izmantošanas perspektivitātes utt. Tāpēc, noformējot savu zinātnisko
darbu, doktorantam tas jāņem vērā, maksimāli atvieglojot darba izpratnes procesu visos
līmeņos:

1) izmantot pareizu zinātnisko latviešu valodu (ieteicams rūpīgi pārlasīt tekstu, izlabojot
gramatiskās, ortogrāfijas, stilistiskās un citas kļūdas);

2)  tekstam jābūt viegli salasāmam, pamattekstam nodrukātam ar 1,5-2 intervālu vismaz
ar šriftu 12. Darba kopējam apjomam nevajadzētu pārsniegt 100-120 lappuses (neskaitot
pielikumus);

3) ieteicams izmantot lakonisku objektīvi-atturīgu teksta izklāsta stilu (žurnālistiskais
patoss nedaudz var tikt pielietots tikai darba ievadā un noslēgumā).  Tāpat, nepieciešams
nepārtraukti sekot formulējumu precizitātei un izmantojamo  terminu un jēdzienu
korektumam (nepieciešamības gadījumā dot izmantoto jēdzienu skaidrojumu, tāpat
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paskaidrot, kāpēc izvēlēts tāds vai cits jēdziena pielietošanas variants); pēc iespējas,
neizmantot kā terminus no svešvalodām aizgūtos vārdus, ja pastāv pilnīgi ekvivalenti
jēdzieni latviešu valodā;

4)  speciāli strukturēt darbu un tā rezultātus pasniegt ērti uztveramā formā (galvenās
shēmas, grafikus un tabulas, kas satur materiālu kondensētā formā un nepieciešami labākai
teksta izpratnei, ievietot teksta izklāstā, tajā pat laikā papildus materiālus tabulu vai grafiku
veidā izvietot darba beigās pielikumos, lai nepieblīvētu tekstu un lasītāju nenovērstu no
galvenās domas);

5)  pielietot noteiktu un vienveidīgu veidu atsaucēm uz citētajiem literatūras avotiem.
Ieteicams izmantot  vienu no galvenajiem atsauču veidiem:

a) norādot iekavās autora uzvārdu un darba izdošanas gadu (divu līdzautoru gadījumā –
abus uzvārdus, ja vairāki līdzautori – pirmā autora uzvārdu un apzīmējumu “u.c.”. Reti
citēto ārzemju autoru vārdu un uzvārdu ieteicams uzrādīt divreiz – kā latviešu, tā  arī
oriģinālvalodā);

b)  norādot iekavās izmantotā avota numuru pēc literatūras saraksta;
6)  iespējami arī citi citēšanas varianti:
a) tiešā citēšana – šajā gadījumā, liekot pēdiņās, burtiski atkārtojas teksts no attiecīgā

avota (atsaucē uz avotu, liekot semikolu, norāda lappusi, kurā citāts sākas);
b)  netiešā  citēšana, kad vienu vai vairākas domas, iespējams arī no dažādām vietām

citējamā avotā, autors izsaka saviem vārdiem, tomēr iespējami tuvāk oriģinālajam tekstam.
7)  saskaņā ar zinātnisko ētiku, nepieciešams stingri sekot citējumu pareizībai un atsauču

uz literatūras avotiem atbilstībai; pēc iespējas, darbā izdalīt dažādu autoru    darbu rezultātus
(idejas, hipotēzes u.tml.), un attiecīgi atsaukties uz katru no tiem. Materiāla izklāsta veidam
un formai jāatvieglo lasītāja izpratne par to, kādi no darbā pieminētajiem rezultātiem (idejas,
hipotēzes u.c.) ir paša autora atrasti, bet kādi – citu radīts produkts (precīzi atsaucoties uz
avotu saskaņā ar iepriekš minētajām citēšanas prasībām) vai arī  kļuvuši par
vispārpieņemtiem.

8)  nepieciešams korekti pielietot jēdzienu “eksperimentālais pētījums” – jo ne katrs
empīrisks pētījums ir eksperimentāls. Šajā sakarībā jāatceras, ka empīrisks pētījums,
atšķirība no eksperimentālā, savos secinājumos nedrīkst saturēt apgalvojumus par “cēloņu-
seku” sakarībām starp mainīgajiem lielumiem. Secinājumiem jāsatur vienīgi apgalvojumi par
mainīgo lielumu savstarpējām sakarībām un to nozīmīguma pakāpi. Tāpat jāpievērš
uzmanība (it sevišķi eksperimentālos pētījumos) to mainīgo lielumu kontroles formām,  kuri
var  tieši vai netieši iespaidot darba rezultātus.

Visu to izvērtējot, par adekvātāko formu zinātniskā darba rezultātu prezentēšanai (kas
aprobēta pasaules zinātnes daudzu gadsimtu praksē) var uzskatīt trīsdaļīgo formu, kas satur
trīs vienlīdz svarīgas galvenās sadaļas: 1) ieskats pētījuma problēmā (zinātniskās literatūras
apskats), uzstādot pētījuma mērķus un uzdevumus un izstrādājot programmu; 2) paša autora
iegūto rezultātu apraksts un analīze; 3) rezultātu apspriešana atbilstoši sākotnējiem
mērķiem un uzdevumiem. Šāda pieeja strukturē darba izklāstu loģikā, kas ir ērta zinātniskā
pētījuma  būtības izpratnei.

Dažkārt darbos atsevišķi tiek izdalīta teorētiskā un praktiskā daļa, tomēr tas neatbilst
zinātniskā izklāsta loģikai, jo nav tik būtiski, tieši ar kādu paņēmienu ir iegūts zinātniskais
rezultāts – pamatojoties uz jau zināmu faktu teorētisko apkopojumu (iespējami darbi ar
loģiskās vai matemātiskās modelēšanas pielietošanu) vai paša autora empīriski iegūtajiem
faktiem. Svarīga ir tikai rezultāta zinātniskā novitāte, kas nav iespējama bez noteikta
empīrisko datu teorētiskā apkopojuma.
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Darba izklāstam principā ir jāaptver trīs sfēras – pagātne (problēmas stāvoklis), tagadne
(ko ir ieguvis tieši pats autors) un nākotne (kā autora iegūtie rezultāti mainīs  stāvokli
pētījuma  problēmas jomā).

Balstoties uz iepriekš minēto, varam rekomendēt sekojošu tipveida struktūru doktorantu
zinātniskajiem darbiem  psiholoģijā un ar to saistītajās zinību nozarēs.

Zinātniskā darba tipveida struktūra un apjoms.
1. Titullapa. Titullapas augšējā daļā norāda organizāciju, kurā darbs izpildīts;  lapas

vidusdaļā – autora vārds un uzvārds, tālāk darba nosaukums; zemāk (lapas labajā pusē) –
darba zinātniskais vadītājs (amats, zinātniskais grāds, vārds un uzvārds); lapas apakšējā daļā
– darba izpildes vieta un gads.

2. Satura rādītājs. Norāda visu nodaļu (apakšnodaļu, pielikumu u.tml.) nosaukumus un
lappušu numurus.

3. Ievads ( 3-5 lpp.),  kurā īsi jāformulē: fundamentālā problēma, kurai veltīts darbs;
pētījuma atsevišķās problēmas, priekšmets un uzdevumi; autora piedāvātās galvenās pieejas
un idejas uzstādīto uzdevumu risināšanai. Iepazīstoties ar ievadu, lasītājam jāsaņem
informācija par to, cik lielā mērā dotais darbs atbilst viņa zinātniskajām interesēm,  vai to ir
vērts lasīt pilnībā.

4.  Pētījuma problēmas stāvoklis vai literatūras apraksts (kopējais apjoms ne vairāk kā
1/3 no kopējā darba apjoma, t.i., 25-35 lpp.). Šīs sadaļas uzdevums ir iepazīstināt lasītāju ar
esošo stāvokli pētījuma problēmai atbilstošajā nozarē, kā tas tiek traktēts no autora
pozīcijām. Bez īsas jautājuma priekšvēstures, šeit nepieciešams izgaismot pasaules praksē
izplatītākos uzskatus un pieejas autoru interesējošās problēmas uzstādīšanai un risināšanai,
kā arī pašreizējo (par pēdējiem 5 gadiem) pētījumu stāvokli šajā nozarē.

