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standartā (IZM iesniegtā jaunā redakcijā) iekļauto nepieciešamo kompetenču, prasmju un 
zināšanu sarakstu. 
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VIENOŠANĀS 

STARP LATVIJAS UNIVERSIT ĀTI UN BALTIJAS  PSIHOLOĢIJAS UN 
MENEDŽMENTA AUGSTSKOLU 

 
2011. gada 22.marts 

 

Latvijas Universitāte (turpmāk – LU) tās rektora Mārča Auziņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar LU 
Satversmi, no vienas puses, un  

Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskola (turpmāk - BPMA) tās rektores Žannas Caurkubules  
personā, kura rīkojas saskaņā ar BPMA Satversmi, no otras puses, kopā sauktas Puses, 

vienojas par sekojošo: 
 

1. Pamatojoties uz LU un BPMA sadarbību studiju un pētniecības jomā, gadījumā, ja tiks pārtraukta 
psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijas profesionālā bakalaura grāda 
un psihologa asistenta kvalifikācijas iegūšanai realizācija LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 
fakultātē, BPMA apņemas nodrošināt studiju iespējas šīs studiju programmas studentiem ar šādiem 
nosacījumiem: 

1.1. LU brīdina Psiholoģijas psofesionālā bakalaura studiju programmas studentus par šīs vienošanās 
nosacījumiem; 

1.2. BPMA nepārņem LU saistības attiecībā pret minēto studiju programmu studentiem; 
1.3. LU studējošiem, kuri ir noslēguši līgumus ar kredītiestādi par studiju kredītu, šis kredīts tiks 

nodrošināts pēc saskaņošanas ar Studiju fondu un kredītiestādi, kura izsniedz studiju kredītus; 
1.4. LU studentu imatrikulācija BPMA un veiktā studiju apjoma pielīdzināšana BPMA īstenotajās 

studiju programmās notiek saskaņā ar BPMA uzņemšanas noteikumiem un imatrikulācijas 
kārtību, kā arī citiem studiju procesu reglamentējošiem dokumentiem. 

 
2. Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā uz nenoteiktu laiku. 

3. Vienošanās var tikt grozīta pēc LU vai BPMA iniciatīvas, noformējot grozījumus rakstveidā un 
pievienojot tos šai Vienošanai kā pielikumus, kas kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu. 

4. Katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to paziņojot otrai Pusei vismaz 
vienu mēnesi iepriekš. Šādā gadījumā Puses atsevišķi savstarpēji vienojas par Vienošanās izbeigšanas 
kārtību un noteikumiem. 

5. Šīs Vienošanās sakarā radušās domstarpības tiek risinātas Pušu savstarpējās sarunās. Ja Puses nespēj 
vienoties, strīds risināms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

6. Vienošanās ir sastādīta uz vienas lapas latviešu valodā 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku, un 
atrodas pa vienam eksemplāram pie katras no Pusēm. 

7. Vienošanos paraksta: 
 
Latvijas Universitāte 
Reģ. Nr.3341000218 
Raiņa bulv. 19, Rīga, 
LV – 1586 
 
_______________________ 
Rektors M.Auziņš                      z.v. 
 

Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta 
augstskola 
Reģ.Nr.40003261174 
Lomonosova iela 4, Rīga,  
LV-1003 
______________________ 
Rektore Ž.Caurkubule                   z.v. 
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Psychology Professional Bachelor`s Program with Qualification 
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  Programmas direktore:  
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APSTIPRINĀTA APSTIPRINĀTA 

LU Psiholoģijas studiju programmu                  Pedagoģijas, psiholoģijas  

padomes sēdē 13.12.2010.  un mākslas fakultātes   

protokola Nr.24  Domes sēdē 16.12.2010. 
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 PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 
ANOTĀCIJA 

 
 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem 

iegūt gan profesionālu, gan teorētisku pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju apgūt 

prasmes un iemaņas psihologa asistenta profesionālai darbībai psihologa pārraudzībā, kā arī 

nodrošināt iespēju studējošajiem apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, 

veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt 

problēmas, pieņemt lēmumus. 

 Profesionālā bakalaura studiju programma, kas paredz 4 gadu (vai 4,5 gadu nepilnā laika 

formā) studijas ar psihologa asistenta kvalifikācijas un profesionālā bakalaura grāda ieguvi, ir 

izstrādāta, balstoties uz psihologa asistenta profesijas standartu un MK noteikumiem 481 

‘’Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu’’. Programma ir 

saskaņota ar Eiropas Psihologu asociāciju federācijas ( EFPA) vadlīnijām psihologu izglītībai, kas 

paredz profesionālu psihologa izglītību kopumā sešu gadu garumā, ieskaitot pamatzināšanas 

psiholoģijas teorijās atbilstoši dažādām psiholoģijas zinātnes apakšnozarēm, zināšanas un prasmes 

psiholoģijas pētniecības metodoloģijā, zināšanas un prasmes profesionālās psiholoģijas jomās un 

praksi supervizora pārraudzībā.  

Studiju programmas apguve ir pirmais etaps psihologa kvalifikācijas ieguvē un absolventam 

paver darba iespējas kā psihologa asistentam, paralēli turpinot psiholoģijas maģistra studijas. Tas 

ir nepieciešams, lai veicinātu studējošo ciešāku sasaisti ar psihologa profesiju un radītu augstāku 

motivāciju psiholoģijas psihologa kvalifikācijas un profesionālā maģistra diploma ieguvei.  

Pēc programmas apguves absolventi var turpināt studijas psiholoģijas un citu sociālo zinātņu 

maģistra studiju programmās Latvijā un dažādās maģistra līmeņa studiju programmās ārzemēs. 

Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti . Atbilstoši MK noteikumiem 481 

‘’Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu’’ programmas 

saturu veido: 

• Vispārizglītojošie studiju kursi t.sk. uzņēmējdarbības modulis (20 krp.) 

• Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi (36 krp.),    

• Profesionālās specializācijas kursi (60 krp.)  

• Prakse ārpus augstskolas (26 krp.)  

• Bakalaura darbs (12 krp.)  

• Brīvās izvēles kursi (6 krp.) 
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PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

VISPĀRĒJAIS RAKSTUROJUMS 

 
1. Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas īstenošanas mērķis, uzdevumi 

un plānotie rezultāti 

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem 

iegūt gan profesionālu, gan teorētisku pamatizglītību psiholoģijā, nodrošināt iespēju apgūt 

prasmes un iemaņas psihologa asistenta profesionālai darbībai psihologa pārraudzībā, kā arī 

nodrošināt iespēju studējošajiem apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, 

veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt 

problēmas, pieņemt lēmumus. 

  Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, ir izstrādāti šādi uzdevumi: 

1. Nodrošināt psihologa darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi 

atbilstoši psihologa asistenta profesijas standarta prasībām, lai varētu strādāt 

psihologa pārraudz ībā. 

1.1. Veicināt prasmes izvēlēties klienta mērķiem un psiholoģijas zinātnes 

pamatprincipiem atbilstošas izvērtēšanas un psiholoģiskās palīdzības sniegšanas  

stratēģijas.  

1.2. Nodrošināt indivīda un grupu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas prasmju 

apguvi, kas iekļauj arī atzinumu un profesionālās darbības aprakstu veidošanas un 

atgriezeniskās saites sniegšanas prasmju apguvi.  

1.3. Nodrošināt psiholoģiskās konsultēšanas un grupu darba vadīšanas pamatprasmju 

apguvi.  

2. Nodrošināt teorētisko pamatzināšanu apguvi psiholoģij ā un veicināt to praktisku 

pielietošanu gan studiju laikā, gan psihologa asistenta un pētnieciskajā darbā. 

2.1.Veicināt studentu izpratni par psiholoģiju kā zinātni un attīstīt spējas izprast, 

salīdzināt un izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas. 

2.2. Veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas iemaņas un prasmi patstāvīgi risināt 

problēmas, pieņemt lēmumus.  

2.3. Veicināt profesionālās ētikas izpratni un tās ievērošanu zinātniski pētnieciskajā 

un praktiskajā darbā. 

2.4. Nodrošināt apgūto akadēmisko zināšanu sekmīgu pielietojumu zinātniskās un 

praktiskās izpētes darbā.  
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2.5. Veicināt prasmi izstrādāt pētniecības pamatprincipiem atbilstošu un korektu 

pētījumu psiholoģijā. 

3. Veicināt psiholoģijas studentu kā topošo psihologu personības izaugsmi, radīt motivāciju 

tālākizglītībai un mūžizglītībai. 

 

Plānotie rezultāti: 

Absolvējot psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmu, studenti ir ieguvuši šādas 

zināšanas, prasmes un kompetences: 

1. Zināšanas un izpratne: 

1.1.absolventi spēj demonstrēt pamatzināšanas psiholoģijā, izpratni par psiholoģiju kā zinātni 

un profesionālās darbības sfēru, kā arī spēju kritiski izvērtēt, analizēt un savstarpēji salīdzināt 

dažādas psiholoģijas teorijas.  

1.2. spēj demonstrēt psiholoģijas zinātnes nozīmīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni. 

2. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): 

2.1.Absolventi spēj iegūtās zināšanas un prasmes pielietot psihologa asistenta un 

zinātniskās izpētes darbā: 

2.1.1.Strādājot pieredzējuša psihologa vadībā spēj pielietot sekojošas psihologa 

asistenta profesijas standartā noteiktās profesionālās darbības pamatuzdevumu 

veikšanas prasmes:  

• Psiholoģiskās konsultēšanas pamatprasmes 

• Grupu vadīšanas pamatprasmes 

• Psiholoģiskās izpētes pamatprasmes 

• Prasme sniegt atgriezenisko saiti par psiholoģiskās izpētes rezultātiem 

• Prasmes sadarboties un strādāt komandā un sadarboties ar citiem speciālistiem 

klienta rehabilitācijas procesā 

• Savas darbības izvērtējuma prasmes 

2.1.2. Spēj veikt psiholoģiskus pētījumus ar atbilstošām metodēm, veikt nepieciešamo 

datu analīzi ar atbilstošām datu apstrādes programmām, kā arī interpretēt rezultātus un 

rakstīt pārskatu par pētījuma rezultātiem un tos prezentēt.   

2.2. Spēj realizēt veiksmīgas kontakta veidošanas un efektīvas komunikācijas  prasmes. 

2.3. Spēj izmantot analītisko un kritisko domāšanu, kā arī zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, 

spēj pielietot efektīvas problēmu risināšanas stratēģijas; 
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2.4. Spēj formulēt un analītiski aprakstīt psiholoģijas zinātnei atbilstošu informāciju, problēmas un 

to risinājumus, tos izskaidrot, prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan 

ar nespeciālistiem; 

2.5. Spēj uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu 

cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos. 

2.6. Spēj patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, virzīt savu tālāko mācīšanos, profesionālo un 

personisko pilnveidi. 

3. Kompetences: 

3.1.Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju gan no tradicionāliem, gan no 

mūsdienīgiem tehnoloģiju avotiem un to izmantot, pieņemt lēmumus un risināt problēmas. 

3.2. Spēj izprast un pielietot psiholoģijas ētikas principus, prot izvērtēt savas profesionālās 

darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties psiholoģijas zinātnes un psihologu profesijas 

attīstībā, turpinot tālākizglītību. 

Šīs psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas ietvaros apgūtās zināšanas, 

prasmes un kompetences atbilst 6. EKI līmenim (skat. EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju 

un kompetences apraksts. Ministru kabineta noteikumi Nr.931, Rīgā 2010.gada 5.oktobrī (prot. 

Nr.51 16.§). Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi 

par Latvijas izglītības klasifikāciju").  

2. Studiju programmas perspektīvais novērt ējums no Latvijas valsts interešu viedokļa 

 2.1. programmas atbilstība darba tirgus pieprasījumam 

Balstoties uz Latvijas Universitātes darbības un attīstības ilgtermiņa stratēģiju 2009. – 

2015. gadam un tajā atspoguļotajiem Ekonomikas ministrijas datiem, vislabākās izredzes darba 

tirgū ir iedzīvotājiem ar augstāko izglītību. Izvēloties studijas vienā no labākajām Latvijas 

augstskolām, LU, un izvēloties studijas profesionālā bakalaura studiju programmā, students iegūst 

augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju un viņa nodarbinātības prognozes ir augstākas.  

Latvijas valsts interesēs ir psihologu sagatavošana, kas balstās uz Eiropā atzītiem 

psihologa kvalifikācijas principiem. Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma un tai 

sekojošā psiholoģijas maģistra profesionālā programma ir orientētas uz to, lai izglītotu 

profesionāli un teorētiski labi sagatavotus psihologus, kuru zināšanas un prasmes balstās uz 

mūsdienu psiholoģijas atziņām un kuri ir augsti kompetenti un konkurētspējīgi profesionāļi 

psiholoģijas nozarē. Tāpat abu minēto programmu apguve nodrošina Eiropas Psihologu 
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sertifikācijai nepieciešamo prasmju un zināšanu līmeni, kas, savukārt, dod iespēju absolventam kā 

psihologam strādāt arī citās Eiropas valstīs.  

Psiholoģijas nodaļā piedāvātās studiju programmas saskan ar LU interesēm, atbilstoši LU 

stratēģiskās attīstības plānā izteiktajai LU misijai 2010-2020.gadam - tās garantē studējošajiem 

iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un profesionālās prasmes, kas ir nepieciešamas darba 

tirgū. 

 Balstoties uz ekonomiskās situācijas analīzi, tiek prognozēts, ka situācija darba tirgū 

varētu stabilizēties 2012. gadā un nākamajos gados varētu būt darbaspēka pieprasījuma 

pieaugums.  

 Programmas beidzēju iespējas uzsākt profesionālo darbību un strādāt kā psihologa 

asistentam ir svarīgas, paralēli turpinot studijas psiholoģijas profesionālā maģistra studiju 

programmā. Darba iespējas psihologa asistentam ir dažādās izglītības iestādēs, klīnikās, krīžu 

centros, kā arī organizāciju personāla nodaļās.  

 Programmas beidzēju iespējas atrast darbu arī citās sfērās, kas saistītas ar darbu ar 

cilvēkiem, klientu apkalpošanu u.t.t. ir ļoti augstas, ko nodrošina komunikatīvo un citu 

psihologam nepieciešamo profesionālo prasmju apguve.  

 Bez tam indivīdam ar psiholoģijas zināšanām un prasmēm darbības sfēra ir ļoti plaša arī 

ārpus sociālo un humanitāro zinātņu tipiskā darba tirgus – psihologs ar savām specifiskajām 

zināšanām palīdz citu zinātņu nozaru projektu realizēšanā un problēmu risināšanā,  piemēram, 

strādājot sabiedrisko attiecību, projektu vadības, sporta, tiesu sistēmās u.c.  Jāatzīmē, ka viens no 

programmas uzdevumiem ir veicināt absolventu tālākizglītību, līdz ar to, tie programmas beidzēji, 

kas turpina studijas, ir augsti motivēti profesionālajai darbībai un , iespējams, paši radīs jaunas 

darba vietas.  

Psihologa darbs ir aktuāls un nepieciešams skolās, pirmsskolas iestādēs, sociālās aprūpes 

iestādēs, krīzes centros, rehabilitācijas centros, slimnīcās, klīnikās, dienas centros un dažādās 

iestādēs un organizācijās. Sabiedrībā psihologu teorētiskās zināšanas un prasmes veikt pētījumus 

ir nepieciešamas, lai pētītu tādus nozīmīgus sabiedrības jautājumus kā attiecības starp dažādām 

etniskām grupām, starp-grupu tolerance, stereotipi, vērtību hierarhijas dažādās sabiedrības grupās, 

u.c. Tādējādi psihologi sniedz lielu ieguldījumu sabiedrības labklājības un valsts attīstības 

veicināšanā. 