Materiāla izklāstam jābūt nevis kā faktu un citātu apkopojumam, bet jādod ar atsaucēm
pamatota paša autora analīze un interpretācija piedāvātajām metodēm un zināmajiem
faktiem; jāstrukturē materiāls (apzīmējot attiecīgās apakšnodaļas, kā arī dodot nosaukumu
visai sadaļai), balstoties uz pētījuma problēmas atklāšanas loģiku.   Šajā sadaļā autoram ir
jādemonstrē sava izpratne par problēmas attīstības vēsturisko loģiku un jāpārliecina lasītājs
tieši par tādu pētījuma problēmas nostādnes aktualitāti, nozīmīgumu un nepieciešamību, kā
to turpmāk veiks aautors. Literatūras apskatu ieteicams noslēgt ar precīzi  formulētu
kopsavilkumu,  kurš saturētu  īsus secinājumus.

5.  Pētījuma problēmas uzstādījums un programmas apraksts ( 2-4 lpp.), kur
nepieciešams precīzi formulēt pētījuma problēmu un no tās izrietošos zinātniskos uzdevumus
(zinātniskā pētījuma uzdevumi nevar būt literatūras analīze, kā arī dažādu metodiku, iekārtu
un citu mācību uzdevumu apgūšana, kas ir tikai zinātniskā pētījumā palīglīdzekļi).

Šeit arī īsumā tiek aprakstītas galvenās idejas un pieejas uzstādītās problēmas risināšanā;
formulēts pētījuma priekšmets, objekts, uzdevumi, izlase (nejaukt ar objektu); tiek pamatots
galvenā  eksperimenta plāns un metodiskās īpatnības, tā procedūra, iespējamie rezultāti
(hipotēzes); noformulēta pamattēze, kuru nepieciešams pārbaudīt un aizstāvēt. Šai darba
daļai ir loģiski jāizriet no iepriekšējās sadaļas materiāliem (tā ir it kā šīs sadaļas noslēgums),
un tai ir jādod skaidrojums turpmākajai materiāla izklāsta struktūrai.

6.  Metodika ( 3-6 lpp.). Šajā sadaļā īsumā, tomēr pietiekami izsmeļoši ir jāapraksta:
a. pārbaudāmie (respondenti) – pēc iespējas pilnīgāks pārbaudāmo raksturojums

(dzimums, vecums, izglītība, sociālais stāvoklis un citi, no pētījuma viedokļa svarīgie
parametri), norādot viņu skaitu, atlases principus u.tml. Sevišķa uzmanība jāpievērš
zinātniskā pētījuma ētikas jautājumiem – ja tiiek izmantoti individuālie dati un nepieciešams
identificēt pārbaudāmos, tad visas atsauces dodamas kodētā veidā, saglabājot respondentu
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anonimitāti, personīgās dzīves un medicīniska rakstura noslēpumus. Principā, jebkurš
eksperimenta ar cilvēku ir jāveic un jānoformē saskaņā ar pastāvošajām cilvēktiesību
normām;

b. iekārtas – izmantojamo eksperimentālo iekārtu uzskatījums un būtiskākie tehniskie
parametri, to nosaukumi saskaņā ar iekārtas tehnisko pasi;

c. materiāli, ar kuriem strādā pārbaudāmie – šo materiālu būtiskākie tehniskie un
psiholoģiskie raksturojumi;

d. izmantojamie testi un metodikas – atsauce uz izmantojamām metodikām un īss to
apraksts, kas pietiekams, lai lasītājs izprastu pielietoto metodiku, galveno materiālu un
rezultātu apstrādes būtību; autoram izstrādājot (vai tulkojot un adaptējot) jaunu metodiku,
likumības pierādījums tās izmantošanai ieslēdzams pētījuma uzdevumos, bet izmantotos
materiālus, pārbaudāmo atlases kārtību un citus datus atspoguļot attiecīgajās metodikas
sadaļās. Tāpat nepieciešams speciāli pierādīt metodikas validitāti, ar tās palīdzību iegūto
rezultātu ticamību, kas jau pats par sevi ir patstāvīgs pētījuma zinātniskais uzdevums
(iespējams, pat vienīgais);

e. pārbaudāmā uzdevums un eksperimenta izvešanas noteikumi – tiek aprakstīti
pārbaudāmās personas uzdevumi (instrukcijas pārbaudāmajiem) attiecīgajās eksperimenta
sērijās,  tā izvešanas secība; kas tiek uzdots un kas tiek reģistrēts;

f. datu apstrādes un analīzes metodes – īsi tiek aprakstītas datu apstrādes un analīzes
matemātiskās metodikas (dodot, pēc iespējas, precīzas aprēķinu formulas) ar atsaucēm uz
attiecīgajiem literatūras avotiem (rokasgrāmatas, tabulas, mācību līdzekļi u.c.),  kā arī
izmantojamās datorprogrammas.

Principā, šī sadaļa ir ļoti svarīga, jo tā sniedz lasītājam pēc iespējas pilnīgāku
informāciju, kas nepieciešama gan iegūto rezultātu ticamības pārbaudei, gan arī to
interpretācijai, kas varētu atšķirties no autora interpretācijas, bet kurai varētu būt liela nozīme
iegūto datu  perspektīvā  izmantošanā.

7.  Rezultāti (kopējais apjoms ne vairāk kā 1/3 no kopējā darba apjoma, t.i., optimāli
20-30 lpp.).  Šajā sadaļā detalizēti tiek aprakstīti un analizēti visi iegūtie dati   un atklātās
likumsakarības. Materiāla izklāts tiek strukturēts, vadoties pēc problēmas risināšanas loģikas
saskaņā ar eksperimentālo plānu. Analizējamiem datiem (lietderīgi    ir apkopot tos shēmu,
grafiku un tabulu formā) ir jāpierāda vai arī jānoliedz           iepriekš izvirzītās hipotēzes.
Shēmās un grafikos (vai arī parakstos zem tiem) nepieciešams dot precīzu skaidrojumu
visām nosacītajām zīmēm, apzīmējumiem,         kas atlikts uz koordinātu asīm u.tml. Katru
grafiku ieteicams dublēt (pielikumā) ar rādītāju tabulu, lai dotu iespēju lasītājam izmantot
viņu ieinteresējušos iegūtos datus citiem mērķiem, piemēram, lai pārbaudītu  citas
likumsakarības, kas nav pieminētas šajā sadaļā.

Kopumā, šai sadaļai ir jāsniedz lasītājam izsmeļoša informācija par visiem šajā darbā
atklātajiem faktiem un likumsakarībām, un sadaļai ir jābeidzas ar noslēgumu, kurā var izdarīt
iepriekšējus secinājumus attiecībā pret galveno tēzi, kas izvirzīta aizstāvēšanai.

8. Rezultātu apspriešana (kopējais apjoms ne vairāk kā 1/3 no kopējā darba apjoma, t.i.,
tāpat apmēram 20-30 lpp.). Sadaļa satur iegūto rezultātu kritisku analīzi salīdzinājumā ar
citiem uzskatiem (uz literatūras analīzes bāzes) un iepriekš zināmiem faktiem. Šai sadaļai
tāpat ir jābūt strukturētai, pamatojoties uz pētāmā priekšmeta loģiku; tajā nepieciešams
apspriest visus galvenos rezultātus un atklātās likumsakarības, it sevišķi tās,  kas noslēgumā
tiek izvirzītas  kā secinājumi.

Kopumā, šai sadaļai ir jāsniedz lasītājam informācija par izdarīto secinājumu ticamību,
iegūto rezultātu saskaņu ar zināmajām teorijām un faktiem, to zinātnisko novitāti un
pielietošanas (izmantošanas) perspektīvām. Jāatceras, ka jebkura zinātniskā darba galvenais
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mērķis ir patiesības un jaunu atziņu meklēšana, nevis izvirzīto hipotēžu pierādīšana “par
katru cenu”. Negatīvs rezultāts – arī ir rezultāts. Tieši tās visbiežāk liecina par autora
principialitāti un  profesionālo zinātnisko kompetenci.