Augstākā izglītība psiholoģijas jomā ir būtiska sabiedrībā, jo tā dod iespēju iegūt augstāko 

izglītību arī tiem studentiem, kuri vēlas padziļināt izpratni par cilvēku, apgūt zināšanas, kas būs 

noderīgas ļoti daudz un dažādās darbības sfērās. 
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Veicot programmas absolventu darba devēju aptauju (anketas paraugu skat.3.pielikumā), 

tika noskaidrots, kā darba devēji novērtē absolventu komunikatīvās prasmes, prasmes veikt 

psiholoģisko izpēti klientiem, konsultēšanas prasmes un iemaņas, vispārējās zināšanas psiholoģijā, 

un citas studiju laikā apgūtās zināšanas, kā arī kritiskās domāšanas un analītiskās spējas, prasmes 

plānot un veikt pētījumus, analizēt un interpretēt datus. Darba devēji atzina, ka absolventu 

prasmes un zināšanas ir labas vai ļoti labas (aptaujā atzīmēts kā ‘’piemīt” vai „piemīt lielā mērā”). 

Atsevišķos gadījumos tika minēts, ka absolventi, uzsākot darbu, ne vienmēr jūtas droši izmantot 

savas zināšanas, tomēr pēc laika demonstrē ļoti labas komunikatīvās, lēmumu pieņemšanas un 

analīzes prasmes. Kā ieteikumi tika minēti paplašināt studējošo informētību par sadarbību ar 

citiem speciālistiem, darba likumdošanu. Darba devēji arī atzina, ka pēc prakses vairāki studenti ir 

pieņemti darbā viņu vadītajās iestādēs. Aptaujas komentāros tika izteikts gandarījums, ka viņa 

darbinieks ir beidzis tieši LU psiholoģijas studiju programmu.  

 2.2. Studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam 

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma pilnībā atbilst LR MK noteikumu 

“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” nr. 481 prasībām.  

Sīkāku atbilstības analīzi skat.1.tabulā. 
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1.tabula. Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas atbilstība Profesionālās 

augstākās izglītības standartam 

LR MK noteikumu “Noteikumi par otr ā 
līmeņa profesionālās augstākās izglītības 

valsts standartu” nr. 481 prasības 
Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju 

programma 
Profesionālās programmas apjoms ir vismaz 
160 kredītpunktu 

Studiju programmas apjoms ir 160 kredītpunktu 

Kopējais studiju ilgums profesionālās 
kvalifikācijas iegūšanai ir vismaz četri gadi 

Studijas tiek realizētas 4 gados pilna laika 
plūsmā un 4,5 gados nepilna laika plūsmā.  

Vispārizglītojošie studiju kursi, kuru apjoms 
ir vismaz 20 kredītpunkti 
 

Vispārizglītojošo un komunikatīvo iemaņu 
apguves kursu apjoms ir 20 kredītpunkti. To 
skaitā modulis uzņēmējdarbības profesionālo 
kompetenču veidošanai – uzņēmējdarbības 
pamati, ievads tiesību zinātnē. 

Nozares teorētiskie un informācijas 
tehnoloģiju kursi, kuru apjoms ir vismaz 36 
kredītpunkti 

Nozares teorētisko kursu apjoms ir 36 
kredītpunkti, t.sk. ievads psiholoģijā, 
psiholoģijas vēsture, psihes bioloģiskie pamati, 
pētniecības metodoloģija psiholoģijā, 
psihometrika, personības psiholoģija, sociālā 
psiholoģija, attīstības psiholoģija, 
patopsiholoģija u.c. 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 60 kredītpunkti. 
  

Profesionālās specializācijas kursi ir 60 
kredītpunktu apjomā. 

Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 
kredītpunkti 

Prakses apjoms ir 26 kredītpunkti. 

Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi, 
kuru apjoms ir vismaz 6 kredītpunkti. 

Brīvās izvēles kursi 6 kredītpunkti. 

Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
bakalaura darba vai diplomdarba 
(diplomprojekta) izstrādāšana un 
aizstāvēšana un kura apjoms ir vismaz 12 
kredītpunktu. 

Paredzēts bakalaura darbs, kura apjoms ir 12 
kredītpunkti. 

Bakalaura programmas apguves laikā 
izstrādā un aizstāv vismaz trīs studiju darbus 

Izstrādā un aizstāv 3 kursa darbus kā arī prakse 
II, III, un IV atskaites, bakalaura darbu. 

Pēc bakalaura programmas apguves piešķir 
piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un 
profesionālo bakalaura grādu nozarē 

Pēc studiju programmas beigšanas piešķir 
psiholoģijas profesionālā bakalaura grādu, un 
psihologa asistenta kvalifikāciju. 

 

 2.3. Studiju programmas atbilstība psihologa asistenta profesijas standartam 

Tā kā viens no svarīgākajiem programmas uzdevumiem ir nodrošināt psihologa asistenta 

darbā nepieciešamo profesionālo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši psihologa asistenta 
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profesijas standartam, studiju programmas salīdzinājums ar šobrīd spēkā esošajā profesijas 

standartā nostiprināto nepieciešamo specifisko prasmju sarakstu profesijā ir apkopots 2. tabulā. 

17.pielikumā ir sniegts salīdzinājums ar šobrīd IZM iesniegtā psihologa asistenta profesijas 

standartā iekļautajām prasmēm, kompetencēm un zināšanām.  

 

2.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas standartā 

iekļauto nepieciešamo prasmju un zināšanu sarakstu 

 

Kopīgās prasmes nozarē Kurss programmā, kurā tiek apgūtas 
nepieciešamās prasmes 

Izvēlēties atbilstošu saziņas veidu ar dažāda 
vecuma un sociālo grupu pārstāvjiem un lietot 
dažādas saskarsmes pieejas 

Sociālo prasmju treniņš , Prakse 
Psiholoģiskā izpēte 
Starpkultūru psiholoģija 

   Novērtēt klienta apkārtējās vides faktorus, 
kultūras un sociālās iezīmes 

Sociālā psiholoģija , Sociālo prasmju treniņš, 
Starpkultūru psiholoģija, Sociālā antropoloģija. 
Diferenciālā psiholoģija 
 

Atpazīt klienta personības iezīmju un psihisko 
stāvokļa izpausmes uzvedībā 

Patopsiholoģija, psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika, Prakse 
Ievads psihiatrijā 

Balstīt savu profesionālo darbību uz zinātniski 
pamatotām psiholoģijas teorijām un kritiski 
izvērtēt dažādu metožu validitāti un ticamību 

Nozares teorētiskie kursi, Kursa darbs I, II, III, 
Bakalaura darbs, Prakse II, III, IV,  

Ievērot profesionālo ētiku un psihohigiēnu 
 

Psihologa ētika un profesionālā darbība, 
Psiholoģiskā konsultēšana I, II 

Iegūt psiholoģisku informāciju, adekvāti 
izmantojot dažāda veida psiholoģijas izpētes 
metodes (novērošana, aptauja, testēšana, 
intervija u.c.), apkopot, analizēt un interpretēt 
psiholoģiska rakstura informāciju, 
konsultējoties ar supervizoru 

 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika I, II, 
 Prakse  II, III, IV,  
Ģimenes psiholoģija, 
 Kursa darbsII,  
Bakalaura darbs.  

Izstrādāt pētījuma projektus psiholoģijā un tos 
realizēt, rakstīt zinātniska pētījuma pārskata 
darbu/ rakstu 

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā, 
Eksperimentālā psiholoģija, Kursa darbs II, III, 
Bakalaura darbs,  

Lietot datu statistiskās apstrādes un analīzes 
datorprogrammas 

Matemātiskā statistika psiholoģijā, 
Psiholoģisko pētījumu datu datorapstrāde 
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Specifiskās prasmes profesijā Kurss programmā, kurā tiek apgūtas 
nepieciešamās prasmes 

Veidot kontaktu ar klientu 
Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Prakse I, II, III, IV 

   Intervijā noteikt klienta vajadzības 
Sociālo prasmju treniņš 
Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Prakse I, II, III, IV  

Izvēlēties psiholoģiskās izpētes metodes 
atbilstoši klienta izpētes vajadzībām 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika (I, II) 
Prakse II, III, IV 

Veikt klienta psiholoģisko izpēti /izvērtēšanu 
 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika (I, II) 
Prakse II, III, IV 

Pārrunāt un izskaidrot psiholoģiska rakstura 
informāciju klientam saprotamā veidā 

 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika(I, II) 
Prakse II, III, IV, Psiholoģiskā konsultēšana I, 
II 

Izvērtēt savu profesionālo kompetenci konkrētu 
uzdevumu veikšanai 

 
Psihologa ētika un profesionālā darbība 

Supervizora pārraudzībā: 

Izvēlēties psiholoģiskās konsultācijas metodi 
atbilstoši klienta risināmajai problēmai 

Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Prakse I, II, III, IV 

Sniegt klientam psiholoģisku konsultāciju 
Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Prakse III, IV 

Novērtēt psiholoģiskās konsultācijas rezultātu 
Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Prakse III,IV 

Veikt klienta psiholoģisko rehabilitāciju  Prakse IV 

Pamatot psiholoģiskās izpētes, konsultēšanas un 
rehabilitācijas metožu izvēli 

 

Psiholoģiskā konsultēšanaI,II 
Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika (I, II) 
Prakse II, III, IV 

Izstrādāt klienta adaptācijas vai attīstības 
programmu sadarbībā ar citiem speciālistiem un 
to realizēt 

Prakse III, IV 

Novērtēt klienta psiholoģiskās izmaiņas  
 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Prakse III, IV 

 
 Zināšanas Kurss programmā, kurā tiek apgūtas 

nepieciešamās zināšanas 
Psiholoģijas nozares un profesionālās darbības 
jomas 

 Personības psiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Sociālā psiholoģija 
Patopsiholoģija 
Kognitīvā psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 
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Kvantitatīva un kvalitatīva pētījuma metodoloģija 
un metodes psiholoģijā 

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā 
Psihometrika , Kursa darbs 

Statistikas datu apstrādes un analīzes metodes 
(vienkāršās un multivariatīvās) 

Matemātiskā statistika psiholoģijā 
Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze  

Psihes bioloģiskie pamati Psihes bioloģiskie pamati I, II  
Vispārīgā psiholoģija  Ievads psiholoģijā I, II 
Psiholoģijas vēsture Psiholoģijas vēsture 
Psihologa ētika Psihologa ētika un profesionālā darbība 
Kognitīvā psiholoģija Kognitīvā psiholoģija I, II 
Neiropsiholoģija Neiropsiholoģija 
Attīstības psiholoģija Attīstības psiholoģija 
Sociālā psiholoģija Sociālā psiholoģija 
Personības psiholoģija Personības psiholoģija 
Diferenciālā psiholoģija Diferenciālā psiholoģija 
Pedagoģiskā / mācību psiholoģija Pedagoģiskā psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija Organizāciju psiholoģija 
Darba psiholoģija Organizāciju psiholoģija 
Kl īniskā/ patopsiholoģija Patopsiholoģija 
Veselības psiholoģija Veselības psiholoģija 
Ģimenes psiholoģija  Ģimenes psiholoģija  
Psiholoģiskā konsultēšana Psiholoģiskā konsultēšana I, II 
Psihometrika Psihometrika 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes  Izpētes metodes psiholoģijā 

Psihodiagnostika I, II  
Zinātnisko rakstu darbu izstrāde Kursa darbs, Bakalaura darbs 
Svešvaloda Svešvaloda 
Informātikas pamati Psiholoģisko datu datorapstrrāde un analīze  
Darba likumdošana  Organizāciju psiholoģija 
Ekonomikas pamati  Uzņēmējdarbības pamati  
Cilvēktiesību pamati Sociālā antropoloģija 

Socioloģija 
Ievdas tiesību zinātnē 

Filozofijas pamati  Filozofijas pamati  
Citu psiholoģijas nozaru kursi  Vides psiholoģija 

Juridiskā psiholoģija 
Starpkultūru psiholoģija 
Politiskā psiholoģija 
Psihosomatika 

 

Var secināt, ka psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma ietver kursus, kas 

nodrošina psihologa asistenta profesijas standartā paredzēto prasmju apguvi.  
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3. Salīdzinājums ar vienu tāda paša līmeņa Latvijas un vismaz divām Eiropas Savienības  

valsts atzītu augstskolu studiju programmām 

 

 Salīdzinājums veikts ar Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas  profesionālā 

bakalaura studiju programmu ” Psiholoģija”, kas ir tāda paša līmeņa programma un Viļnas un 

Sokholmas Universitāšu psiholoģijas programmām, kas, atbilstoši konkrēto valstu normatīviem, 

sagatavo psihologus līdzīga apjoma programmās. Viļņas Universitātes programma ir vairāk 

akadēmiski orientēta,  savukārt Stokholmas Universitātes programma ir specifiski psihologu 

profesionālā programma.  

3. tabula Latvijas Universitātes (LU) profesionālā bakalaura studiju programmas salīdzinājums 
ar Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas  profesionālā bakalaura studiju programmu ” 
Psiholoģija”   

 

LU Psiholoģijas profesionālā 
bakalaura studiju programmas 

kursi (160 KP) 
KP 

Studiju kursi Baltijas 
psiholoģijas un menedžmenta 

augstskolas  profesionālā 
bakalaura studiju programmā” 

Psiholoģija” (160 KP)  

KP 

Vispārizglītojošie studiju kursi, 20 kr.p. 
 

Uzņēmējdarbības pamati 4 Ekonomikas pamati 1 
Svešvaloda  4 Svešvaloda 4 
Filozofijas pamati  4 Filozofija 2 
Ievads socioloģijā 2 Socioloģija 2 

Ievads tiesību zinātnē 2 
Tiesību zinātne 
Darba likumdošana 
Cilvēktiesību pamati 

1 
1 
1 

Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze 2   

Sociālā antropoloģija 2   

  Lietvedība 1 

  Vadības zinātne 2 

  Loģika 2 

  Pedagoģija 1 

Nozares teorētiskie pamatkursi , 36 kr.p. 

Ievads psiholoģijā I, II 7 Vispārīgā psiholoģija  4 
Psihes bioloģiskie pamati I 2 Psihes bioloģiskie pamati 2 
Psiholoģijas vēsture 3 Psiholoģijas vēsture 2 
Pētniecības metodoloģija psiholoģijā 2 Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija 4 
Psihometrika 2 Psihometrika 2 
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Attīstības psiholoģija 4 Attīstības psiholoģija 4 
Sociālā psiholoģija  4 Sociālā psiholoģija  4 
Personības psiholoģija  4 Personības psiholoģija 4 
Patopsiholoģija 4   
Matemātiskā statistika psiholoģijā  4   
  Kognitīvā psiholoģija 2 

  Pētījumu datu datorapstrāde 
Informātikas pamati 

2 
2 

  Eksperimentālā psiholoģija 2 
  Neiropsiholoģija  2 
 36  36 

Nozares profesionālās specializācijas kursi, 60 kr.p. 

Psihologa ētika un profesionālā 
darbība 2 Psihologa darba ētika 2 

Sociālo prasmju treniņš 2 Lietišķās saskarsmes treniņš 1 
  Komandas veidošanas treniņš 1 
Psihofizioloģija 2 Psihofizioloģija 2 
Pedagoģiskā psiholoģija*  2 Pedagoģiskā psiholoģija 2 
Psiholoģiskās izpētes metodes 2 Bērnu psiholoģiskā izpēte 2 
Diferenciālā psiholoģija 2 Diferenciālā psiholoģija 2 
Personības izaugsmes treniņš 2 Personības izaugsmes treniņš  1 

Organizāciju psiholoģija 
3 

Organizāciju psiholoģija  
Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās 
metodes (praktikums) 

2 
2 

Psihodiagnostika I, II 6 Psihodiagnostika I, II 4 
Psiholoģiskā konsultēšana I 2 Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā 2 
Psiholoģiskā konsultēšana II 2 Ievads psihoterapijā 2 

Grupu vadīšanas metodes 
4 

Sociāli psiholoģiskā treniņa 
vadīšanas metodes 2 

Veselības psiholoģija*  2 Veselības psiholoģija 2 
Ģimenes psiholoģija 3 Ģimenes psiholoģija 2 
Ievads psihiatrijā 2 Ievads psihiatrijā 2 
Ievads juridiskā psiholoģijā*  2 Ievads juridiskajā psiholoģija 2 
Kursa darbs I, II,III 4 Studiju darbs I, II, III 6 

Eksperimentālā psiholoģija 
2 

Eksperimentālās psiholoģijas un 
psihofizioloģijas praktikums 2 

Kognitīvā psiholoģija I 2   
Kognitīvā psiholoģija II 2   
Neiropsiholoģija 2   
Psihes bioloģiskie pamati II 2   
Politiskā psiholoģija 2   
Vardarbības psiholoģija 2   
Krīzes psiholoģija 2   
Valodas un runas psiholoģija 2   
Vides psiholoģija 2   
Psihosomatika 2   
Starpkultūru psiholoģija*  2   
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  Ievads specialitātē 1 
  Statistiskās metodes psiholoģijā 4 
  Kl īniskā psiholoģija 2 
  Saskarsmes psiholoģija 2 
  Penitenciārā psiholoģija 2 

  
Psiholoģijas tehnoloģijas personāla 
vadīšanā 2 

  Efektīvas pašprezentēšanas treniņš 1 
  Aktīvās pārdošanas treniņš 1 
  Profesionālās karjeras izvēle 1 
  Stresa menedžments 1 
  Retorika 2 

Brīvās izvēles(C) daļa 6 Brīvās izvēles daļa 6 

Prakse I, II, III, IV 26 Prakse I, II, III, IV 26 
Bakalaura darbs  12 Diplomdarbs  12 
 

 

 

Salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskolas 

(BPMA)  profesionālā bakalaura studiju programmas” Psiholoģija” akredit ācijas ziņojumu 

(sk.http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5891).  

Gan LU , gan BPMA izstrādātās psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas ir 

izstrādātas atbilstoši “Noteikumu par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts 

standartu” nr. 481 prasībām, līdz ar to programmu kopējā struktūra ir ļoti līdzīga. Abu studiju 

programmu apjoms ir vienāds – 160 KP. Studiju ilgums abās programmās ir vienāds – 8 semestri 

pilna laika klātienē un 9 semestri nepilna laika klātienē. Arī prakses kredītpunktu apjoms abās 

studiju programmās ir vienāds – 26 KP. LU kā noslēguma darbu studenti vienādā apjomā izstrādā 

bakalaura darbu, bet BPMA – diplomdarbu.   

Apmēram 70 % kursu abās programmās ir ar līdzīgiem kursu nosaukumiem, lai arī atšķirības 

abās studiju programmās vērojamas vairāku kursu izvietojumā pa dažādām studiju programmas 

sadaļām. Piemēram, kognitīvā psiholoģija BPMA programmā ir kā nozares teorētiskais 

pamatkurss, bet LU programmā tā ir kā nozares profesionālās specializācijas kurss. Līdzīgā veidā 

atšķirtības vērojamas ir vēl vairāku kursu izkārtojumā.  

Tāpat atšķirības vērojamas arī kredītpunktu skaita ziņā, LU kursi biežāk ir  apjomīgāki, ar 

lielāku kredītpunktu skaitu, BPMA kursi ir vairāk sadrumstaloti un skar specifiskākas psihologa 

praktiskās darbības sfēras, līdz ar to ir daudz 1 kr.p. kursi, kas LU programmā pēc iepriekšējās 
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akreditācijas komisijas ieteikumiem  nav vispār. Attiecīgi LU kopējais kursu skaits ir nedaudz 

mazāks kā BPMA. Atšķiras arī vispārizglītojošo kursu izvēle abās programmās.  

Lai arī ir vērojamas minētās atšķirības, abas salīdzināmās programmas paredz psihologa 

asistenta profesijas standartā iekļauto prasmju apguvi un kopumā ir uzskatāmas par līdzīgām.  

4.tabula .LU PPF psiholoģijas profesionālā bakalaura programmas salīdzinājums ar  Viļņas 

Universitātes programmu 

LU Psiholoģijas profesionālā 
bakalaura studiju programmas 

kursi (160 KP) 

Kr.
p. 

Vi ļnas Universitātes psiholoģijas 
bakalaura studiju programmas 

kursi  (160 KP)  

Kr.
p. 

Līdzīgie kursi 

Svešvaloda  4 Svešvaloda 8 
Filozofijas pamati  4 Ievads filozofijā 3 
Uzņēmējdarbības  pamati 4 Ekonomikas teorija *  
Ievads socioloģijā 2 Ievads socioloģijā*  4 
Sociālā antropoloģija 2 Fiziskā antropoloģija*  2 
Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze 2 

Datu statistiskā analīze 4 

Sociālo prasmju treniņš  2 Sociālo iemaņu praktikums 2 
Ievads psiholoģijā I, II 7 Ievads psiholoģijā un studijās 3 

Kognitīvā psiholoģija I 
2 

Vispārīgā psiholoģija: sajūtas un 
uztvere 3 

  Praktikums: sajūtas un uztvere 2 

Kognitīvā psiholoģija II 
2 

Vispārīgā psiholoģija: uzmanība un 
atmiņa 3 

  Praktikums: uzmanība un atmiņa 2 

Valodas un runas psiholoģija 2 
Vispārīgā psiholoģija: domāšana un 
valoda 5 

Psihes bioloģiskie pamati I 2 Nervu sistēmas anatomija un 
fizioloģija 3 

Psiholoģijas vēsture 3 Psiholoģijas vēsture 4 
Pētniecības metodoloģija psiholoģijā 2 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija 3 
Psihometrika 2 Psiholoģiskā testēšana 3 
Attīstības psiholoģija 4 Attīstības psiholoģija 5 
Sociālā psiholoģija  4 Sociālā psiholoģija 5 
Personības psiholoģija  4 Personības psiholoģija 5 
Patopsiholoģija 4 Kl īniskā psiholoģija 4 

Matemātiskā statistika psiholoģijā  
4 Augstākā matemātika 4 

Multivariatīvās statistikas metodes 3 
Psihes bioloģiskie pamati II 2 Cilvēka ģenētika * 4 
Psihologa ētika un profesionālā 
darbība 2 Psihologa profesionālā ētika 3 

Psihofizioloģija 2 Psihofizioloģija 2 
Pedagoģiskā psiholoģija*  2 Izglītības psiholoģija 3 
Psiholoģiskās izpētes metodes 2 Aptauju metodes 2 

Organizāciju psiholoģija 3 Organizāciju psiholoģija 3 
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Ievads psihiatrijā 2 Ievads psihiatrijā 3 
Psiholoģiskā konsultēšana I 2 Psiholoģiskā konsultēšana 3 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
2 

Praktikums psiholoģiskajā 
konsultēšanā 2 

Eksperimentālā psiholoģija 
2 

Eksperimentālās psiholoģijas 
metodes  

Veselības psiholoģija*  2 Veselības psiholoģija 2 
Kursa darbs I, II, III 6 Kursa darbs I, II 4 
Neiropsiholoģija 2 Neirofzioloģija 3 
Starpkultūru psiholoģija*  2 Starpkultūru komunikācija * 2 
Bakalaura darbs  12 Bakalaura darbs 8 
Brīvās izvēles daļa 6 Brīvās izvēles daļa 8 

Atšķir īgie kursi 
Ievads juridiskā psiholoģijā*  2 Pedagoģija 2 
Ģimenes psiholoģija 3 Mācīšanās   3 
Grupu vadīšanas metodes 4 Agrīnā biopsihosociālā pieredze 2 
Psiholoģiskā novērtēšana I, II 5 Abnormālās attīstības psiholoģija 3 
Politiskā psiholoģija 2 Gerontopsiholoģija  3 
Vardarbības psiholoģija 2 Modernā lietuviešu valoda* 2 
Krīzes psiholoģija 2 Emocijas un motivācija 5 
Personības izaugsmes treniņš 2 Loģika 3 
Vides psiholoģija 2 Civilizāciju vēsture* 4 
Psihosomatika 2 Evolucionārā psiholoģija 3 
Diferenciālā psiholoģija 2 Ētika * 2 
Prakse I, II, III, IV 26 Ievads politoloģijā * 2 
  Fenomenoloģija * 3 
  Menedžments  3 

  Dzīves filozofija un 
eksistenciālisms* 3 

  Tiesību pamati * 3 
  Filozofijas vēsture* 4 

 
Programmu salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes 

mājas lapā (http://www.fsf.vu.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=91&Itemid=136) 

publicētās 4-gadīgās psiholoģijas bakalaura studiju programmas plānu.  

 Lai arī Vi ļņas Universitātē (VU) netiek realizēta profesionālā bakalaura programma, tāpat 

kā Latvijā psihologu sagatavošanas process Lietuvā paredz psiholoģijas bakalaura studijas ( 4 

gadi) plus psiholoģijas maģistra studijas ( 2 gadi) un gala rezultātā Lietuvas psiholoģijas maģistra 

studiju programmas absolvents ir tiesīgs strādāt kā profesionāls psihologs atbilstoši Eiropas 

psihologu sagatavošanas vadlīnijām. Abu salīdzināmo studiju programmu apjoms ir vienāds – 160 

kr.p.  Kā redzams 4. tabulā, lielākā daļa kursu LU programmā un Viļņas Universitātes (VU)  

programmā ir līdzīgi gan saturiski, gan pēc apjoma. VU kursu apjoms atsevišķiem kursiem ir 

lielāks kā līdzīgiem kursiem LU programmā. Praktiski visiem LU programmas  A daļas kursiem 
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Vi ļņas Universitātes bakalaura programmā ir saturiski atbilstoši, lai arī pēc nosaukumiem nedaudz 

atšķirīgi kursi.  

Galvenās atšķirības: Viļņas Universitātes bakalaura līmeņa programmā prakse atsevišķi netiek 

izdalīta (LU programmā - 26 kredītpunkti, atbilstoši prasībām profesionālā bakalaura studiju 

programmām), bet tiek realizēti praktikumi vairākos kursos, tomēr mazākā apjomā kā LU. Tāpat 

arī LU programmā ir vairāk profesionālo iemaņu apguves kursi, kas netiek paredzēti akadēmiski 

orientētajā VU programmā. Salīdzinājumam – VU ir apjomīgāki pētījumu datu analīzes kursi. 

Bakalaura darba izstrāde VU ir 8 kredītpunkti (LU programmā - 12 kredītpunkti), savukārt 

svešvalodas kursi ir 8 kredītpunkti un šis kurss tiek realizēts 4 semestrus pēc kārtas ( LU 

programmā - 4 kredītpunkti divos semestros). Salīdzinot ar LU, kur vispārizglītojošie kursi ir tikai 

neliela daļa no visiem programmas kursiem, VU šo kursu piedāvājums ir ļoti plašs, studentiem ir 

arī lielākas dažādu kursu izvēles iespējas.  

 Līdz ar to var secināt, ka LU programma vairāk paredz profesionālo prasmju pilnveidi, bet 

VU programmā lielāks akcents tiek likts uz studentu sagatavotību pētnieciskai darbībai.  

5.tabula LU PPMF psiholoģijas profesionālā bakalaura programmas salīdzinājums ar 
Stokholmas Universitātes programmu  

Kursi LU PPF psiholoģijas profesionālā bakalaura 
programmā 

Kursi Stokholmas Universitātes 
psiholoģijas profesionālajā programmā  
 

Nozares teorētiskie kursi – A daļa 

Ievads psiholoģijā   Ievads psiholoģijā  
Psihes bioloģiskie pamati  Psihes bioloģiskie pamati  
Psiholoģijas vēsture  Psiholoģijas vēsture ( pie Ievads psiholoģijā) 
Matemātiskā statistika psiholoģijā  Matemātiskā statistika  
Pētniecības metodoloģija psiholoģijā  Pētniecības metodoloģija   
Psihometrika Personības izpētes metodes  
Attīstības psiholoģija  Attīstības psiholoģija   
Sociālā psiholoģija   Sociālā psiholoģija  
Personības psiholoģija  Personības toerijas  
Patopsiholoģija  Psihopatoloģija  

Kopā 36  
  

Vispārizgl ītojošie un komunikatīvoiemaņu apguves kursi – A daļa 
Filozofijas pamati     
Svešvaloda    
Sociālā antropoloģija    Zviedrijas kultūras struktūra 
Ievads socioloģijā   Ievads socioloģijas teorijās 

Uzņēmējdarbības pamati  
Vadības lomas (kursā Organizācijas 
psiholoģija) 

Psiholoģisko pētījumu datu datorapstrāde  Statistiskā apstrāde  
Ievads tiesību zinātnē  
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Kopā 20  

Prakse, diplomdarbs – A daļa 
 

Prakse (I,II,III, IV)  ( 26 krp.)  Prakse  
Bakalaura darbs (I,II)  ( 12 krp. )    

Kopā 38  
  

  
Profesionālās specializācijas kursi – B daļa 

Psihologa ētika un profesionālā darbība   Psihologu profesionālā ētika  
Sociālo prasmju treniņš   Psiholoģijas praktikums  
Psihes bioloģiskie pamati Psihes bioloģiskie pamati 
Psihofizioloģija Fizioloģiskā psiholoģija 

Kognitīvā psiholoģija I, II  
Uzmanības un atmiņas procesi ( kursā 
Vispārīgā psiholoģija) 

Eksperimentālā psiholoģija    Eksperimentālās metodes   
Kursa darbs ( I, II, III)  
Pedagoģiskā psiholoģija Indivīds un skola (kursā Indivīds un kultūra)  
Psiholoģiskās izpētes metodes  Psiholoģiskās izpētes metodes   
Diferenciālā psiholoģija  Personības izpēte  
Neiropsiholoģija  Neiropsiholoģija, Bērnu neiropsiholoģija   
Personības izaugsmes treniņš  
Organizāciju psiholoģija  Organizāciju psiholoģija  
Psihodiagnostika (I,II)  Psiholoģiskā izpēte  

Psiholoģiskā konsultēšana ( I, II)  
Psiholoģiskā intervēšana un konsultēšana, 
Psihoterapijas teorijas 

Grupu vadīšanas metodes  Grupas un grupu procesi   
Ievads juridiskā psiholoģijā  
Veselības psiholoģija   Veselības uzturēšana  
Psihosomatika Psihosomatika 
Ievads psihiatrijā  Psihiatrija   
Ģimenes psiholoģija  Ģimenes psiholoģija   
Vides psiholoģija  Organizāciju psiholoģija un fiziskā vide 
Starpkultūru psiholoģija   Kultūra un indivīds 
Zoopsiholoģija  Evolucionārā psiholoģija  
  

 

 Stokholmas Universitātes profesionālās psihologa izglītības programmas ilgums ir pieci 

gadi izglītība universitātē un viens papildus gads prakse supervizora uzraudzībā. Stokholmas 

Universitātes vispārējā sistēmā atsevišķi kursi tiek apvienotie lielākos blokos, un tādēļ nav 

iespējams tiešs salīdzinājums saistībā ar kredītpunktiem. Tomēr, kā redzams no salīdzinājuma 

5.tabulā,  tad arī Stokholmas Universitātes pirmie četri gadi no  profesionālās psiholoģijas 

programmas pamatkursiem (un to ietvertām tēmām) gandrīz pilnībā atbilst LU PPF psiholoģijas 

profesionālai bakalaura programmas kursiem.  Galvenā atšķirība, ka Stokholmas Universitātes 

programmā nav atsevišķi izdalīta bakalaura darba izstrāde – studenti veic mazāka mēroga 

pētījumus pirmajos mācību gados un vienu galveno pētījumu piektajā gadā. Savukārt, Stokholmas 
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Universitātes programmā jau ceturtā gadā sāk mācīt psihoterapijas metodes – Latvijas 

Universitātes programmā tās māca piektajā un sestajā gadā maģistra programmā.   