9. Secinājumi ( 2-3 lpp.).  Secinājumos īsumā (ieteicams vienā teikumā) tiek raksturoti
paši galvenie rezultāti un atklātās likumsakarības; secinājumiem jāatbilst darbā izvirzītajiem
uzdevumiem un mērķiem, galvenajai tēzei, kas izvirzīta aizstāvēšanai. Liels skaits
secinājumu vai arī to detalizēts apraksts liecina par to, ka autors neprot izdalīt galveno
iegūtajos rezultātos.

Nepieciešamības gadījumā šo sadaļu var papildināt ar atsevišķu sadaļu “Noslēgums” (ne
vairāk kā 1-2 lpp.), kurā īsumā dots kopējais novērtējums un turpmākā darba perspektīvas.

10.  Literatūras saraksts (apjoms atkarīgs no citēto avotu skaita). Ieteicams izmantot
tādu pašu šriftu un starprindu intervālu kā galvenajā tekstā; katrs literatūras avots tiek
aprakstīts atsevišķā rindkopā. Literatūras avotiem jābūt parādītiem tā, lai ērti varētu sameklēt
pašu avotu un tajā vajadzīgo informāciju. Šim nolūkam katram avotam jānorāda: a) visu
autoru uzvārdi un iniciāļi; b) darba nosaukums; c) žurnāla, kurā publicēts darbs, nosaukums,
tā izdošanas dati (sējums, numurs u.c.); rakstu krājuma, kurā publicēts darbs, nosaukums,
redaktora vai sastādītāja uzvārds; d) izdošanas vieta, izdevniecība (neperiodiskiem
izdevumiem) un izdošanas gads; lappuses (ja atsauce ir atsevišķu rakstu, nodaļu krājumā vai
referātu tēzēs, uzrāda raksta sākuma un beigu lappusi;  ja atsauce ir uz visu grāmatu vai
monogrāfiju, uzrāda kopējo lappušu skaitu).

Visi avoti tiek sakārtoti noteiktā secībā un numurēti (vispirms avoti latviešu valodā un
valodās ar latīnisko transkripciju; pēc tam – avoti krievu valodā u.c.); sakārtošanas secība –
pēc alfabeta, pamatojoties uz pirmā autora (vai vienīgā) uzvārdu; ja vairāki viena autora
darbi – pēc pirmā līdzautora uzvārda (ja tādi ir)  vai pēc izdošanas datuma.

        11.  Pielikumi (nav obligāta sadaļa, tās apjoms neietilpst kopējā darba apjoma
aprēķinā). Ja šāda sadaļa darbā ir, tad arī tam ir jābūt labi strukturētam un noformētam.
Jādod visu pielikumu saraksts (zīmējumi, tabulas, mērījumu protokoli un citi materiāli).
Katram pielikuma ir jādod ne tikai savs numurs un nosaukums, bet arī nepieciešamie
komentāri. Lasītājam ir jāsaņem visa nepieciešamā informācija, lai orientētos pielikumu
materiālos, nevēršoties pie darba pamatteksta.

Galvenie doktoranta zinātniskā darba vērtēšanas kritēriji.
Saskaņā ar visu iepriekš minēto, eksperti, kas novērtē doktorantu zinātniskos darbus, var

orientēties uz šādiem galvenajiem kritērijiem:
1) darba reālā zinātniskā novitāte – tiek ņemts vērā autora piedāvātās pieejas problēmai

saturs (būtība), iegūtie rezultāti un izdarīto secinājumi pamatotība, autora ieguldījums dotās
problēmas izpētē;

2)  darba noformējums – cik lielā mērā autors ir spējis pasniegt (izteikt) savu izpratni par
pētījuma problēmu, iegūtajiem datiem, saskaņot personīgi iegūtos un literatūras datus;

3)  darbietilpību – veiktā darba apjoma novērtējums (organizācijas, metodoloģiskā
nodrošinājuma un pētījuma veikšanas darbietilpība);

4)  harmoniskums (vispārējā darba kultūra) – rezultējošais vērtējums tam, cik lielā mērā
darba saturs ir saskaņots ar tā pasniegšanas manieri (noformēšanu); nodomu un realizācijas
saskaņotība, kopējais iespaids par autora veikto darbu, kā arī tiek novērtēta paša autora
zinātniskā pozīcija un  kā tā  izpaužas darbā.

Sagatavoja Dr.oec., Dr.habil.psych. M.Vidnere.
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7.PIELIKUMS

PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAASS PPRROOMMOOCCIIJJAASS PPAADDOOMMEESS
NNOOLLIIKKUUMMSS
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APSTIPRINĀTS  SENĀTA SĒDĒ
2006. gada 24. aprīlī

protokola Nr.4

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES

PSIHOLOĢIJAS PROMOCIJAS PADOMES NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. Nolikums izstrādāts, pamatojoties uz LR zinātniskās darbības likumu, LR

Augstskolu likumu, LR Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 1001 „Doktora
zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji”, Nolikumu par
DU promocijas padomēm.

1.2. Lietotie saīsinājumi: LZP – Latvijas Zinātnes padome; PP – Promocijas
padome; VZKK – Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija; LR MK –
Latvijas Republikas Ministru kabinets, DU – Daugavpils Universitāte, PPP –
Psiholoģijas promocijas padome.

1.3. Šis Nolikums nosaka Psiholoģijas promocijas padomes veidošanu, promocijas
padomes darbības kārtību, promocijas darba iesniegšanu, promocijas darba
prasības, promocijas darba izvērtēšanu, promocijas darba aizstāvēšanas
procedūru un grāda piešķiršanu.

2. PSIHOLOĢIJAS PROMOCIJAS PADOMES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA
2.1. PPP balstās uz akreditēto doktora studiju programmu „Psiholoģija”.
2.2. PPP ekspertu sastāvu pēc doktora studiju programmas „Psiholoģija” direktora

un Zinātnes padomes priekšlikuma apstiprina Daugavpils Universitātes
Senāts. PPP sastāvā iekļauj vismaz piecus zinātniekus, kuriem ir Latvijas
Zinātnes padomes eksperta tiesības psiholoģijas nozarē, no tiem diviem –
psiholoģijas apakšnozarē, kurā tiek aizstāvēts promocijas darbs. Padomē
drīkst iekļaut ārvalstu zinātniekus, ja saņemta VZKK piekrišana. Pēc
Promocijas padomes ierosinājuma DU Zinātnes padome var iesniegt LZP
apstiprināšanai jaunas ekspertu kandidatūras.

2.3. Padomes pilnvaru termiņš nepārsniedz sešus gadus.

3. PSIHOLOĢIJAS PROMOCIJAS PADOMES SASTĀVS UN DARBĪBAS
KĀRTĪBA

3.1. PPP no sava patstāvīgā sastāva ievēl priekšsēdētāju un vietnieku. Pēc PPP
priekšsēdētāja ieteikuma PPP akceptē sekretāru. Sekretāra pienākumus var
veikt viens no PPP ekspertiem vai DU docētājs.

3.2. PPP priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru apstiprina DU rektors. Padomes
darbu nodrošina DU Zinātņu daļa. Promocijas procesa izmaksas sedz no
doktorantūras programmas īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem. Ja
pretendents uz doktora grādu nav apguvis atbilstošu doktora studiju
programmu vai apguvis to pirms vairāk nekā diviem pilniem kalendāra
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gadiem, neiegūstot grādu, lēmumu par to, no kādiem līdzekļiem segt
promocijas procesa izmaksas, pieņem DU Zinātnes padome.

3.3. PPP lēmumu par grāda piešķiršanu pieņem, aizklāti balsojot, ar vienkāršu
klātesošo balsu vairākumu.

3.4. PPP visus lēmumus, izņemot lēmumu par grāda piešķiršanu, pieņem, atklāti
balsojot, ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Ja balsis sadalās līdzīgi,
izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

4. PROMOCIJAS DARBA IESNIEGŠANA
4.1. Pretendents iesniedz DU Zinātņu daļai šādus dokumentus:
4.1.1. iesniegumu rektoram ar atbalstošu promocijas darba vadītāja vai konsultanta

vīzu;
4.1.2. promocijas darbu 2 eksemplāros;
4.1.3. promocijas darba kopsavilkumu latviešu valodā;
4.1.4. apliecinājuma dokumentus par doktora studiju programmas izpildi vai

eksāmenu nokārtošanu izvēlētajā nozarē, apakšnozarē un svešvalodā;
4.1.5. dzīves aprakstu (Curriculum Vitae);
4.1.6. promocijas darba rezultātus atspoguļojošo zinātnisko publikāciju sarakstu un

to kopijas;
4.1.7. izrakstu no augstskolas zinātniskās struktūrvienības (kurā izstrādāts

promocijas darbs) sēdes protokola, kas apliecina promocijas darba
apspriešanu, tā zinātnisko novitāti un pretendenta personisko ieguldījumu.

4.2. Ja promocijas darbs ir tematiski vienota publikāciju kopa, kurā pretendentam
ir līdzautori, vai kolektīva monogrāfija, tai pievieno rakstisku visu promocijas
darbā iekļauto līdzautoru piekrišanu publikācijas izmantošanai promocijā vai
šo publikāciju korespondējošā (galvenā) autora apliecinājumu par pretendenta
personisko ieguldījumu publikāciju sagatavošanā.

4.3. DU Zinātņu daļa nedēļas laikā izvērtē dokumentu formālo atbilstību LR
Ministru kabineta noteikumu Nr. 1001 prasībām.

4.4. Ja pretendents ir apguvis atbilstošu doktora studiju programmu, nodod darbu
izskatīšanai padomē.

4.5. Ja pretendents nav apguvis atbilstošu programmu, nodod darbu izskatīšanai
doktora studiju programmas īstenojošās struktūrvienības domē vai institūta
zinātniskajā padomē, kura pielīdzina pretendenta akadēmisko darbību studiju
programmas prasībām.

4.6. Ja dokumentos konstatētas nepilnības, DU Zinātņu daļa rakstiski pieprasa
pretendentam iesniegt trūkstošos vai neatbilstošos dokumentus. Pieprasītos
dokumentus pretendents iesniedz divu nedēļu laikā. Ja iesniegtie dokumenti
neatbilst šo noteikumu prasībām, DU Zinātņu daļa atdod dokumentus
pretendentam, norādot, kādas nepilnības ir konstatētas. Šajā gadījumā
pretendentam ir tiesības dokumentus iesniegt atkārtoti ne agrāk kā pēc trim
mēnešiem.

4.7. Pēc dokumentu atbilstības LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 1001
prasībām Zinātņu daļa piedāvā dokumentu paketi PPP sekretāram.

4.8. PPP sekretārs reģistrē pieteiktos dokumentus un iekārto pretendenta lietu, ko
kopā ar darbu nodod PPP priekšsēdētājam.

5. PROMOCIJAS DARBA IESNIEGŠANA
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5.1. Promocijas darbs var būt:
5.1.1. disertācija, kuras apjoms ir 100-130 A4 formāta lapas datorsalikumā (Times

New Roman, 12 burtu lielums, 1,5 starprindu intervāls) un kas ietver īsu
saturu, ievadu, kurā ir atspoguļots pētījuma zinātniskais aparāts, pētījuma
teorētisko daļu, pētījuma eksperimentālo daļu, rezultātu analīzi, secinājumus,
citējamās literatūras sarakstu un pielikumus.

5.1.2. tematiski vienota zinātnisko publikāciju kopa (ne mazāk kā piecas
publikācijas). Publikācijām jābūt publicētām vai pieņemtām publicēšanai
zinātniskajā periodikā, kuras tiek anonīmi recenzētas, ir starptautiski
pieejamas zinātniskās informācijas krātuvēs, un tiek citētas starptautiski
pieejamās datu bāzēs;

5.1.3. monogrāfija – recenzēta zinātniskā grāmata, kas veltīta vienai tēmai, ir
starptautiski pieejama zinātniskās informācijas krātuvēs, satur bibliogrāfiju un
kopsavilkumu svešvalodā. Monogrāfijas apjoms ir ne mazāk kā 8
iespiedloksnes. Monogrāfijai nosaka trīs psiholoģijas nozares recenzentus
(vismaz vienam jābūt ārzemju recenzentam).

5.2. Zinātniskā grāda iegūšanai nepieciešamie darbi iesniedzami valsts valodā vai
svešvalodā (angļu vai krievu) ar pievienotu izvērsta kopsavilkuma tulkojumu
valsts valodā.

5.3. Promocijas darbu vada pieredzējis zinātnieks ar doktora zinātnisko grādu
psiholoģijā.

5.4. Grādu piešķir par patstāvīgi izstrādātu un publiski aizstāvētu promocijas
darbu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas
atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē.

5.5. Promocijas darbu ir tiesības aizstāvēt personai, kura sekmīgi pabeigusi
atbilstošu akreditētu doktora studiju programmu vai kuras akadēmiskā
darbība, kas veikta ārpus šīs programmas, tiek tai pielīdzināta, ievērojot šajā
programmā paredzēto kārtību un atbilstoši Ministru kabineta noteiktajiem
kritērijiem, un kura ir sekmīgi nokārtojusi eksāmenus psiholoģijas nozarē.

6. ZINĀTNISKĀ GRĀDA PRETENDENTA AKADĒMISKĀS DARBĪBAS
PIELĪDZINĀŠANA DOKTORA STUDIJU PROGRAMMAS PRASĪBĀM

6.1. DU Sociālo zinātņu fakultātes dome vai Pētnieciskā institūta zinātniskā
padome mēneša laikā no dokumentu iesniegšanas dienas lemj par pretendenta
akadēmiskās darbības pielīdzināšanu, kurš nav apguvis atbilstošu programmu.
Pieņemot lēmumu, ievēro šādus kritērijus:

6.1.1. pētījums, kas tiek izstrādāts patstāvīgi un sniedz jaunas zinātniskās atziņas un
par ko ir publicēti vai pieņemti publicēšanai zinātniskie raksti psiholoģijas
nozarē LZP atzītos izdevumos vai zinātniskajā periodikā, kuras tiek anonīmi
recenzētas, ir starptautiski pieejamas zinātniskās informācijas krātuvēs, un tiek
citētas starptautiski pieejamās datu bāzēs;

6.1.2. sekmīgi nokārtoti doktora studiju programmā paredzētie promocijas
eksāmeni;

6.1.3. promocijas darba zinātniskie rezultāti referēti vismaz vienā starptautiskā
seminārā un konferencē psiholoģijas nozarē;

6.1.4. pretendents ir vadījis vismaz viena studenta kursa darbu, kvalifikācijas darbu,
diplomdarbu, bakalaura darbu vai maģistra darbu vai ir lasījis lekcijas vismaz
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viena kredītpunkta apjomā augstskolā, vai vadījis vismaz triju studentu
prakses darbus;

6.1.5. pretendents vadījis darba grupu, pildot noteiktu sadaļu zinātniskajā projektā,
piedalījies vismaz viena starptautiska zinātniskā semināra vai konferences
organizēšanā vai veicis pētījumus sadarbībā ar ārvalstu zinātniskajām
institūcijām, citām Latvijas zinātniskajām institūcijām vai uzņēmumiem.

6.2. Ja pieņemts lēmums par akadēmiskās darbības pielīdzināšanu doktora studiju
programmas prasībām, DU nedēļas laikā pēc tā paziņo pretendentam par
pieņemto lēmumu un nodod dokumentus tālākai izskatīšanai promocijas
padomē. Ja pieņemts lēmums nepielīdzināt akadēmisko darbību doktora
studiju programmas prasībām, DU norāda lēmuma pamatojumu un
dokumentus atdod pretendentam.

6.3. Pretendentam ir tiesības novērst norādītās nepilnības un iesniegt dokumentus
atkārtoti, bet ne agrāk kā trīs mēnešus pēc DU lēmuma pieņemšanas.