 Līdz ar to, lai arī struktūras un programmas organizācijas principu ziņā abas programmas 

ir atšķirīgas, saturiski, LU studenti psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā apgūst  

praktiski tādus pašus kursus kā Stokholmas Universitātē.  

 

4. Studiju programmas organizācija  

4.1.Studiju programmas organizācija  

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma tiek realizēta pilna laika klātienes 

formā (studiju ilgums 4 gadi vai 8 semestri) un nepilna laika klātienes formā (studiju ilgums 4,5 

gadi vai 9 semestri) .  

Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. To veido: 

1) Obligātā daļa (A daļa), kas ietver studiju kursus 94 kr.p. apmērā. Obligātajā daļā iekļauti 

• Nozares teorētiskie pamatkursi  un informācijas tehnoloģiju kursi (36 krp.),   kuru 

apguve nodrošina pēctecīgu psiholoģijas zinātnes pamatu, zinātnes attīstības 

likumsakarību, dažādu nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas 

apguvi. 

• Vispārizglītojošie studiju kursi (20 krp.), kur LU pamatstudiju moduļa un 

uzņēmējdarbības moduļa ietvaros apgūstot citu zinātņu nozaru kursus, studenti iegūst 

priekšstatu par zinātnes un uzņēmējdarbības mūsdienu attīstības tendencēm, problēmām un 

teorijām, kā arī šajā sadaļā ir kursi, kas attīsta sociālās un komunikatīvās pamatiemaņas. 

• Prakse ārpus augstskolas (26 kr.p.) studiju procesā tiek veikta pieredzējušu psihologu 

pārraudzībā dažādās psihologa profesionālās darbības vidēs. 

• Bakalaura darbs (12 kr.p.) tiek izstrādāts pēdējā studiju gada laikā, veicot teorijas 

analīzi, pētījumu, pētījuma datu apstrādi, analīzi un interpretāciju. 

2) Obligātās izvēles daļa (B daļa), kur no studiju programmā piedāvātajiem profesionālās 

specializācijas kursiem 68 kr.p. apjomā studentiem ir jāizvēlas kursi 60 kr.p. apjomā. Šo kursu 

ietvaros studenti pārsvarā padziļina zināšanas dažādās psiholoģijas zinātnes apakšnozarēs. Tāpat 

šo kursu sastāvdaļa ir 3 studiju darbi – kursa darbs I, II, III. 

3) Brīvās izvēles (C daļa) ietver kursus 6 kr.p. apjomā un paredz studenta personiskajām interesēm 

atbilstošas studijas jebkurā citā studiju jomā LU ietvaros. 
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4.2. Struktūras izmaiņas laika periodā kopš iepriekšējās akreditācijas 

Pārskata periodā no 2005. līdz 2010.gadam psiholoģijas bakalaura studiju programmas 

struktūras nozīmīgas izmaiņas nav notikušas – A, B un C daļas īpatstvars un šajās daļās docēto 

kursu klāsts ir saglabājies. Programmas vispārizglītojošo kursu sadaļā ir ieviests uzņēmējdarbības 

modulis. Veiktās izmaiņas ir bijušas galvenokārt redakcionāla rakstura un pamatojas uz 

savstarpējo studiju kursu saskaņošanas nepieciešamību un plānojuma pa studiju semestriem 

izmaiņām īpaši nepilnā laika klātienes studiju plānā. Tāpat, aizstājot iepriekšējos, ir ieviesti daži 

jauni brīvās izvēles kursi, kas kopumā nemaina studiju programmas saturu. Izmaiņas un to 

pamatojums atspoguļots 6.tabulā.  

 

6.tabula. Psiholoģijas profesionālā bakalaura programmas izmaiņas starpakreditācijas periodā 

Kurss 2005.gadā 
akreditētajā studiju 
programmā 

Kursa 
apjoms 
kr.p. 

Kurss 2011.gadā atkārtotai 
akreditācijai sagatavotajā 
studiju programmā 

Kursa 
apjom
s kr.p. 

Izmaiņas un to 
pamatojums 

Psiholoģijas vēsture 4 Psiholoģijas vēsture 3 

Samazinot psiholoģijas 
vēstures kursa apjomu, 
kurss ‘’ievads 
psiholoģijā’’ papildināts 
ar lekcijām par 
zinātnisko darbu 
izstrādes principiem 

Ievads psiholoģijā  6 
Ievads psiholoģijā I 
Ievads psiholoģijā II 

4 
3 

Informātika un datu 
apstrāde 

2 
Psiholoģisko datu 
datorapstrāde un analīze 

2 
Ieviests programmas 
specifikai aktuālāks 
kurss 

Retardēto bērnu psiholoģija 
 

2 Politiskā psiholoģija 2 

Izmaiņas brīvās izvēles 
kursu piedāvājumā 

Profesionālās karjeras izvēle 
 

2 Vardarbības psiholoģija 2 

Zoopsiholoģija 
 

2 Krīzes psiholoģija 2 

Emociju un motivācijas 
psiholoģija  

2 
Valodas un runas 
psiholoģija 

2 

Konfliktu risināšana. 2 
Konfliktoloģija 
 
 

2 

Ģimenes psiholoģija 2 Ģimenes psiholoģija 3 Kursu apjoma 
saskaņošana ar 
psiholoģijas bakalaura 
programmas kursiem 

Psiholoģiskās izpētes 
metodes 

3 
Psiholoģiskās izpētes 
metodes 

2 

Kursa darbs I 3 Kursa darbsI 2 Atbilstoši MK 
noteikumiem 
programmā jāiekļauj 3 
studiju darbi 

Kursa darbs II 3 Kursa darbs II 2 

  Kursa darbs III 2 

Praktikums sociālajā 
psiholoģijā II 

2 Grupu vadīšanas metodes 4 
Palielināts apjoms, jo 
tās ir svarīgas prasmes, 
ko paredz profesijas 
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standarts 

Bakalaura darbs I 5 
Bakalaura darbs 12 

Pēc LU vadlīnijām 
bakalaura darbu nav 
vēlams dalīt pa 
semestriem Bakalaura darbs II 7 

Prakse III 5 Prakse III 10 Lai līdzsvarotu prakses 
kredītpunktu sadalījumu 
pa semestriem.  Prakse IV 13 Prakse IV 8 

Praktikums sociālajā 
psiholoģijā I 

2 Sociālo prasmju treniņš 2 
Saturam atbilstošāks 
kursa nosaukums 

Vadīšanas teorija 2 Uzņēmējdarbības pamati 4 
Saistīts ar 
nepieciešamību 
programmā iekļaut 
uzņēmējdarbības 
moduli. 

Ievads socioloģijā 4 Socioloģija 2 

  Ievads tiesību zinātnē 2 

Tomēr vēlreiz jāatzīmē, ka šīs izmaiņas ir ieviestas tikai, lai sakārtotu studiju plānu, 

ieviestu uzņēmējdarbības moduli, jaunus brīvās izvēles kursus, precīzāk definētu kursu 

nosaukumus un nav nozīmīgas programmas kopējās struktūras kontekstā. 

 Var secināt, ka programma strādā veiksmīgi un ar šādu tās struktūru un studiju kursiem ir 

iespējams pilnībā realizēt tās mērķus un uzdevumus. Izstrādātā programma atkārtotai akreditācijai 

tiek iesniegta ar starpakreditācijas un sagatavošanas periodā un izdarītajām izmaiņām, kas 

nepārsniedz 20% no studiju programmas apjoma. 

 Attiecībā uz programmas strukturālām izmaiņām jāapskata arī ieteikumi, ko sniedza 

programmas akreditācijas komisija 2005.gadā ( Prof. Michel Deleau, as.prof. Anita Pipere, 

as.prof. Mindaugas Rugevicius) Tie bija sekojoši: 

• Akadēmiskā personāla kvalifikācijas paaugstināšana. 

• Starptautisko sakaru attīstība un starptautiskās mobilitātes veicināšana. 

• Programmas absolventu nodarbinātības un iekļaušanās darba tirgū pēc programmas 
beigšanas izpēte. 

• Neliela apjoma kursu skaita samazināšana un šo kursu iespējamā apvienošana.  

• Psiholoģijas profesionālā bakalaura un psiholoģijas bakalaura programmu atšķirību un 
iespēju skaidrošana studentiem. 

• Praktizējošu psihologu tālākizglītības kursu organizēšana.  

 Analizējot 2005.gada akreditācijas komisijas ieteikumus studiju programmas 

pilnveidošanai jāatzīmē, ka lielākā daļa no tiem ir izpildīti. Ar katru gadu pieaug doktora grādu 

ieguvušo pasniedzēju skaits, gandrīz visi programmā iesaistītie mācībspēki vai nu studē 

doktorantūrā vai ir ar doktora grādu, tāpat ļoti liela daļa docētāju ir beiguši arī dažādu pēcdiploma 

apmācību un/vai paaugstinājuši savu profesionālo kvalifikāciju.  



 
 

30

 Tāpat sāk uzlaboties arī studentu starptautiskā apmaiņa un studenti  arvien vairāk iesaistās 

pētnieciskos projektos. Arī pasniedzēju mobilitāte pēdējos gados ir uzlabojusies. 

 Programmas absolventu nodarbinātības izpēte ir uzsākta, tomēr nākotnē šis darbs būtu vēl 

jāturpina pilnveidot un jāievieš sistemātiska šādas informācijas ievākšana.  

 Izstrādājot programmu atkārtotai akreditācijai, Psiholoģijas studiju padomē tika diskutētas 

iespējas un nepieciešamība apvienot vairākus kursus, tomēr argumenti lēmumam kursus 

neapvienot ir saistāmi ar iespēju arī nākamajiem darba devējiem parādīt apgūto kursu 

daudzveidību. Piemēram, iekļaujot kursu ‘’ievads psihiatrijā’’ liel ākā kursā ‘’kl īniskā 

psiholoģija’’, ne vienmēr darba devējs, neapskatot kursa aprakstu, būs informēts, ka studentam ir 

arī pamatzināšanas psihiatrijā.  

 Ļoti nopietni esam strādājuši pie tā , lai parādītu studentiem dažādās iespējas, ko sniedz 

katra no psiholoģijas pamatlīmeņa programmām LU. Ja iepriekšējā periodā studentiem bija 

izveidojies priekšstats par psiholoģijas profesionālā bakalaura programmu kā ‘’pārāku’’ ( kā tas 

tiek atzīmēts novērtēšanas komisijas ziņojumā), tad tas, ka šobrīd studenti pēc savām interesēm 

brīvi maina programmas studiju procesā liecina, ka ir radīta pietiekama izpratne par tālākās 

izglītības iespējām  un katras programmas izvēlei ir savi plusi un savi mīnusi.  

 Profesionāļu tālākizglītības kursi tiek organizēti ciešā sadarbībā ar profesionālajām 

asociācijām, jo programmā iesaistīte mācībspēki ir šo asociāciju biedri. Tomēr arī specifiski LU 

dažādu projektu ietvaros ir notikusi profesionāļu apmācība, piemēram, darbā ar jaunākajām 

psiholoģiskās novērtēšanas metodēm (Ahenbaha bērnu uzvedības novērtējuma aptaujas , WISC-

IV intelekta tests ) Arī šo aspektu nākotnē varētu vēl vairāk attīstīt.  

 4.3. Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība augstskolas mērķiem un 

uzdevumiem 

Veidojot Eiropas vienoto telpu augstākajā izglītībā, saskaņā ar Boloņas procesa īstenošanu 

Latvijā ir praktiski pabeigta uz diviem cikliem – bakalaura un maģistra studijas - bāzētas sistēmas 

izveide. Uzņemšana otrajā ciklā, notiek, pamatojoties uz sekmīgu pirmā cikla pabeigšanu, kura 

garums ir vismaz trīs gadi. Tomēr Boloņas deklarācijā kā ļoti svarīgs aspekts atzīmēts arī tas, ka ‘’ 

jau pirmajam grādam jābūt izmantojamam Eiropas darba tirgū”. LU tiek dota iespēja studentam 

izvēlēties studijas 3-gadīgā bakalaura programmā, kas nesniedz kvalifikāciju un līdz ar to pēc šīm 

studijām psiholoģijas bakalaura grāds tiek izmantots arī citās, ne tieši ar psiholoģiju saistītās 

sfērās. Profesionālā bakalaura grāds, kas paredz 4 gadu studijas ar psihologa asistenta 

kvalifikācijas ieguvi ir orientēts uz to, lai veicinātu studējošo ciešāku sasaisti ar psihologa 
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profesiju un radītu augstāku motivāciju tālākizglītībai un psiholoģijas profesionālās maģistra 

diploma un kvalifikācijas ieguvei.  

     Pēdējos gados Eiropas Psihologu asociāciju federācija (EFPA) ir aktīvi strādājusi, lai 

izveidotu vienotus Eiropas telpas izglītības standartus psiholoģijā. Eiropas Savienības finansēto 

Leonardo da Vinči programmu ietvaros 2001. gadā tika izstrādāts projekts “Psihologu apmācības 

Eiropas ietvaros” (European Framework for Psychologists Training). Projektā iesaistītie pētnieki 

izanalizēja 15 Eiropas Savienības valstu un vēl 16 citu Eiropas valstu dažādas psiholoģijas studiju 

programmas un sagatavoja gala dokumentu, kurā ir izteikti priekšlikumi psihologu profesionālai 

apmācībai. Projektā izstrādātais profesionālās kompetences attīstības modelis paredz profesionālu 

psihologa izglītību sešu gadu garumā, ieskaitot pamatzināšanas psiholoģijas teorijās atbilstoši 

dažādām psiholoģijas zinātnes apakšnozarēm, zināšanas un prasmes psiholoģijas pētniecības 

metodoloģijā, zināšanas un prasmes profesionālās psiholoģijas jomās un praksi supervizora 

uzraudzībā. (Skatīt 14.pielikumu). 

Atbilstoši patreizējai Latvijas likumdošanai (“Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās 

augstākās izglītības valsts standartu”, nr. 481) šo sešgadīgo izglītību Latvijā var visoptimālāk 

realizēt ar psiholoģijas profesionālo bakalaura programmu (4 gadi – kvalifikācija „psihologa 

asistents” ) un psiholoģijas profesionālo maģistra programmu (2 gadi – kvalifikācija „psihologs”). 

Latvijas ekonomiskajā situācijā ir nozīmīgi, lai psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju 

programmas absolventam ir iespējas piedalīties darba tirgū un līdz ar to nepieciešams piedāvāt 

modeli, kas dod absolventm iespēju jau pēc četriem gadiem uzsākt profesionālo darbību kā 

psihologa asistentam pieredzējuša psihologa pārraudzībā. LU PPMF izstrādātais modelis ar 

četrgadīgo psiholoģijas profesionālo bakalaura programmu (kvalifikācija „psihologa asistents”) un 

divgadīgo psiholoģijas profesionālo maģistra programmu (kvalifikācija „psihologs”) dod iespēju 

integrēt praksi studiju procesā un nodrošināt, ka kopumā 6 gadu garumā psihologu izglītība 

sasniedz Eiropas psihologa profesijas standarta prasības. Tāpat šāda 6 gadu izglītība ir 

pamatnosacījums Eiropas Psihologa sertifikāta ( EuroPsy , http://www.efpa.eu/europsy) iegūšanai. 