7. PROMOCIJAS DARBA IZVĒRTĒŠANA
7.1.  Ar iesniegto promocijas darbu iepazīstas PPP priekšsēdētājs un viņa

uzdevumā kāds no PPP ekspertiem.
7.2.  PPP priekšsēdētājs un viņa nozīmētais eksperts sagatavo ziņojumu Promocijas

padomei.
7.3.  PPP mēneša laikā pēc promocijas darba saņemšanas lemj par tā pieņemšanu

publiskai aizstāvēšanai. Promocijas darbu pieņem publiskai aizstāvēšanai, ja
tas atbilst šādiem kritērijiem:

7.3.1. promocijas darba autors ir pamatojis tēmas izvēli, definējis pētījumu mērķi un
uzdevumus, raksturojis zinātniskos sasniegumus tēmas izpētē, izmantoja
atbilstošas pētīšanas metodes, izklāstījis darbā gūtos rezultātus un atziņas,
apkopojot tos secinājumos un aizstāvēšanai izvirzāmajās tēzēs;

7.3.2.  promocijas darbs ir pabeigts oriģināls pētījums, kura rezultātiem ir būtiska
nozīme attiecīgajā zinātnes apakšnozarē;

7.3.3.  zinātniskā darba apjoms ir pietiekams atbilstoši PPP nolikumā noteiktajām
prasībām;

7.3.4.  darbā lietotas mūsdienīgas analīzes un datu apstrādes metodes;

7.3.5. darba rezultāti ir publicēti zinātniskos izdevumos vai monogrāfijā vai ar to
saistītais intelektuālais īpašums ir patentēts;

7.3.6. darba rezultāti ir referēti starptautiskās zinātniskās konferencēs vai semināros;
7.3.7.  darbs nav viltojums vai plaģiāts vai nav izdarīts cits zinātniskās ētikas

pārkāpums.
7.4.  Pieņemot darbu aizstāvēšanai, PPP:

7.4.1.  nosaka darbam trīs recenzentus, no kuriem viens ir šīs padomes eksperts
psiholoģijas zinātnes apakšnozarē, bet divi – apakšnozares eksperti no citām
zinātniskajām institūcijām vai organizācijām (vēlams ārpus Latvijas);

7.4.2. nosaka, kādā svešvalodā un kādā termiņā jāsagatavo promocijas darba
kopsavilkuma tulkojums, lai nodrošinātu tā starptautisko pieejamību un
apspriešanu;
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7.4.3.  rakstiski informē pretendentu par padomes sastāvu un recenzentiem;

7.4.4.  nosaka promocijas sēdes laiku ne agrāk kā trīs mēnešus un ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc promocijas darba saņemšanas;

7.4.5.  nedēļas laikā nosūta VZKK promocijas darbu un ar to saistītos dokumentus.
7.5.  VZKK mēneša laikā pēc  LR Ministru kabineta Noteikumos Nr. 1001 16.6.

apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu. Ja VZKK
konstatē, ka promocijas darbs satura un metodoloģijas ziņā neatbilst
vispārpieņemtajiem starptautiskajiem attiecīgās nozares standartiem,
promocijas process tiek pārtraukts. Šo lēmumu ne vēlāk kā četras nedēļas
pirms publiskās darba aizstāvēšanas rakstiski paziņo attiecīgajai promocijas
padomei, norādot, kādas prasības ir pārkāptas. Šādā gadījumā PPP nedēļas
laikā rakstiski paziņo pretendentam VZKK lēmumu un informē pretendentu
par turpmāko rīcību.

7.6.  Pēc pozitīva VZKK vērtējuma saņemšanas pretendents iesniedz PPP
sekretāram:

7.6.1.  promocijas darbu 6 eksemplāros (trīs recenzentiem, trīs bibliotēkām);
7.6.2. promocijas darba kopsavilkumu latviešu un angļu valodā (ne mazāk kā 20 lpp.,

35 eksemplārus);
7.6.3.  promocijas darbu elektroniskā veidā.
7.7.  Ja promocijas darbs satur likuma “Par valsts noslēpumu” izpratnē

klasificējamu informāciju, internetā un DU bibliotēkā ievieto tikai promocijas
darba kopsavilkumu. Šajā gadījumā PPP lemj par promocijas darba
aizstāvēšanu slēgtā sēdē, kurā piedalās tikai PPP locekļi, recenzenti,
pretendents, promocijas darba vadītājs un citas personas, kurām likumā
noteiktajā kārtībā ir atļauta pieeja klasificētai informācijai. Par aizstāvēšanu
slēgtā sēdē tiek norādīts informācijā, kuru publicē laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” vai “Zinātnes Vēstnesis”.

7.8. Par darba recenzentiem nedrīkst pieaicināt pretendenta radiniekus, tiešos
padotos vai vadītājus darba vietā, pretendenta publikāciju līdzautorus,
promocijas darba vadītāju un konsultantu, kā arī tās laboratorijas, katedras vai
grupas personālu, kurā darbs izstrādāts.

7.9.  Grāda pretendentam ir tiesības mēneša laikā pēc šo noteikumu 7.4.3. apakš-
punktā minētās informācijas saņemšanas iesniegt DU pamatotus iebildumus
pret PPP sastāvu vai recenzentiem. Šajā gadījumā DU var mainīt PPP sastāvu
vai uzdot promocijas padomei mēneša laikā pieaicināt citus promocijas darba
recenzentus. Ja pretendentam ir iebildumi pret atkārtoti izveidoto PPP vai
pieaicinātajiem recenzentiem, viņš var atsaukt savu iesniegumu par
promocijas darba aizstāvēšanu.

7.10. Ja PPP nepieņem publiskai aizstāvēšanai promocijas darbu, tā rakstiski paziņo
lēmumu pretendentam, norādot, kuras LR Ministru kabineta Noteikumos Nr.
1001 15. punktā minētās prasības nav izpildītas.

7.11.  Pretendentam ir tiesības atkārtoti iesniegt darbu aizstāvēšanai DU ne agrāk kā
pēc gada.

7.12.  PPP sekretārs:
7.12.1. nosūta promocijas darbu un kopsavilkumu katram recenzentam;
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7.12.2. ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas DU Bibliotēkas brīvas pieejas
fondā kopā ar pavadvēstuli nodod vienu promocijas darba eksemplāru, kā arī
sūta promocijas darbu elektroniskā veidā uz DU Zinātņu daļu;

7.12.3. ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms darba aizstāvēšanas laikrakstā “Latvijas
Vēstnesis” vai “Zinātnes Vēstnesis” publicē paziņojumu, kurā norāda PP
nosaukumu, pretendenta vārdu un uzvārdu, darba nosaukumu, PP sēdes laiku
un vietu, recenzentu vārdus, uzvārdus un zinātniskos grādus, kā arī vietu, kur
var iepazīties ar promocijas darbu;

7.12.4. vienu nedēļu pirms darba aizstāvēšanas analoga satura paziņojumu izliek DU
ēkā Vienības 13, kā arī ēkā, kur notiks aizstāvēšana.

7.13. Recenzenti novērtē promocijas darba rezultātu teorētisko novitāti un
praktiskās izmantošanas perspektīvas, atbilstību attiecīgās zinātnes nozares
starptautisko sasniegumu līmenim, pretendenta lietoto analīzes un datu
apstrādes metožu atbilstību promocijas darba mērķiem un uzdevumiem, kā arī
pretendenta secinājumu un atziņu atbilstību rezultātiem.

7.14. Recenzentiem ir tiesības rakstiski pieprasīt no pretendenta papildu informāciju
par promocijas darbu.

7.15. Recenzenti rakstiski iesniedz padomei atsauksmi par promocijas darbu,
norādot promocijas darba atbilstību doktora grāda piešķiršanas prasībām
konkrētajā zinātnes nozarē un apakšnozarē. PPP iepazīstina pretendentu ar
atsauksmēm ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms PPP sēdes.

7.16. Ja viena recenzenta atsauksme ir negatīva, promocija var notikt, bet
pretendents ir tiesīgs atsaukt promocijas darbu un to papildināt vai pārstrādāt.

7.17. Ja divu vai triju recenzentu atsauksmes ir negatīvas, promocijas darbu PPP
sēdē neizskata un atdod pretendentam pārstrādāšanai. Pārstrādāto promocijas
darbu pretendents atkārtoti var iesniegt DU ne agrāk kā sešus mēnešus pēc
negatīvo atsauksmju saņemšanas.

7.18. Pēc otrreizējas noraidīšanas konkrētais darbs tiek noraidīts vispār.
7.17. Par promocijas darba atsaukšanu pirms promocijas sēdes PPP nedēļas laikā

pēc atsaukuma saņemšanas iesniedz paziņojumu publicēšanai laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis” vai “Zinātnes Vēstnesis”.