Šī sertifikāta izstrādes viens no pamatprincipiem ir veicināt kompetentas un kvalificētas psihologa 

palīdzības pieejamību katram Eiropas pilsonim, līdz ar to arī Latvijas valsts interesēs ir psihologu 

sagatavošana, kas balstās uz Eiropā atzītiem kvalifikācijas principiem.  

Šī pieeja psihologu apmācībai ir realizēta arī apstiprinātajos Psihologa profesijas un 

Psihologa asistenta profesijas standartos. Latvijas Psihologa asistenta profesijas standarts un šī 
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programma integrē arī visas Eiropas psihologa izglītības standarta prasības attiecībā uz noteikta 

satura teorētisku un lietišķu kursu apguvi. 

 Realizējot programmu, kas sagatavo studentus tālākām maģistra līmeņa studijām un 

psihologa kvalifikācijas iegūšanai atbilstoši Eiropas profesijas standartiem, absolventi būs 

konkurētspējīgi un kvalificēti speciālisti. 

1.attēls. Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas vieta pārējo LU psiholoģijas 

studiju programmu vidū. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma atbilst arī Latvijas Universitātes 

Satversmē norādītajiem LU mērķiem un uzdevumiem:  

� tā sniedz starptautiski atzītu augstāko izglītību; 

�  ietver sevī pētniecību, studijas un inovatīvu darbību; 

� nodrošina iespēju iegūt akadēmisko augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē; 

� rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu, mudinot veikt zinātniski kvalitatīvus 

pētījumus un to rezultātus atspoguļot zinātniskajās publikācijās; 

� šobrīd vismaz puse no psiholoģijas doktorantūrā studējošajiem un psiholoģijas doktora 

grādu ieguvušajiem savas psiholoģijas studijas ir aizsākuši LU psiholoģijas bakalaura 

studiju programmā. Tādejādi tiek izpildīts LU izvirzītais uzdevums par iespējām studēt 

doktorantūrā, iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos, veikt zinātnieku promociju 

un habilitāciju. 

Psiholoģijas 
profesionālā bakalaura 

studiju programma  
(4 gadi) 

(kvalifikācija „Psihologa 
asistents”)  

Psiholoģijas profesionālā 
maģistra studiju 

programma  
(kvalifikācija 
„Psihologs”)  

Psiholoģijas 
bakalaura studiju 

programma 
(3 gadi)  

Psiholoģijas 
doktorantūras 

studiju 

programma 

2 gadīgā 
programma 

3 gadīgā 
programma 



 
 

33

Vadoties pēc LU attīstības stratēģijas, profesionālā bakalaura programma ir atbilstoša LU 

misijai - garantēt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un 

profesionālās prasmes. 

4.4. Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība 

Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas galvenais mērķis ir garantēt 

programmas satura atbilstību psiholoģijas zinātnē pastāvošajām prasībām, kā arī Latvijas un 

Eiropas Savienības darba tirgus prasībām. 

Divas galvenās kvalitātes vērtēšanas formas ir: 

• ārējā novērtēšana - licencēšana, akreditācija un neatkarīga eksperta vērtējums; 

• pašnovērtēšana - iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēma.  

• Studiju programmas iekšējās kvalitātes kontroli veic Psiholoģijas nozares studiju 

programmu padome un tiešie programmas īstenotāji – Psiholoģijas nodaļa, šo darbu 

koordinē un vada LU Kvalitātes vadības un audita departaments un LU Akadēmiskais 

departaments. 

Lai nodrošinātu studiju kvalitāti, studiju programma tiek veidota, pieņemta, un uzlabota, 

balstoties uz demokrātijas principiem. To paredz programmas docētāju un programmas studentu 

iesaistīšanās nepārtrauktā informācijas apmaiņas, studiju procesa izvērtējuma un atgriezeniskās 

saites sniegšanas procesā. Katrā studiju gadā tiek veikti: 

• studiju plānošanas semināri pirms katra jaunā studiju gada, kad docētāji tiek aicināti 

izvērtēt iepriekšējā studiju gada pieredzi un diskutēt par studiju procesa īstenošanu jaunajā 

studiju gadā; 

• studiju gada sākumā un noslēgumā Psiholoģijas nodaļas sēdēs tiek diskutēts par 

programmas prasībām un studiju procesa norisi katrā studiju gadā, katra mēneša 

Psiholoģijas nodaļas sēdēs programmas direktors informē par studiju programmas 

aktualitātēm, kā arī tiek risināti dažādi ar programmas realizāciju saistītie aktuālie 

jautājumi; 

• regulārs darbs darba grupās par dažādiem aktuāliem ar studiju procesu saistītiem 

jautājumiem, piemēram, izpētes kursu satura savstarpējā saskaņošana, zinātnisko pētījumu 

tēmu izvērtēšana u.c.,  

• katra studiju kursa izvērtēšana pēc pārbaudījuma nokārtošanas; 

• studiju procesa un programmas funkcionēšanas izvērtēšana studiju gada beigās; 
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• studiju programmas pašnovērtējuma ziņojums, ko katra studiju gada beigās sagatavo 

programmas direktors un pēc apstiprināšanas LU PPMF fakultātes Domē, iesniedz LU 

Studiju programmu kvalitātes novērtēšanas komisijā. 

• Studenti savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai izsaka arī personīgos kontaktos 

ar studiju programmas direktori, nodaļas mācībspēkiem un tehnisko personālu. 

Lai novērtētu studiju kvalitāti, katra kursa studentiem studiju gada noslēgumā tiek piedāvāta 

LU Akadēmiskā departamenta izstrādātā anketa, kas detalizēti ļauj izvērtēt gan katra studiju kursa 

kvalitāti, gan visu psiholoģijas bakalaura studiju programmu kopumā. Iegūtie dati katra studiju 

gada noslēgumā tiek apkopoti un analizēti (sīkāka informācija pie 9.2.punkta). Tas, pirmkārt, 

nodrošina atgriezenisko saikni starp studējošo un docētāju konkrētā studiju kursā, ļaujot 

mācībspēkam novērtēt jau realizētu kursa sadaļu apguves līmeni un līdz ar to arī pasniegšanas 

kvalitāti. Otrkārt, tas nodrošina reāla, nepārtraukta studiju darba norisi.  

5. Studiju programmas finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums  

5.1. Studiju programmas finansēšanas avoti 

Programmas finansējums paredzēts no budžeta līdzekļiem un studiju maksas ieņēmumiem. 

Mainoties valsts sociāli ekonomiskajai situācijai un atbilstoši LU vadības lēmumiem pārskata 

periodā studiju maksa ir mainījusies no 620 Ls 2005.gadā līdz 1200Ls 2010.gadā. Programmas 

reālās izmaksas saskaņā ar tāmi bija Ls 1184 uz vienu studentu gadā  jeb 4736 Ls par visu 

programmu. 

Studējošo skaits programmā ir uzskatāms par optimālu, lai segtu programmas izmaksas, 

tomēr maksas studentu skaitu programmā vēl varētu palielināt, jo ekonomiski sarežģītākos 

apstākļos pēdējos divos gados ir vērojams lielāks studentu atbirums un studentu skaita 

neprognozējamā samazināšanās var radīt grūtības programmas veiksmīgai funkcionēšanai.  

5.2. Studiju programmas infrastruktūras nodrošinājums 

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas materiāli tehnisko bāzi veido Psiholoģijas nodaļas un 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes materiāli tehniskais nodrošinājums, un tas ir 

pieejams ikvienam studentam. Lielākajā daļā lekciju un semināru auditorijās ir mūsdienīgs 

tehniskais aprīkojums - docētāju vajadzībām ir pieejami kodoskopi, baltās tāfeles, datu projektori. 

Vairākās auditorijās ir pieslēgums internetam, kuru docētāji var izmantot lekcijās. PPF 13 

auditorijās izvietoti stacionārie datu projektori. 

 Psiholoģijas nodaļas studiju biroja telpā studentu vajadzībām ir aprīkoti 4 datori un divi 

printeri, datori ir pieslēgti internetam, fakultātes ēkā darbojas arī bezvadu internets. Psiholoģijas 
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nodaļas studiju birojā studentiem ir iespējas izstrādāt un noformēt studiju darbus, apstrādāt 

pētījumu datus, izdrukāt nepieciešamos materiālus. Daži lekciju kursi tiek docēti speciāli ierīkotās 

PPF datorklasēs: fakultātē ir 5 datorklases ar 96 darba vietām studentiem. Psiholoģijas nodaļas 

rīcībā ir 12 datori docētāju un lietvežu vajadzībām. 

 LUB izglītības zinātnes un psiholoģijas bibliotēkā pieejama Latvijā izdotā jaunākā 

zinātniskā periodika psiholoģijā un vairāki tūkstoši oriģināldarbi galvenokārt angļu valodā, kā arī 

Latvijā izdotās psiholoģijas grāmatas. Tā kā pēdējos gados studentiem ir nodrošināta brīvpieeja 

zinātnisko pētījumu datu bāzēm, piemēram, EBSCO, Eastview Social Sciences & Humanities, 

Ebrary, SAGE Journals Online u.c., bibliotēka vairs neabonē psiholoģijas ārzemju periodiskos 

izdevumus papīra formātā, jo šajās datu bāzēs ir pieejami visi līdz šim abonētie izdevumi. 

Studentiem un Universitātītes mācībspēkiem ir iespējams piekļūt LU abonētajām un 

izmēģinājuma datubāzēm no sava mājas vai personīgā datora.  

Psiholoģijas studiju programmām īpaši nozīmīgi ir tas, ka bibliotēkai, atsakoties no 

drukāto izdevumu pasūtīšanas, ir bijusi iespēja abonēt visnozīmīgāko psiholoģijas pētījumu datu 

bāzi Psych Articles, kurā ir apkopoti vairāk kā 150 tūkstoši zinātniski, akadēmiski un pētnieciski 

pilna teksta raksti no vairāk kā 70 zinātniskajiem izdevumiem Amerikā, Kanādā un Eiropā, un, 

izstrādājot savus pētnieciskos darbus, studenti var vadīties pēc visjaunākās informācijas un tāpat ir 

pieejama informācija par vēsturiski svarīgiem pētījumiem. Bibliotēkā ir pieejams arī Psiholoģijas 

nodaļas akadēmiskā personāla veidotais un vadītais žurnāls „Baltic Journal of Psychology’’. 

Nozīmīgas visas Latvijas kontekstā ir LU Bibliotēkas veidotās datu bāzes: LU zinātnieku 

publikāciju un vēstures datubāze, LU bakalaura un maģistru darbu datubāze, LU disertāciju 

datubāze.  

Mācību gada sākumā Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas darbinieki gatavo prezentācijas 

un iepazīstina pirmo kursu studentus ar Bibliotēkas struktūru kopumā, kā arī raksturo fakultātes 

bibliotēkas krājumu. Īpaša uzmanība tie pievērsta informācijpratības mācīšanai, ņemot vērā to, ka 

LU Bibliotēkā kopš 2006.g. ir grāmatu elektroniskā pasūtīšana, izsniegšana un pagarināšana. 

6. Imatrikul ācijas nosacījumi 

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura programmā tiek uzņemti reflektanti ar vidējo vai 

vidējo speciālo izglītību. Imatrikulācijai ir nepieciešami centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti 

latviešu un svešvalodā.  
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• Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada, konkursa vērtējumu nosaka 

pēc vērtējuma aprēķināšanas: CE latviešu valodā un literatūrā + CE angļu valodā vai CE franču 

valodā, vai CE vācu valodā . 

• Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, 

kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām, pamatojoties uz 

sekmīgām (ne zemākām par 4) vidējās izglītības dokumenta gada atzīmēm, konkursa vērtējumu 

nosaka pēc vērtējuma aprēķināšanas: vidējās izglītības dokumenta gada vidējā atzīme latviešu 

valodā un literatūrā + vidējās izglītības dokumenta gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, 

vai vācu valodā + vidējās izglītības dokumenta noteikto mācību priekšmetu gada vidējā atzīme. 

• Priekšrocības: Latvijas valsts skolēnu zinātnisko konferenču psiholoģijas sekcijas 1. – 3. 

pakāpes laureātiem un LU Jauno pedagogu un psihologu skolas ar izcilību atzīmēto darbu 

autoriem psiholoģijā. 

7. Studiju programmas praktiskā realizācija 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas realizācija notiek atbilstoši LU 

Studiju programmu nolikumam. Studijas tiek īstenotas Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas 

fakultātē. Studiju programmas direktore ir docente dr.paed. Maija Biseniece.  

Studijas tiek realizētas pilna vai nepilna laika formā attiecīgi 4 vai 4,5 studiju gadu laikā. 

Pirmie divi studiju gadi saturiski pārklājas psiholoģijas profesionālā bakalaura (4 gadīga) un 

psiholoģijas bakalaura (3 – gadīga) studiju programmās, tādējādi studentiem ir iespēja pēc 

vēlēšanās pirmo studiju gadu laikā mainīt studiju programmu, ko pēdējos gados studenti izmanto. 

Tāpat arī daudzas lekcijas pēc iespējas tiek plānotas lielās auditorijās kopā pilna, nepilna laika 

studentiem un bakalaura un profesionālā bakalaura programmu studentiem, tādējādi ekonomējot 

pasniedzēju un auditoriju resursus. Jāatzīst, ka šādā veidā plānojot darbu, ne vienmēr izdodas 

realizēt vienmērīgu noslodzi nedēļas laikā un ir dienas, kad studentu auditoriju darba slodze ir ļoti 

liela.  

Lekcijas tiek plānotas 4 darba dienas nedēļā pilna laika klātienes grupai, atvēlot piektdienu 

darbam bibliotēkā un praktisko uzdevumu veikšanai. Nepilnā laika klātienes grupai nodarbības 

notiek divas dienas nedēļā – ceturtdienās un sestdienās. Seminārnodarbības, praktiskie darbi 

notiek mazākās apakšgrupās, līdz 25 cilvēkiem grupā, kas nodrošina iespēju labāk kontrolēt 

studentu individuālo darbu un studentiem attīstīt diskusijas un prezentācijas iemaņas, kā arī attīstīt 

profesionālās prasmes un iemaņas.  

Pirmajos divos studiju gados studenti galvenokārt apgūst obligātos studiju priekšmetus, 

tādejādi veidojot pēctecīgu psiholoģijas zinātnes pamatu, zinātnes attīstības likumsakarību, dažādu 
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nozaru teoriju un pētnieciskā darba pamatprincipu un metodoloģijas priekšstatu. Otrajā studiju 

gadā studenti izstrādā pirmo zinātnisko pētījumu – kursa darbu, demonstrējot pamatprasmes 

strādāt ar zinātnisko literatūru. Otrajā kursa darbā studenti demonstrē prasmes organizēt un veikt 

pētījumu, bet trešajā tiek padziļinātas literatūras analīzes prasmes. Savukārt pēdējā studiju gadā 

tiek izstrādāts bakalaura darbs, kas apstiprina studējošo prasmes gan strādāt ar literatūru, gan 

organizēt un veikt zinātnisku pētījumu. 