8.  PROMOCIJAS DARBA AIZSTĀVĒŠANAS PROCEDŪRA UN GRĀDA
PIEŠĶIRŠANA

8.1. PPP sastāvu konkrētā promocijas darba aizstāvēšanai ar rīkojumu apstiprina
DU rektors.

8.2. Publiskā aizstāvēšana var notikt valsts valodā vai svešvalodā – pēc vienošanās
ar autoru un promocijas padomes akceptu.

8.3. Darba aizstāvēšana notiek PPP atklātā sēdē, izņemot šī nolikuma 7.7. punktā
minēto gadījumu.

8.4. Recenzentus, kuri nav PPP pamatsastāvā, iekļauj PPP sastāvā, piešķirot
balsstiesības.

8.5. PPP sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no PPP pastāvīgo
ekspertu skaita un ne mazāk kā divi recenzenti.

8.6. Sēdi atklāj un vada PPP priekšsēdētājs. Priekšsēdētāja prombūtnē, kā arī
apstākļos, kas var radīt aizdomas par viņa ieinteresētību (darba vadītājs,
radniecība u.tml.) sēdi vada priekšsēdētāja vietnieks.

8.7. Ja sēdē nepiedalās ne PPP priekšsēdētājs, ne viņa vietnieks, sēde nevar notikt.
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8.8. PPP sekretārs ziņo par pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un iepazīstina
klātesošos ar pretendenta dzīves aprakstu.

8.9. Klātesošajiem ir tiesības uzdot jautājumus par PPP sekretāra sniegto
informāciju.

8.10. Zinātniskā grāda pretendents sēdē ziņo par promocijas darba galvenajiem
rezultātiem un atbild uz jautājumiem.

8.11. Ziņojumam seko akadēmiskā diskusija, kurā var piedalīties visi, kas to vēlas.
Diskusijā arī piedalās recenzenti. Ja viens no recenzentiem diskusijā nevar
piedalīties, sēdes dalībnieki tiek iepazīstināti ar viņa rakstveida recenziju.

8.12. PPP sekretārs iepazīstina ar saņemtajām rakstiskajām atsauksmēm par
promocijas darbu. Ja nepieciešams, pretendents atbild uz izvirzītajiem
jautājumiem.

8.13. PPP uzklausa promocijas darba vadītāja (konsultanta) atsauksmi par
pretendenta zinātnisko darbību.

8.14. PPP var pārtraukt promocijas procesu jebkurā posmā, ja promocijas procedūrā
tiek konstatēti likumu vai šī Nolikuma pārkāpumi.

8.15. Sēdes gaitu protokolē PPP sekretārs. Papildus ir ieteicams izdarīt arī sēdes
audio ierakstu, kuru saglabā līdz LZP kā augstākās apelācijas instances
noteiktā apelācijas termiņa beigām.

8.16. Pēc diskusijas tiek ievēlēta PPP skaitīšanas komisija, kura organizē balsošanu.
8.17. PPP, aizklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu izšķir jautājumu par

zinātniskā grāda piešķiršanu vai atteikumu. Ja balsis sadalās līdzīgi, tad PPP
rīko diskusiju un balso atkārtoti. Ja pēc atkārtotas balsošanas balsis sadalās
līdzīgi, PPP vēlreiz izskata darbu, bet ne agrāk kā mēnesi un ne vēlāk kā sešus
mēnešus pēc PPP sēdes, kurā lēmums netika pieņemts. Dotajā gadījumā
pretendentam pēc saskaņošanas ar PPP priekšsēdētāju ir tiesības izdarīt
labojumus promocijas darbā. Par pieņemto lēmumu PPP nedēļas laikā
rakstiski informē pretendentu, DU un VZKK.

8.18. Ja VZKK apstrīd šo noteikumu 8.15. punktā minēto lēmumu, DU nav tiesību
izsniegt pretendentam doktora diplomu līdz laikam, kamēr strīds nav
atrisināts.

8.19. Ja VZKK iebildumi par promocijas darba atbilstību grāda piešķiršanai
izvirzītajām prasībām tiek atzīti par pamatotiem, PPP atdod promocijas darbu
pretendentam pārstrādāšanai.

8.20. Pretendents drīkst atkārtoti iesniegt promocijas darbu pēc norādīto trūkumu
novēršanas, bet ne agrāk kā gadu pēc VZKK minēto iebildumu saņemšanas.

8.21.  Ja konstatēts promocijas kārtības formāls pārkāpums, PPP divu mēnešu laikā
atkārtoti organizē promocijas sēdi.

8.22. Pēc pozitīva PPP vērtējuma PPP sekretārs:
8.22.1. ne agrāk kā 6 nedēļas pēc sēdes nodod PPP lēmumu DU Zinātņu daļai;
8.22.2. ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc PPP lēmuma piešķirt doktora grādu nodod doktora

grāda piešķiršanas lietu uz DU arhīvu;
8.22.3. ne vēlāk kā 5 dienas pēc promocijas darba aizstāvēšanas nodod publicēšanai

“Zinātnes Vēstnesī” vai “Latvijas Vēstnesī” PPP lēmumu par zinātniskā grāda
piešķiršanu;

8.22.4. ne vēlāk kā vienu nedēļu pēc grāda piešķiršanas divus promocijas darba
eksemplārus un kopsavilkumus kopā ar pavadvēstuli iesniedz LR Obligāto
eksemplāru nodaļā;
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8.22.5. paziņo DU Bibliotēkai par grāda piešķiršanu vai nepiešķiršanu.
8.23. Pēc grāda piešķiršanas DU Bibliotēka nodod promocijas darbu bibliotēkas

pastāvīgos fondos. Negatīva lēmuma gadījumā promocijas darbu atdod
pretendentam.

8.24. DU izsniedz diplomu par grāda piešķiršanu ne agrāk kā sešas nedēļas un ne
vēlāk kā sešus mēnešus pēc padomes lēmuma piešķirt grādu, ja šis lēmums
nav apstrīdēts.

8.25. Apelācijas kārtība:
8.25.1. DU, PPP vai VZKK pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību mēneša laikā var

apstrīdēt Latvijas Zinātnes padomē.
8.25.2. Latvijas Zinātnes padomes lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa

likumā noteiktajā kārtībā.
8.26. Ar zinātniskā grāda piešķiršanas brīdi persona iegūst LR Likuma par

zinātnisko darbību 8. pantā noteiktās zinātnieka tiesības, kā arī tiesības
pretendēt uz akadēmiskiem amatiem. Zinātnisko grādu piešķir uz mūžu, un
zinātniekam ir tiesības to lietot oficiālā sarakstē.
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8.PIELIKUMS

AAIIPP AATTZZIINNUUMMSS MMAAĢĢIISSTTRRAA UUNN DDOOKKTTOORRAA
SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU „„PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAA””

RREEAALLIIZZĀĀCCIIJJAAII
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9.PIELIKUMS

MMAAĢĢIISSTTRRAA UUNN DDOOKKTTOORRAA SSTTUUDDIIJJUU PPRROOGGRRAAMMMMUU
„„PPSSIIHHOOLLOOĢĢIIJJAA”” DDIIPPLLOOMMUU PPIIEELLIIKKUUMMII
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DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību,
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju
nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA  PIELIKUMS
MDC Nr.

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS ĪPAŠNIEKU
Uzvārds:
Vārds:
Dzimšanas datums:
Studenta personas kods:

ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU

Kvalifikācijas nosaukums:
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
sociālās un cilvēkrīcības zinātnes

Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta 29.01.2004., valsts dibināta universitāte

Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.
punktā

Mācību un eksaminācijas valoda: latviešu

ziņas par kvalifikācijas līmeni

Kvalifikācijas līmenis:
maģistra akadēmiskais grāds

 Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
2 gadu pilna laika studijas, 80 Latvijas kredītpunkti, 120 ECTS
kredītpunkti, no 2005.g._____ līdz 2007.g.____.