Jau no pirmā studiju gada studentiem ir prakses nodarbības, pirmajā gadā prakse ir orientēta 

uz sociāli – komunikatīvo iemaņu apguvi un treniņu ārpus augstskolas, trešajā kursā praksē tiek 

trenētas psiholoģiskās izpētes un psiholoģiskās novērtēšanas prasmes, ceturtajā kursā rudens 

semestrī studenti praksē apgūst skolas psihologa asistenta darba pamatiemaņas un trenē grupu 

vadīšanas prasmes. Savukārt pēdējā studiju semestrī studenti pēc izvēles iepazīstas ar psihologa 

darbu klīnikās vai organizācijās, veicot prakses uzdevumus un attīstot psiholoģiskās novērtēšanas 

vai personāla atlases projektu organizēšanas prasmes. Prakses neatņemama sastāvdaļa un obligāts 

prakses aizstāvēšanas nosacījums ir regulāras supervīzijas, ko nodrošina nodaļas mācībspēki ar 

lielu praktiskā darba pieredzi, kas paralēli darbam LU strādā arī klīnikās vai organizācijās.  

Apkopojot minēto informāciju par studiju procesa organizēšanas vispārējiem principiem, 

jāsecina, ka programmas uzbūve ir loģiska, veicina patstāvīgu pētniecisko darbību un psihologa 

asistentam nepieciešamo praktisko iemaņu mērķtiecīgu attīstīšanu.  

 7.1. Izmantotās studiju metodes un formas, darba tirgum nepieciešamo prasmju un 

kompetenču apguve 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā tiek izmantotas sekojošas studiju 

metodes un formas, kas tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai. 

• Lekcijas 

 Pasniedzēji izmanto lekciju ne tikai kā priekšlasījumu, bet integrē tajā tādas aktīvās 

mācību metodes kā diskusijas, grupu darbu, problēmsituāciju analīzi. Ar šo metožu palīdzību 

psiholoģijas docētāji rada demokrātisku un brīvu gaisotni mācību procesā un veicina kritiskās 

domāšanas prasmju attīstību. Docētāji lekciju nodrošināšanai plaši izmanto vizuālās prezentācijas 

tehniku un daļā kursu pasniedzēju izstrādātie prezentāciju materiāli ir pieejami studentiem. Ar 

2010.gadu liela daļa kursu tiek apgūti, izmantojot moodle vidi. 

• Semināri ir īpaši organizētas nodarbības par aktualitātēm psiholoģijas zinātnē kas 

ļauj padziļināti izprast kursa saturu, iepazīstoties ar zinātniskām monogrāfij ām vai pētnieciskiem 
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rakstiem. Semināri notiek diskusiju, un studentu gatavotu prezentāciju veidā, izmantojot diskusiju, 

grupu darba, gadījumu analīzes vai lomu spēļu metodes.  

• Kā zināšanu pārbaudes metodes lekcijās un semināros tiek izmantoti kontroldarbi 

un testi, kas ļauj pārbaudīt iegūtās zināšanas semestra laikā, kā arī novērtēt studentu prasmes 

analizēt apgūstamo materiālu. Rakstisks eksāmens ir biežāk izmantotā studenta zināšanu 

novērtēšanas forma.  

• Praktikumi , treni ņi un supervīzijas tiek organizētas specifiski psihologa 

asistenta praktisko iemaņu un sociālo un komunikatīvo iemaņu trenēšanai. Tajās tiek sekmēta 

studentu saskarsmes iemaņu pilnveidošana, pilnveidotas individuālā vai grupas darba 

prezentācijas iemaņas, sava viedokļa izteikšanas un gadījumu analīzes prasmes. Tiek izmantotas 

intervijas, novērošana, gadījumu analīze u.c.metodes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina 

viens otra pieredzi, apmainās domām ar docētājiem, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. 

Šādas nodarbības ir ļoti būtiskas arī studentu kā topošo psihologu pašizziņai un personības 

izaugsmei. Praktikumi ir iekļauti gan studiju kursu ietvaros, gan arī ir patstāvīgi studiju 

programmas studiju kursi.  

Psiholoģijas studiju programmu ietvaros īpaša uzmanība tiek pievērsta 1.kursa studentu 

psiholoģiskajai adaptācijai. Lai atvieglotu studiju uzsākšanas procesu, augusta beigās 

jaunuzņemtajiem studentiem tiek organizēti divu dienu sociālpsiholoģiskie treniņi, kuru laikā 

studenti iepazīstas ar saviem kursa biedriem un Psiholoģijas nodaļas mācībspēkiem, attīsta savas 

komunikāciju prasmes,  kā arī iegūst priekšstatu par PPMF telpām un auditoriju izvietojumu. Šie 

treniņi ir studiju kursa „sociālo prasmju treniņš” sastāvdaļa. 

 Pētījuma projektu izstr āde un zinātniski pētniecisko darbu izstrāde un aizstāvēšana / 

prezentācija tiek izmantotas kā atskaites formas dažādos kursa apguves etapos. Ir kursi, kur 

izstrādāts pētījums vai projekts apliecina kursa apguves līmeni. 

 

7.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un to ietekme uz studiju darbu, studējošo 

iesaistīšana pētnieciskajos projektos 

Viens no programmai izvirzītajiem uzdevumiem ir: nodrošināt apgūto akadēmisko 

zināšanu sekmīgu pielietojumu zinātniskās un praktiskās izpētes darbā, taču šī uzdevuma izpilde 

nebūtu iespējama bez akadēmiskā personāla aktīvas zinātniskās darbības. Tā ir nozīmīga dažādos 

aspektos.  
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• Tā dod iespēju docētājiem nepārtraukti pilnveidoties savā profesionālajā darbā, rādot labu 

piemēru studentiem, jo psihologam ir jābūt informētam par jaunākajiem atklājumiem un 

teorētiskajām atziņām.  

• Pasniedzēju pētnieciskais darbs prasa būt kompetentam pētniecības metodoloģijā. Šīs 

zināšanas tālāk tiek izmantotas, vadot studentu zinātniskos darbus.  

• Par pētnieciskā darba rezultātiem docētāji informē studentus savu lasīto kursu ietvaros. 

Piemēram, profesores M. Raščevskas pētījumi saistībā ar praktiskā intelekta spējām pilnveido 

viņas docēto studiju kursu „Kognitīvā psiholoģija”; profesora Viestura Reņģes teorētiski 

zinātniskais darbs par psiholoģijas zinātnes attīstību Latvijā pilnveido viņa docēto studiju 

kursu „Personības psiholoģija” un profesores Sandras Sebres pētījumi par vardarbību pret 

bērniem, tās cēloņiem un sekām tiek integrēti viņas docētajā studiju kursā „Att īstības 

psiholoģija”. (sīkāk par akadēmiskā personāla pētnieciskā darba virzieniem skat. 6.un 7. 

pielikumā).  

• Docētāji piedalās arī starptautiskos projektos, tiek apmeklētas gan starptautiskās, gan Latvijas 

mēroga konferences. Jau tradicionāli šīs aktivitātes nodrošina studentiem iespēju iepazīties ar 

šobrīd pasaulē aktuālām zinātnes teorijas atziņām un praktiskajiem pētījumiem, kas veikti gan 

pasaulē, gan Latvijā, jo docētāji jaunākās atziņas no konferencēm integrē savu docēto kursu 

saturā. 

• Savu zinātnisko pētījumu ietvaros mācībspēki ir veikuši dažādu testu tulkošanu, adaptāciju un 

standartizāciju, kurus, savukārt, studenti var tālāk izmantot savā pētnieciskajā darbā un 

psiholoģiskajā izpētē (piemēram, BFI adaptācija profesora. I.Austera darbā, Psiholoģiskās 

labklājības skalas adaptācijas lektores S.Voitkānes darbos, Vekslera testa adaptācija prof. 

Raščevskas darbos, Ahenbaha aptaujas adaptācijas prof. S.Sebres darbos, u.c). 

• Studenti kā interesenti piedalās arī ikgadējās LU Zinātniskajās konferencēs, kur Psiholoģijas 

sekcijas priekšlasījumos iepazīstas ar docētāju veiktajiem pētījumiem, tādējādi smeļoties 

iedvesmu savu pētījumu virzieniem un izvēloties savu zinātnisko darbu vadītājus.  

• Studentu zinātnisko darbu tēmas ir tieši saistītas ar mācībspēku pētniecisko darbību. 

• Pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu zinātnisko konferenču organizēšanā un studenti palīdz šajā 

darbā, piemēram, WAIMH (Pasaules Zīdaiņu Garīgās Veselības Asociācijas) Eiropas 

reģionālā konferencē, kas 2007.gada jūlij ā notika Rīgā. 

• 2010. gada decembrī LU Psiholoģijas nodaļa organizēja vērienīgu 1. Latvijas Apvienoto 

psihologu kongresu, kura ar uzrunām uzstājās prof. Vaira Vīķe-Freiberga un Eiropas 

Psihologu asociāciju federācijas (EFPA) prezidents prof. Roberts Roe no Nīderlandes. Daudzi 
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Psiholoģijas nodaļas mācībspēki piedalījās gan kongresa organizēšanā, gan kongresa darbā ar 

referātiem un prezentācijām, savukārt studenti apmeklēja kongresu kā dalībnieki. 

• 2010. un 2011. gadā LU Psiholoģijas nodaļa veic organizatoriskus darbus, lai 2011. gada 

augustā Rīgā notiktu Eiropas Psiholoģiskās novērtēšanas asociācijas  (European Association 

for Psychological Assessment – EAPA) konference. LU Psiholoģijas nodaļa vada šīs 

nozīmīgās starptautiskās konferences organizēšanu un studenti tiek iesaistīti konferences 

organizācijas darbos. 

• Studenti tiek aktīvi iesaistīti pētījumu datu vākšanā, piemēram, prof. S. Sebres pētījumā par 

piesaistes zīmējumiem vai Vekslera testa adaptācijas procesā, ko vadīja prof. M.Raščevska.  

 Kopumā var secināt, ka akadēmiskā personāla veiksmīgā zinātniskā darbība ir labs paraugs 

topošajiem psihologiem kā apvienot praktizējoša psihologa un pētnieka pienākumus un 

pilnveidoties savā profesionālajā izaugsmē, pastāvīgi sekojot jaunākajam psiholoģijas zinātnē un 

esot aktīvam pētnieciskajā darbā. 

 

8. Vērt ēšanas sistēma  

 Zināšanu, prasmju un iemaņu vērtēšana ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras 

mērķis ir novērtēt un analizēt studējošo zināšanas, prasmes un  iemaņas programmas apguvē. 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas ietvaros izmantotā vērtēšanas sistēma 

atbilst LU studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas nolikumam.   

Reģistrēšanās uz studiju kursiem notiek atbilstoši LU noteiktajai kārtībai. Vērtēšanas sistēma 

katram konkrētajam priekšmetam ir norādīta kursa aprakstā. Pārbaudījuma veidu nosaka studiju 

kursa docētājs. Katrā studiju kursā paredzēta fiksēta prasību izpilde, prasības studentiem docētājs 

definē pirmajās nodarbībās, nosakot gala pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus un termiņus. 

Tiek veicināta pasniedzēju izvirzīto termiņu ievērošana, kas atsevišķos kursos ietekmē galīgo 

novērtējumu. 

Jebkuru studiju kursu beidzot, studenti kārto eksāmenu. Eksāmena prasības ir atšķirīgas – 

saskaņā ar studiju kursa mērķi un specifiku, tomēr starppārbaudījumu kopējais vērtējums ir ne 

mazāk kā 50% no kopējā kursa vērtējuma. Kursu noslēgumā tiek izmantoti mutiski/rakstiski 

eksāmeni, kas veido ne mazāk kā 10% no kopējā vērtējuma. Kursu novērtēšana notiek 10 ballu 

sistēmā. Pēdējos gados visbiežāk eksāmeni tiek kārtoti rakstveidā, tiek izmantoti zināšanu 

novērtēšanas testi, referāti, esejas, kā arī praktisko zināšanu apguves kursos studenti patstāvīgi 

izstrādā studiju darbus, apliecinot noteiktu profesionālo prasmju apguves līmeni.   
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  Kursa un bakalaura darbiem ir izstrādāti īpaši novērtēšanas kritēriji (skat. 9.pielikumā). 

Bakalaura darba novērtēšana sastāv no vairākām pakāpēm – pētījuma projekta izstrāde, teorētiskās 

daļas un pētījuma projekta priekšaizstāvēšana, praktiskās daļas priekšaizstāvēšana, un noslēgumā 

bakalaura darba galīgā aizstāvēšana. Šāda daudzpakāpju novērtēšanas sistēma ļauj sekot līdzi 

studentu pētniecības projekta izstrādei un realizācijai, un nodrošināt, lai darbs tiktu veikts 

kvalitatīvi. 

 Prakses vērtējumu veido studenta izstrādātā prakses atskaite un tās aizstāvēšana, prakses 

vadītāja (iestādē) vērtējums un supervizora atzinums par supervīziju apmeklējumu un darbu 

supervīzijās. Supervīzijas ir prakses neatņemama sastāvdaļa un bez to apmeklēšanas prakse 

studentam netiek ieskaitīta. Prakses nolikumu un prakses vērtējuma veidlapu skat. 5.pielikumā. 

Kopumā var teikt, ka docētāji ir izstrādājuši adekvātas vērtēšanas formas un sistēmas, par 

ko liecina arī studentu aptaujās apkopotā informācija.  

Katru gadu tiek analizēts, vai kursu galavērtējums (ballēs) kopumā sniedz pietiekamu izkliedi. 

9. Studējošie 

 9.1. Studējošo skaits 
 
 Pilna un nepilna laika plūsmās kopā visos kursos mācās ap 250 studentu, ik gadus 

programmu beidz ap 25 studenti (skat. 7.un 8. tabulu). 

   7. tabula . Studējošo skaits psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 

pilna laika klātienē 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 
studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju 
gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 
par 
maksu 

Absol-
ventu 
skaits 1. 2. 3. 4 

2005. 33 27 26 24 18 93 39 17 
2006. 32 32 35 21 23 111 56 18 
2007. 36 36 29 24 16 105 51 21 
2008. 65 65 39 22 27 153 100 21 
2009. 63 63 48 30 23 164 112 20 
2010. 34 34 48 30 26 138 88 22 
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8. tabula . Studējošo skaits psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā nepilna laika 
klātienē 

Dati uz 
atskaites 
gada 1. 
oktobri 

1. gadā 
imatri-
kulēto 
studentu 
skaits 

Studējošo skaits pa studiju 
gadiem 

Kopā 
mācās 

T.sk. 
par 
maksu 

Absol-
ventu 
skaits 

1. 2. 3. 4 5.    

2005. 32 29 14    43 43  
2006. 42 45 25 12   82 82  
2007. 28 34 44 20 7  105 105  
2008. 28 28 26 33 13 5 105 105 4 
2009. 19 19 25 23 23 7 97 97 8 
2010. 22 22 12 10 16 8 68 68 5 

Analizējot studiju skaita izmaiņas pa gadiem, redzam, ka vidēji pirmajā kursā pilna laika 

plūsmā studijas uzsāk katru gadu starp 30 un 65 studentiem, ekonomiski labvēlīgākajos gados bija 

lielāks studentu pieplūdums( un arī atbirums) studentiem par personīgajiem līdzekļiem. Valsts 

budžeta finansēto studiju vietu skaits ir nedaudz samazinājies – no 12 uz 10 vietām. Nepilna laika 

klātienes plūsmā studijas katru gadu uzsāk starp 20 un 40 studentiem, tomēr šeit ir vērojams arī 

lielāks studentu atbirums. Tas saistāms lielā mērā ar grūtībām, apvienojot darbu un studijas, tomēr 

apmēram puse no studentiem, kas nebeidz studijas konkrētajā programmā, ir mainījuši studiju 

formu vai nu uz pilna laika klātieni vai arī ir pārgājuši uz psiholoģijas bakalaura (3-gadīgo) studiju 

programmu, lai iegūtu psiholoģijas bakalaura grādu un saīsinātu bakalaura līmeņa studiju laiku.  