Uzņemšanas prasības:
akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā vai augstākā profesionālā
izglītība psiholoģijas jomā
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ziņas par studiju saturu un rezultātiem

Studiju veids: pilna laika studijas

 Programmas prasības:

apgūt sociālās psiholoģijas teorijas un metodoloģijas padziļinātos kursus;
aprobēt zinātnisko pētījumu rezultātus konferencēs un publikācijās;
sekmīgi nokārtot maģistra eksāmenu psiholoģijā;
izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

KURSA NOSAUKUMS
KREDĪT-
PUNKTI

ECTS
KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

TEORĒTISKO ATZIŅU IZPĒTES OBLIGĀTIE KURSI

Psiholoģiskā pētījuma organizācija,
datu apstrāde un analīze: zinātniskā
darba izstrāde 2 3
Psiholoģiskā pētījuma organizācija,
datu apstrāde un analīze:
kvantitatīvās pētījuma metodes
psiholoģijā 2 3
Psiholoģiskā pētījuma organizācija,
datu apstrāde un analīze:  kvalitatīvās
pētījuma metodes psiholoģijā 2 3
Psiholoģiskā pētījuma organizācija,
datu apstrāde un analīze: pētījuma
datu datorapstrāde 2 3
Grupu attiecību procesi 5 7,5
Starppersonu attiecību procesi 5 7,5
Sociālās izziņas psiholoģiskās
problēmas 5 7,5
Problēmas un risinājumi
socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās 3 4,5
Mūsdienu personības problēmas 6 9

TEORĒTISKO ATZIŅU APROBĀCIJA

Organizācijas psiholoģija 2 3
Profesionālā stresa vadīšana
organizācijā 2 3
Kroskulturālā psiholoģija 2 3
Seminārs vadības psiholoģijā 2 3
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KURSA NOSAUKUMS
KREDĪT-
PUNKTI

ECTS
KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

Migrācijas procesu sociāli
psiholoģiskie aspekti 2 3

PĒTĪJUMU REZULTĀTU APROBĀCIJA

Zinātniskā raksta sagatavošana
publicēšanai 5 7,5
Pētījumu rezultātu apkopošana un
ziņojums konferencē 5 7,5
Uzstāšanās maģistra zinātniskajos
lasījumos 5 7,5
Lektora prakse 5 7,5

GALA PĀRBAUDĪJUMI

Maģistra eksāmens psiholoģijā
Maģistra darbs „nosaukums” 20 30

Atzīmju sistēma:

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME
10 izcili
 9 teicami
 8 ļoti labi
 7 labi
 6 gandrīz labi
 5 viduvēji
 4 gandrīz viduvēji
 3 – 1 neapmierinoši

Kvalifikācijas klase:
nav

ziņas par kvalifikāciju

Turpmākās studiju iespējas:
turpināt studijas doktorantūrā

papildinformācija

 Sīkāka informācija:
dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu MDC Nr.;
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Daugavpils Universitātes maģistra studiju programma “Psiholoģija” ir
akreditēta

 Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 5422180, fakss: 5422890
e-pasts: du@du.lv

pielikuma apstiprinājums

Datums:

 Paraksts ____________ Zaiga Ikere

 Parakstītāja ieņemamais amats: Daugavpils Universitātes rektors

Oficiālais zīmogs:

ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
Skat. nākamās divas lappuses
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DAUGAVPILS  UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas  Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes
un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums ir sagatavots, lai sniegtu
objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu)
akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju būtību,
līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļaut norādes par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību,
kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju
nesniedz, norāda iemeslu.

DIPLOMA  PIELIKUMS
D Nr.

Ziņas par kvalifikācijas īpašnieku

Uzvārds

Vārds:

Dzimšanas datums:

Studenta personas kods:

Ziņas par kvalifikāciju

Kvalifikācijas nosaukums:
Psiholoģijas doktors

Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
Psiholoģijas zinātne

Kvalifikāciju piešķīrušās iestādes nosaukums un statuss:
Daugavpils Universitāte, akreditēta (29.01.2004.), valsts dibināta,
universitātes tipa augstskola

Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: tā pati, kas 2.3.
punktā

Mācību un eksaminācijas valoda(s): latviešu

ziņas par kvalifikācijas līmeni

Kvalifikācijas līmenis:
Doktora (zinātniskais) grāds
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 Oficiālais programmas ilgums, programmas sākuma un beigu datums:
 4 gadi nepilna laika studijas. 120 Latvijas kredītpunkti,  180 ECTS
kredītpunkti,  no ____  līdz _____
Uzņemšanas prasības:
Maģistra grāds

Studiju veids: nepilna laika studijas

 Programmas prasības:
apgūt studiju programmu;
nokārtot promocijas eksāmenus;
aizstāvēt promocijas darbu.

Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais
novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

KURSA NOSAUKUMS
KREDĪT-
PUNKTI

ECTS
KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

Personības paradigmas sociālās
psiholoģijas saturā 3 4,5
Mūsdienu sociālpsiholoģijas
prioritātes un attīstības perspektīvas 5 7,5
Vadības māksla organizācijās un
grupās 3 4,5
Komunikācijas psiholoģiskie aspekti
informācijas sabiedrībā 3 4,5
Kvantitatīvās metodes
sociālpsiholoģiskajā  zinātnē 4 6
Dators kā līdzeklis psiholoģijas
pētījumos 4 6
Kvalitatīvās pētīšanas  metodes
izmantošanas  iespējas sociālajā
psiholoģijā 4 6
Zinātniskā darba (promocijas darbs)
struktūras veidošana un sagatavošana
publicēšanai 4 6
Starpkultūru komunikācija un
etnokomunikatīvā kompetence 2 3
Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā
labklājība un dzīves māksla



185

KURSA NOSAUKUMS
KREDĪT-
PUNKTI

ECTS
KREDĪTI

VĒRTĒJUMS

2 3
Profesionālā stresa sociāli
psiholoģiskie aspekti: personība-
darbs-organizācija 2 3
Mūsdienu socioloģiskās teorijas 2 3
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Promocijas eksāmens psiholoģijā
Promocijas eksāmens svešvalodā
(angļu valoda)
Promocijas darbs psiholoģijā
„Nosaukums” 84 126

Atzīmju sistēma:

ATZĪME ATZĪMES NOZĪME
10 izcili
 9 teicami
 8 ļoti labi
 7 labi
 6 gandrīz labi
 5 viduvēji
 4 gandrīz viduvēji
 3 – 1 neapmierinoši

Kvalifikācijas klase:
nav

ziņas par kvalifikāciju

Turpmākās studiju iespējas:
---

Profesionālais statuss:
Nav paredzēts piešķirt.
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papildinformācija

 Sīkāka informācija:
Dotais diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu D Nr.
Daugavpils Universitātes doktora studiju programma “Psiholoģija” ir
akreditēta.

       6.2. Papildinformācijas avoti:
Daugavpils Universitāte
Vienības ielā 13, LV – 5400
tālr. 5422180, fakss: 5422890
e-pasts: du@du.lv

pielikuma apstiprinājums

 Datums:

 Paraksts ____________ Zaiga Ikere

 Parakstītāja ieņemamais amats: Daugavpils Universitātes rektors.

 Oficiālais zīmogs:

ziņas par augstākās izglītības sistēmu valstī
Skat. nākamās divas lappuses
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Augstākās izglītības sistēmas
raksturojums

Vispārējā  Vidējā izglītība
Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolas līmenī ir 4 virzienu
programmas: vispārizglītojošā; humanitārā un sociālā; matemātikas, dabaszinātņu un
tehnikas, kā arī profesionālā virziena1.
Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda; pirmā svešvaloda;
otrā svešvaloda (mazākumtautību skolās – mazākumtautības valoda); matemātika;
vēsture; sports; biznesa ekonomiskie pamati; lietišķā informātika. Papildus tiem katra
programma ietver attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus.
Mācību gads. Atskaitot eksāmenus devītajā un divpadsmitajā klasē, mācību gada garums ir 36
nedēļas no 1. septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības programmā (3 gados
minimālais mācību stundu skaits) ir 3150 stundas, maksimālais – 3780 stundas (30–36
stundas nedēļā).
Lai saņemtu Atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jākārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un
ne vairāk kā četras ieskaites. Eksāmeni jākārto: latviešu valodā, izglītības programmu
virzienam atbilstošajā obligātajā priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā
priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos priekšmetos. Notiek pāreja uz centralizētiem
noslēguma eksāmeniem un uzņemšanu augstskolā atbilstoši centralizēto eksāmenu
rezultātiem.

augstākā izglītība
Lai iegūtu tiesības stāties augstskolā, ir jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās
izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras ilgst 4 gadus pēc
pamatizglītības (bet ne 2 vai 3 gadu arodizglītības programmas!).

1
absolventi, kas beiguši skolu līdz 2002. gadam, apguva 5 obligātos mācību priekšmetus: latviešu valodu, matemātiku, svešvalodu,

vēsturi, fizisko kultūru, kā arī vismaz 7 izvēles priekšmetus.
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Vispārējās vidējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības absolventus uzņem augstskolā
saskaņā ar vispārīgajiem augstskolas uzņemšanas noteikumiem. Tajā pašā laikā augstskolas var
noteikt specifiskas uzņemšanas prasības, piem. to, kādus mācību priekšmetus jāapgūst
vidusskolā, lai varētu stāties konkrētā augstskolas programmā.
Bakalaura un maģistra grādi pastāv gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā
izglītībā. Abu veidu bakalau-riem ir tiesības stāties maģistratūrā, abu veidu maģistriem
(tiem pielīdzinot arī grādus medicīnā un zobārstniecībā – attiecīgi 6 un 5 gadu studijas) -
doktorantūrā.
Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt
teorētisko pamatu profesionālai darbībai un tā tiek realizēta saskaņā ar valsts
akadēmiskās izglītības standartu.
Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešķir pēc akadēmisko studiju pirmā
posma. Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120 – 160 (180-240 ECTS)
kredītpunktu (KP): obligātā daļa - ≥50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa  ≥20 (30
ECTS) KP, bakalaura darbs ≥10 KP (15 ECTS), pārējais ir brīvās izvēles daļa. Studiju
ilgums pilna laika studijās ir 6 līdz 8 semestri.
Maģistra grādu piešķir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā
posma. Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 (120 ECTS) KP, no
kuriem ne mazāk kā 20 KP ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver
attiecīgās zinātņu nozares izvēlētas jomas teorētiskās atziņas (≥30 KP) un to aprobāciju
aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP).

Profesionālās augstākās izglītības uzdevums, saskaņā ar I un II līmeņa
profesionālās augstākās izglītības standartiem, ir īstenot padziļinātu
zināšanu apguvi konkrētā nozarē, nodrošinot absolventu spēju
izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas,
sagatavojot jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam
šajā nozarē.
Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS), tajā
skaitā: vispārizglītojošie kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP),
profesionālā specializācija (≥60 KP), izvēles kursi (≥6 kr.p), prakse (≥26 KP), valsts
pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥12 KP).
Maģistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS), t.sk.:
jaunākie sasniegumi nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts
pārbaudījums, t.sk. noslēguma darbs (≥ 20 KP), kā arī pētniecības, projektēšanas,
vadības, psiholoģijas u.c. kursi.

Profesionālajā augstākajā izglītībā bez bakalaura un maģistra
programmām pastāv vairāki citi programmu veidi:
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst
CEDUC 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šīs programmas var būt vismaz 40 KP (60
ECTS) apjomā pēc bakalaura grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) apjomā
uzreiz pēc vidusskolas. Abos gadījumos jānodrošina, lai programmas kopumā ietvertu
praksi ne mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, t.sk. noslēguma
darbu vismaz 10 kredītpunktu apjomā. Ja programma ietver bakalaura programmas
obligāto daļu (70 KP kopā ar obligātās izvēlēs kursiem), absolventiem ir tiesības stāties
maģistratūrā.
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Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru
apguves iegūst CEDUC 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Šo programmu apjoms ir
80-120 KP (120-180 ECTS). Tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to
absolventi var turpināt studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
programmās.

Doktorantūra. Kopš 2000. gada 1. janvāra Latvijā tiek piešķirts viena
veida zinātniskais grāds Doktors.

Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra vai tam pielīdzināts grāds. Doktora
grādu iegūst, publiski aizstāvot doktora disertāciju, kuras izstrāde var tikt veikta triju līdz
četru gadu laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma
patstāvīgu pētījumu veikšanas strādājot augstskolā, zinātniskā iestādē, u.c. Doktora grāda
piešķiršanas kārtību nosaka Latvijas zinātnes padome.  Doktora grādus piešķir Latvijas
Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes.

Kredītpunktu sistēma. Kredītpunkts (KP) Latvijā ir definēts kā vienas
nedēļas pilna laika studiju slodze. Vairumā programmu vidējais
vienam studiju gadam paredzētais apjoms ir 40 kredītpunkti.
Pārrēķinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos
Latvijas kredītpunktu skaits ir jāreizina ar 1.5.

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:
Apguves
līmenis

At
z.

Aptuv.
ECTS
atzīme

10 izcili (with distinction) Aļoti
augsts 9 teicami (excellent) A

8 ļoti labi (very good) B
augsts

7 labi (good) C
6 gandrīz labi

(almost good)
D

5 viduvēji
(satisfactory)

Evidējs

4 gandrīz viduvēji
(almost satisfactory)

E/FX

zems 3-1 negatīvs vērtējums
(unsatisfactory)

Fail

Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas likumdošanas aktiem, augstskolas var
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā programmā un pašai
augstskolai ir apstiprināta Satversme (priekšnoteikums - arī augstskolas akreditācijai
kopumā). Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma ziņojuma sagatavošanu un
ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem tikai viens var būt no
Latvijas, pārējie vairumā gadījumu ir no Rietumeiropas un no Baltijas valstīm. Lēmumu
par programmas akreditāciju pieņem Akreditācijas komisija, bet par augstskolas
akreditāciju – Augstākās izglītības padome. Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās
2001. gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne retāk kā reizi sešos gados.
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Valsts atzītās Augstskolas Latvijā
UNIVERSITĀTES:

· Latvijas Universitāte;
· Rīgas Tehniskā universitāte
· Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
· Daugavpils Universitāte;
· Rīgas Stradiņa universitāte;

VALSTS DIBINĀTAS AUGSTSKOLAS
· Latvijas Kultūras akadēmija;
· Latvijas Mākslas akadēmija;
· Latvijas Mūzikas akadēmija;
· Latvijas Policijas akadēmija.
· Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija;
· Liepājas Pedagoģijas akadēmija,
· Banku augstskola;
· Latvijas Jūras Akadēmija;
· Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija;
· Rēzeknes augstskola;
· Rīgas Ekonomikas augstskola;
· Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola;
· Vidzemes augstskola;
· Ventspils augstskola,
· Rīgas Juridiskā augstskola.

JURIDISKO PERSONU DIBINĀTAS (PRIVĀTAS)
AUGSTSKOLAS:

· Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola “Attīstība”;
· Latvijas Kristīgā Akadēmija;
· Biznesa augstskola Turība;
· Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola;
· Biznesa institūts „RIMPAK Livonija”;
· Transporta un sakaru institūts;
· Baltijas Krievu institūts;
· Sociālo tehnoloģiju augstskola;
· Informācijas sistēmu augstskola;
· Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
· Ekonomikas un kultūras augstskola,
· Psiholoģijas augstskola,
· Rīgas Aeronavigācijas institūts.
Valsts koledžas:2,2

· Koledža RRC;
· Jēkabpils Agrobiznesa koledža;
· Latvijas Kultūras koledža;

2 realizē tikai 1. līmeņa profesionālās augst. izgl. programmas
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· Liepājas Jūrniecības koledža;
· Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža;
· Rīgas Celtniecības koledža
· Rīgas Tehniskā koledža;
· Rīgas Uzņēmējdarbības koledža;
· Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža;
· Valsts Robežapsardzes koledža
Juridisko personu dibinātas (privātas) koledžas:2,3

· Alberta koledža
· Grāmatvedības un finansu koledža;
· Juridiskā koledža;
· Biznesa un vadības koledža.

PAPILDINFORMĀCIJA
par izglītības sistēmu http://www.izm.lv

http://www.aic.lv
       par augstskolu un programmu  statusu: http://www.aiknc.lv

http://www.aiknc.lv/
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