Pēdējos gados šāda studiju programmas un formas maiņa ir bijusi izteiktāka, jo studenti ir 

atzinuši, ka nevar segt studiju maksu 4 vai 4,5 gadus un vēlas ātrāk iegūt augstāko izglītību, lai , 

iespējams, vēlāk, kad viņu materiālā situācija stabilizēsies, turpinātu studijas profesionālā 

maģistra studiju programmas 3-gadīgajā modulī. Tā kā gan abas bakalaura programmas, gan pilna 

un nepilna laika plūsmas ir saskaņotas studiju kursu un to apjomu ziņā, šāda pāriešana studentiem 

ir vienkārša un tiek akceptēta. Tāpat arī ir studenti, kas, uzsākot studijas, nav izpratuši atšķirību 

starp profesionālā bakalaura un bakalaura programmu un vēlas mainīt programmas studiju 

procesā, piemēram, apzinoties, ka nevēlas iegūt psihologa asistenta kvalifikāciju, bet vēlas iegūt 

zināšanas, ko izmantos citās darba sfērās.  

9.2. studējošo un absolventu aptauju analīze 

 Studējošo aptaujas par studiju programmu 

 Studējošo aptaujas tiek veiktas par studiju programmu kopumā, regulāri mācību gada 

beigās vai nākamā mācību gada sākumā aptaujājot 3.un 4. kursa studentus, kam jau ir izveidojies 

viedoklis par programmu, kā arī aptaujājot programmas absolventus. Aptaujās tiek izmantotas LU 
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izstrādātās aptaujas studiju programmas novērtēšanai, kur vērtējuma skalā  1- pilnīgi apmierināja, 

2 – drīzāk apmierināja, 3 – drīzāk neapmierināja, 4 – pilnīgi neapmierināja, 5 – nevaru pateikt. 

Būtiska informācija par studiju programmu tiek pausta arī piezīmēs, tāpēc aptauja par programmu 

tiek analizēta vairāk kvalitatīvi, mazāk izvērtējot summāros rādītājus, kas, jāatzīst ir bijuši visai 

nemainīgi visā akreditācijas periodā.  

 Analizējot studējošo aptaujas, pievērsīsimies tam, kā studiju programmā ir notikušas 

izmaiņas, balstoties uz studējošo vērtējumu. Salīdzinoši vidējie vērtējumi par studējošo aptaujas 

dažādiem aspektiem ir attēloti 2. attēlā. 

2. attēls. Aptaujas par studiju programmu rezultāti  
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 Kopumā par aptauju rezultātiem jāsaka, ka studentu vērtējumi par programmu ir bijuši 

diezgan līdzīgi visos studiju gados. Vairākos programmas aspektos pirmajā akreditācijas gadā ir 

bijuši zemāki vērtējumi, kas ir uzlabojušies vēlākajos gados. Apskatot aptauju rezultātus pēc 

dažādiem studiju programmas aspektiem, redzam, ka visos gados kopumā studenti pauž 

apmierinātību ar programmu kopumā, aptaujā biežāk izvēloties atbildes 1 – pilnībā apmierina un 2 

– drīzāk apmierina. Piemēram, uz jautājumu, vai students ir apmierināts, ka ir izvēlējies šo 

programmu, 85-93% gadījumu tiek atzīmēts, ka  programma apmierina. 
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 Studenti izsaka salīdzinoši augstāko apmierinātību ar piedāvāto kursu saturu un labākām 

iespējām apgūt dažādas studiju prasmes --  darbs ar informāciju, pētnieciskās iemaņas, 

prezentāciju prasmes, kā arī ar profesijai nepieciešamo prasmju attīstīšana studiju laikā.  

 Ļoti augstu apmierinātību studenti izsaka par psiholoģijas nodaļas personāla attieksmi pret 

studentiem un iesaistīšanos dažādu jautājumu risināšanā, atbalsta sniegšanā studentiem. Labi tiek 

vērtēta sadarbība ar programmas direktoru dažādu problēmu risināšanā. Attiecības starp 

studentiem un mācībspēkiem tiek vērtētas kā demokrātiskas.  

 Vērtējot studiju programmas organizāciju, kopumā studenti ir apmierināti ar lekciju 

plānojumu pa semestriem un nedēļas laikā, tomēr pēdējos gados īpaši bieži aptaujas komentāros 

tiek pieminēts, ka ir bijis nesamērīgs lekciju izplānojums ar pārmērīgu slodzi noteiktās nedēļas 

dienās, kas diemžēl ir saistīts ar pilnā un nepilnā laika studiju plūsmu lekciju apvienošanu 

finansiālas nepieciešamības dēļ. Lekciju plānojumā tiek ņemtas vērā gan pasniedzēju iespējas, gan 

pēc studentu vēlmēm tiek veiktas izmaiņas lekciju sarakstos. Lekcijas tiek plānotas tā, lai vienu 

dienu nedēļā studenti varētu strādāt patstāvīgi ārpus fakultātes, apmeklēt bibliotēku un/vai ‘’C’’ 

daļas kursus citās fakultātēs. Tomēr tiek atzīmēts, ka grūtības sagādā iespējas apgūt vēlamos C 

daļas kursus, kas, visticamāk, saistīts ar lekciju plānojumu un fakultātes atrašanās vietu, kas bieži 

vien apgrūtina iespēju apgūt vēlamo kursu citā fakultātē, ja starplaiki nav pietiekami 

aizbraukšanai uz citu fakultāti.  Joprojām vēl nespējam piedāvāt tik lielas izvēles iespējas B daļas 

kursos kā studenti vēlētos, tomēr atkārtotai akreditācijai sagatavotajā programmā ir paredzēts 

lielāks izvēles kursu skaits un jācer, ka finansiālā situācija būs labvēlīga šo kursu realizācijai.  

 Lai arī  fakultātē pēdējos gados ir uzlabojies studiju procesa tehniskais nodrošinājums, 

studentu anketās šis aspekts visus gadus tiek vērtēts kā salīdzinoši vājākais. Komentāros izskan 

ieteikumi īpaši piedomāt pie telpām studentu praktiskajiem darbiem, darbam lekciju starplaikos un 

studentiem pieejamās datortehnikas atjaunošanas Psiholoģijas nodaļā. 

 Attiecībā uz literatūras pieejamību bibliotēkā pa gadiem studentu viedoklis ir nedaudz 

mainījies – pēdējos gados tā vairs netiek atzīmēta kā problēma, jo pasniedzēji,  arvien vairāk 

sagatavo mācību materiālu elektroniskas kopijas, kas tiek izsūtītas studentiem un arī ir ļoti labas 

iespējas izmantot LU abonētās datu bāzes.  

 Interesanti, ka pa gadiem ir mainījusies arī studentu attieksme pret praktisko darbu 

daudzumu programmā – ja pirmajos gados iepriekš studenti atzīmēja, ka praktisko darbu ir par 

daudz, tad pēdējos gados arvien biežāk tiek izrādīta vēlme, lai studiju procesā praktisko darbu 

būtu vairāk.  
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 Kā pozitīva tendence jāmin, ka pa visiem gadiem vidēji 80% studējošo vēlas turpināt 

psiholoģijas studijas, ap 70 % plāno strādāt profesijā un ap 30 % jau studiju laikā strādā 

radniecīgās nozarēs.  

Absolventu aptaujas par studiju programmu 
 
Visā akreditācijas periodā tika ievāktas LU izstrādātās aptaujas no programmas absolventiem, 

kopskaitā tādas bija 47. Kopumā absolventi programmu novērtē pozitīvi, dažādos aptaujas 

punktos visbiežākais vērtējums ir ‘pilnībā apmierināja’’( 1)  un ‘drīzāk apmierināja’’(2) . 

Absolventu aptauju vidējie rādītāji apkopoti 3. attēlā,  jāatzīmē, ka aptaujā vērtējums bija 5 ballu 

sistēmā, kur 1 norāda uz augstāku apmierinātību un 5 uz neapmierinātību.  

 3.attēls. Absolventu studiju programmas novērtējuma vidējie rādītāji 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Studiju programmas
saturs.

Studiju programmas
piedāvātās iespējas.

Prasmju attīstīšana
studiju laikā.

Studiju procesa
organizēšana.

Materiāli - tehniskais
nodrošinājums.

 

Absolventi ir vienlīdz apmierināti kā ar studiju programmas saturu un organizāciju, tā ar profesijai 

vajadzīgo prasmju attīstīšanu studiju laikā un iespējām, ko piedāvā programma. Absolventi 

norāda, ka būtu vēlama lielāka B daļas kursu izvēli, lai arī komentāros atzīmē, ka izprot 

ierobežotās finansiālās iespējas piedāvāt lielāku izvēli. Kā ‘’apmierinošus’’ arī absolventi ir 

novērtējuši tādus parametrus, kas saistīti ar studiju materiāli tehnisko nodrošinājumu, datoru 

pieejamību un to tehnisko stāvokli un studiju procesa organizāciju. Attiecībā uz pēdējo zināma 

neapmierinātība saistāma ar nevienmērīgo lekciju sadalījumu pa nedēļas dienām. Īpaši pozitīvi 

tiek vērtēta iespēja izmantot Psych articles datu bāzi, ko absolventi atzīst kā neaizstājamu 

zinātnisko darbu izstrādei. Ieteikumos programmas pilnveidošanas izskan ieviest kursu publiskās 

prezentācijas prasmju attīstībai.  

 93 % absolventu izsaka nodomu turpināt psiholoģijas studijas vai tās jau turpina, aptuveni 

60% absolventu vai nu jau strādā vai gatavojas strādāt atbilstoši specialitātei, kas uzskatāms par 
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ļoti labu programmas kvalitātes rādītāju, tikai 1 respondents atbildējis, ka profesijā neplāno 

strādāt. Kopumā absolventi atzīmē, ka ir ļoti apmierināti ar studiju programmas izvēli.  

 Atsevišķi tika veikta arī telefoniska un elektroniska mini aptauja par absolventu 

nodarbinātību un izglītību pēc programmas beigšanas. Analizējot programmas absolventu 

nodarbinātību un turpmāko izglītību, ir iegūta informācija par 69 absolventu tālāko profesionālo 

darbību. No šiem absolventiem 74% turpina vai ir beiguši studijas psiholoģijas profesionālā 

maģistra studiju programmā, 6% - citās maģistra vai citās bakalaura līmeņa programmās, 1% šo 

absolventu turpina studijas ārvalstu augstskolās. Attiecīgi 12% strādā ar psiholoģiju nesaistītās 

jomās, arī ārzemēs. 1-2 % programmas beidzēju, kas studijas neturpina, strādā dažādās iestādēs un 

organizācijās un veic organizāciju psihologu vai personāla atlases darbinieku pienākumus. 10 % 

no tiem  absolventiem, kas nav turpinājuši studijas, izsaka vēlmi to darīt, mainoties ģimenes un 

/vai finansiālajai situācijai. 5% šo absolventu ir bērna kopšanas atvaļinājumā vai šobrīd nestrādā.  

Apskatot pieejamos datus kopumā par visiem programmas absolventiem pa visiem studiju 

gadiem studijas profesionālā maģistra programmā LU vidēji turpina ap 50% absolventu. Turpinot 

studijas maģistra programmā, psihologa profesijai tuvos amatos un tiešā veidā izmantojot iegūtās 

zināšanas strādā 27% no šiem aptaujātajiem absolventiem.  Programmas beidzēji izvēlas un atrod 

ar psiholoģiju saistītu darbu dažāda vieda struktūrās, piemēram, bērnu namos, dienas centros, 

jauniešu organizācijās, kas paralēli studijām maģistra programmā sniedz praktizēšanās iespējas. 

Var secināt, ka programmas beidzēju motivācija turpināt studijas un strādāt psihologa profesijā ir 

augsta.  

Aptaujas par studiju kursiem 

 Aptaujas par studiju kursiem tika veiktas katru semestri, sekojot, lai visā akreditācijas laikā 

katrs studiju kurss tiktu novērtēts vismaz vienreiz, tomēr reāli visā periodā katrs studiju kurss tika 

novērtēts vismaz divreiz. Tie kursi, kuros parādījās zemāki vērtējumi, tika atkārtoti iekļauti arī 

nākamā gada aptauju klāstā, lai izvērtētu izmaiņas, ko docētāji ir ieviesuši pēc pārrunām par 

studiju kursu novērtējumu.  Kopumā studenti tika aptaujāti par 50 studiju kursiem. Aptaujās tika 

izmantota LU izstrādātā anketa kursu novērtēšanai, kur vērtējuma skalā 1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - 

apmierinoši,  4 – neapmierinoši. Vienu gadu ( 2008/2009) eksperimentālā kārtā tika ievākta 

elektroniska aptauja, kur studenti rakstiski izteica viedokli par vairākiem studiju kursu 

pasniegšanas aspektiem un šī gada rezultāti nav atspoguļoti salīdzinošajā attēlā. 4.attēlā 

atspoguļoti apkopotie vērtējumi svarīgākajās anketas pozīcijās. 

 Aptauja par studiju kursiem ļauj secināt, ka kopumā studenti konsekventi ir apmierināti ar 

piedāvātajiem studiju kursiem, jo par katru no anketas punktiem visbiežāk atzīmētais vērtējums 
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vairākus gadus pēc kārtas ir 1( ļoti labi) un 2 (labi). Tikai ļoti retās anketās ir atzīmēts vērtējums 

3(apmierinoši).  

4.attēlā var redzēt, ka vidējie rādītāji 2007/2008.mācību gadā bija nedaudz zemāki, kas jāsaista ar 

studentu lielāku neapmierinātību ar diviem studiju kursiem, un šīs problēmas nākamajos gados 

tika novērstas.  

 Praktiski visos studiju kursos vidējā apmierinātība ir līdzīga un salīdzinoši augsta.  Vidējos 

rādītājos vērojama arī tendence, ka studentu apmierinātība pieaug. Komentāri ļauj spriest, ka ar 

katru kursu studenti caurmērā ir apmierināti, kaut gan, protams, ir arī individuālas atšķirības 

vērtējumos. 

4. attēls. Aptaujas par studiju kursiem vidējie rādītāji pa gadiem 
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 Ir vairāki kursi, kur par pasniedzēju darbu visus gadus gandrīz visi studenti sniedz 

augstākos vērtējumus. Īpaši pozitīvi tiek  uzsvērta pasniedzēju lielā pieredze un spēja saistīt 

teoriju ar praksi, spēja saistoši pasniegt vielu, daudzveidīgu uzskates līdzekļu izmantošana un 

labvēlīgā attieksme. Citējot kāda studenta komentāru: ‘’prieks par pasniedzēju patiku pret savu 

darbu’’. Vērtējot kursu saturu, pozitīvi tiek novērtētas seminārnodarbības un praktiskie darbi, 

bieži studenti izsaka vēlmi palielināt to apjomu. Studenti lielākoties ir apmierināti ar kursu saturu, 

pasniedzēja sagatavotību un attieksmi pret studentiem. Aptaujās ir arī daudz pozitīvu komentāru 
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par augstu profesionalitāti, skaidrām prasībām, iespējām diskutēt lekcijās, pretimnākošu attieksmi 

un saistošu pasniegšanas stilu.  

 Studentu anketās kā trūkumi atsevišķos kursos tika minēta kursu sarežģītība, bet citos 

kursos - pārmērīga vienkāršība. Pirmajos gados varēja novērot, ka zemāki vērtējumi ir kursos, kuri 

satura ziņā ir sarežģītāki un pasniedzēji izvirza augstākas prasības, tomēr pēdējos gados parādās 

pat pretēja tendence – augstāk tiek novērtēti tie kursi, kas prasa no studentiem lielāku piepūli un 

atdevi.  

 Studenti ir kļuvuši prasīgāki pret viņiem piedāvāto studiju materiālu - ja vēl pirms dažiem 

gadiem tika pozitīvi novērtēts, ka docētājs vispār izmanto vizuālās prezentācijas, tad pēdējos 

gados, kad praktiski visos kursos tie tiek izmantoti, studenti  sagaida arvien interesantākas un 

kvalitatīvākas vizuālas prezentācijas. 

 Studenti arī izsaka vēlmi, lai semestra laikā biežāk notiktu zināšanu vērtēšana un tiktu 

sniegta skaidrāka atgriezeniskā saite par viņu veiktajiem studiju darbiem. Visaugstākos 

novērtējumus visās pozīcijās praktiski visus gadus iegūst profesionālo prasmju pilnveides un citi 

uz praktisko iemaņu apguvi orientēti kursi, arī veikto praksi studenti novērtē pozitīvi.  

 

9.3. studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 

Psiholoģijas nodaļā ir tradīcija, ka katra semestra sākumā un vairākas reizes semestrī 

programmas direktors tiekas ar katru kursu un pārrunā viņiem aktuālos jautājumus un 

jauninājumus studiju procesā. Neskaidros jautājumus un vēlmes studiju procesa uzlabošanai 

studenti aktīvi izsaka programmas direktorei un šo sadarbību var vērtēt kā ļoti labu. Studenti savas 

vēlmes programmas pilnveidošanai izsaka arī ikgadējās studiju programmas un kursu 

novērtēšanas aptaujās. Diemžēl nereti studentu vēlmju pilnīgai apmierināšanai būtu vajadzīgi 

lielāki finanšu līdzekļi kā ir pieejami Psiholoģijas nodaļai, piemēram – jaunu datoru un kopēšanas 

aparatūras iegādei. 

 Akreditācijas periodā studenti ir arī iesaistījušies psiholoģijas programmu reklamēšanā 

dažādās skolās, arī vadījuši nodarbības vidusskolēniem. Šī prakse ir vērtējama kā loti veiksmīga 

un efektīva un arī liecina par studentu lojalitāti un ieinteresētību programmas tālākā attīstībā. 

Arvien vairāk programmā studējošo studentu iesaistās PPMF Studentu pašpārvaldē un arī ieņem 

tur vadošus amatus. Studentu pašpārvalde rīko dažādus pasākumus visas fakultātes ietvaros, kā arī 

sniedz informatīvu atbalstu psiholoģijas programmu studentiem.  
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10. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais personāls 

 10.1. Akadēmiskā personāla sastāvs 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas realizāciju kopumā nodrošina 34 

mācībspēki, no kuriem ar doktora grādu ir 23 docētāji (70%). 18 docētāji ir LU ievēlēti un strādā 

pamatdarbā Psiholoģijas nodaļā, 9 ir mācībspēki no citām PPMF nodaļām vai citām LU 

fakultātēm, savukārt 6 ir pasniedzēji l īgumdarbā (akadēmiskā personāla sarakstu skat. 2.1. 

pielikumā).  

9. tabula Programmā iesaistītā akadēmiskā personāla sastāvs. 

Grāds 

Amats (ievēlēts LU) 

Ar doktora 
grādu (skaits) 

Ar maģistra 
grādu (skaits) 

Kopā 

Profesori 6  6 

Asociētie profesori 2  2 

Docenti 9  9 

Lektori 3 6 9 

Asistenti 1 1 2 

Pasniedzēji l īgumdarbā 2 4 6 

Kopā 23 11 34 

 

 10.2. Studiju programmas realizācijā iesaistītā akadēmiskā personāla pētnieciskie 

virzieni un to rezultāti, projektu vadība 

 Starpkreditācijas posmā psiholoģijas profesionālā bakalaura programmā iesaistītā 

akadēmiskā personāla zinātniskā darbība ir bijusi īpaši aktīva. Pārskata periodā no 2005. līdz 

2010.gadam mācībspēki ir piedalījušies 27 dažādos pētnieciskajos projektos – 5 mācībspēki ir 

darbojušies 6 Latvijas Universitātes pētniecības projektos, 7 mācībspēki ir bijuši iesaistīti 11 

Latvijas zinātņu Padomes finansētos projektos, 5 mācībspēki darbojas 4 Eiropas Savienības 

Struktūrfondu projektos, 1 docētājs realizē Izglītības inovācijas fonda projektu, kā arī 2 docētāji 

piedalās piecos starptautiskos pētniecības projektos. Septiņi docētāji ir arī šo dažādo pētniecības 

projektu vadītāji. Pētījumu virzieni ir ļoti dažādi – ir tikuši realizēti gan psihologu tālākizglītības 

un mācību materiālu izstrādes projekti, gan dažādu standartizēto psiholoģiskās novērtēšanas testu 

izstrādes un adaptācijas projekti. Pēdējos gados vairāki projekti skar satiksmes psiholoģiju, kas ir 

salīdzinoši jauns pētījumu virziens Latvijā. Tiek realizēti projekti sociālajā, attīstības, klīniskajā 

un ģimenes psiholoģijā. Tāpat mācībspēki piedalās arī starpnozaru un starpvalstu pētījumos. Šo 
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projektu ietvaros veikto pētījumu rezultāti tiek atspoguļoti zinātniskajās publikācijās 

(7.pielikums). Akadēmiskā personāla pētniecisko projektu apkopojumu skat. 6.pielikumā.  

 Pārskata periodā recenzējamos un atzītos žurnālos ir publicēti vairāk kā 70 zinātniskie 

raksti, tie atspoguļoti 7.pielikumā.  Pie kam paralēli vairākām publikācijām Baltic Journal of 

Psychology un Latvijas Universitātes rakstos, publikācijas ir arī tādos pasaulē atzītos akadēmiskos 

izdevumos kā European Journal of Personality, International Journal of Humor Research, 

European Psychologist un citos. Akadēmiskā personāla publikāciju sarakstu skat. 7.pielikumā. 

Šāds publikāciju skaits liecina par ļoti aktīvu zinātnisko darbību, kas tiek atzīta un novērtēta arī 

starptautiskā līmenī.  

 Visi programmas realizācijā iesaistītie docētāji ir piedalījušies ar prezentācijām 

starptautiskās un vietēja mēroga zinātniskās konferencēs. Kopumā pārskata periodā ir sniegti 

vairāk kā 100 ziņojumi, pie kam šo ziņojumu sagatavošanā visbiežāk ir piedalījušies 2-4 

mācībspēki. Jāatzīmē, ka ļoti plaši ir tikušas apmeklētas un sniegti ziņojumi ļoti augsta līmeņa 

starptautiskas zinātniskās konferencēs, tādās kā, piemēram, Starptautiskais Psiholoģijas kongress, 

vairāki Eiropas psihologu kongresi, Eiropas attīstības psiholoģijas konferences, Pasaules ģimenes 

terapijas kongress, Personības un sociālās psiholoģijas biedrības gadskārtējās sanāksmes. Katru 

gadu docētāji uzstājās ar savu pētījumu prezentācijām arī ikgadējā LU konferencē.  

 Programmas pasniedzēju pētnieciskā aktivitāte ir būtiski ietekmējusi arī viņu vadīto 

kursa un bakalaura darbu tēmu loku, vairāki studenti savu studiju darbu ietvaros piedalās arī 

pasniedzēju vadītajos projektos.  

 10.3. Akadēmiskā personāla atlase, atjaunošana, apmācība un attīstība. 

 
Saskaņā ar LU kārtību mācībspēku pieņemšana darbā norit konkursa kārtībā, kurā tiek 

ņemtas vērā potenciālā docētāja kompetences, īpašu uzmanību veltot zinātniskai, pētnieciskai 

darbībai, arī pedagoģiskajai pieredzei. Personāls tiek atlasīts vēlēšanu rezultātā: docentus ievēl LU 

PPF Dome, ņemot vērā Psiholoģijas nodaļas viedokli; asociētos profesorus un profesorus ievēl 

Psiholoģijas profesoru padome. Uz atsevišķiem kursiem tiek pieaicināti docētāji - stundu 

pasniedzēji, kuri sevi ir parādījuši kā zinoši savas jomas speciālisti un pieredzējuši praktizējoši 

psihologi ar atbilstošu izglītību vismaz maģistra līmenī.  

Psiholoģijas nodaļas docētāju apmācības un attīstības politikas pamatā ir 5 galvenie darbības 

virzieni: 

� veicināt pētniecisko darbību gan LZP finansētos, gan citos (tai skaitā arī 

starptautiskos) projektos; 
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� veicināt aktīvu līdzdalību un uzstāšanos gan starptautiskajās, gan Latvijas zinātniskajās 

konferencēs; 

� veicināt pieredzes apmaiņas braucienus uz citu valstu universitātēm ; 

� veicināt kvalifikācijas paaugstināšanu augstāka līmeņa zinātniskos semināros un 

profesionālajos kursos; 

� veicināt akadēmiskā personāla pedagoģisko iemaņu pilnveidi. 

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas personāla atlases un atjaunošanas 

politika ir balstīta uz principiem dot priekšroku psiholoģijas doktoriem, kuriem ir mūsdienīgas, 

aktuālas un pasaules mēroga psiholoģijas zinātnes prasībām atbilstošas zināšanas. Līdz ar to ir 

svarīgi atzīmēt, ka psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas realizācijā ir iesaistīti 

teicami docētāji ar augstas kvalitātes zināšanām, kas iegūtas Eiropas, Amerikas , Krievijas un, 

protams, arī Latvijas Universitātē. Pēdējos gados īpaši ir audzis psiholoģijas doktora grādu 

ieguvušo docētāju skaits.  

 Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas kontekstā nenovērtējama ir 

akadēmiskā personāla nozīmīgā profesionālā pilnveide. Pasniedzēji ir apguvuši gan pedagoģiskās 

pilnveides programmas, gan pilnveidojuši praktiskās iemaņas visdažādākajos semināros, 

piemēram, saistībā ar no vardarbības cietušo bērnu rehabilitāciju, kognitīvi – biheiviorālo terapiju, 

ģimenes psihoterapiju, psiholoģisko konsultēšanu un grupu vadīšanu, dažādu psiholoģiskās 

izpētes metožu apguvi, pie kam vairākos gadījumos ir iegūtas arī dažādu pieeju un metožu 

apmācīšanas tiesības.  

 Paralēli profesionālai pilnveidei akreditācijas periodā ir notikusi arī būtiska akadēmiskā 

izaugsme – ja programmas izveides pirmsākumos ar doktora grādu bija tikai 56% mācībspēku, tad 

šobrīd jau vairāk kā 70% docētāju ir doktora zinātniskais grāds – bet, ja skatāmies tikai 

Psiholoģijas nodaļā strādājošos pasniedzējus, tad doktora zinātnisko grādu ir ieguvuši jau 90% 

docētāju, tostarp tieši akreditācijas periodā – 8.  

11. Nepieciešamā palīgpersonāla raksturojums, norādot to uzdevumus konkrētās 

programmas īstenošanā. 

Psiholoģijas bakalaura studiju programmas organizācijā un realizācijā piedalās 3 

palīgpersonāla pārstāvji.  

Amata nosaukums Uzdevumi 
Studiju metodiķe • Informācijas sniegšana studentiem, 

• Lekciju sarakstu, sesijas sarakstu plānošana, 
ievadīšana, uzturēšana, kontrolēšana LUIS 
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programmā, 
• Nodarbības telpu plānošana, 
• Akadēmiskās noslodzes uzskaites plānošana, štata 

pasniedzēju līgumattiecību kārtošana, 
• Gala pārbaudījumu procesa administrēšana, 
• Uņemšanas procesa administrēšana, 
• Studiju kursu aprakstu uzturēšana, atjaunošana, 

papildināšana. 
Studiju metodiķe • Informācijas sniegšana studentiem, 

• Studentu datu apstrāde, ievadīšana, uzturēšana, 
kontrolēšana LUIS prograsmmā,  

• Izziņu sagatavošana, 
• Uzņemšanas procesa lietvedība LUIS programmā, 
• Gala pārbaudījumu procesa lietvedība LUIS 

programmā, 
• Dokumentu apstrāde pēc studiju programmu 

direktoru norādījumiem. 
Vecākā lietvede • Studentu apkalpošana, studiju lietvedības kārtošana, 

• Informācijas izvietošana Studiju birojā, 
• Studiju materiālu kopēšana, printēšana, glabāšana, 
• Studiju biroja tehnikas pārraudzība, 
• Psuholoģijas nodaļas bibliotēkas apkalpošana, 
• Kursa darbu, bakalaura darbu un latviešu valodā 

adaptēto psiholoģijas aptauju reģistrēšana, glabāšana 
un izsniegšana apskatīšanai, 

• Stundu pasniedzēju darba līgumu, samaksas lapu un 
atskaišu sagatavošana. 

12. Struktūrvienību (katedru, nodaļu, laboratoriju, instit ūtu u.c.) uzskaitījums, norādot to 

uzdevumus konkrētās programmas īstenošanā 

Struktūrvienība Uzdevumi 
Latvijas Universitātes 
Pedagoģijas psiholoģijas un 
mākslas fakultātes 
Psiholoģijas nodaļa.  

 

• Nodrošina studiju programmu izstrādi, realizāciju, 
novērtēšanu un pilnveidošanu. 

• Organizē mācību procesu, docētāju un cita 
personāla iesaistīšanu mācību procesa 
nodrošināšanā.  

• Attīsta sadarbību ar programmas realizācijā 
nepieciešamajām prakses vietām, skolām, 
klīniskām iestādēm, organizācijām, augstskolām, 
zinātniski pētnieciskiem centriem. 

• Sagatavo izdošanai mācību grāmatas, psiholoģiskās 
izpētes līdzekļus, zinātnisko rakstu krājumus un 
citus mācību materiālus. 

LU Psiholoģiskās palīdzības 
centrs.  

• Dod prakses iespējas un telpas profesionālajās 
programmās studējošajiem. 

• Sniedz psiholoģisko palīdzību un psiholoģisko 
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izpēti bērniem un pieaugušajiem, tai skaitā arī 
programmā studējošajiem. 

Psiholoģisko pētījuma 
laboratorija 

• Izstrādā un realizē zinātniskus pētījumus un iesaista 
studentus zinātniskajā darbībā. 

•  Sadarbojas ar citām Latvijas un ārzemju 
augstskolām, piedalās starptautiskos pētījumos. 

LU PPMF skolotāju 
izglītības nodaļa 

Kursu ‘’Svešvaloda’’ – angļu un vācu valoda docēšana. 

LUPPMF Izglītības zinātņu 
nodaļa 

Kursa ‘’Filozofijas pamati’’ docēšana. 

LU EVF Studiju kursu ‘’Matemātiskā statistika’’, ‘’Psiholoģisko 
datu datorapstrāde’’, ‘’Uz ņēmējdarbības pamati’’ 
docēšana 

LU SZF Kursu ‘’Socioloģijas pamati’’ un ‘’Sociālā 
antropoloģija’’ docēšana 

LU BF Kursu ‘’Psihes bioloģiskie pamati I” un 
‘’Psihofizioloģija’’ docēšana. 

LU JF Kursa ‘’Ievads tiesību zinātnē’’docēšana 

  

13. Ārējie sakari 

 13.1. sadarbība ar darba devējiem 
 
 Ir izveidojusies laba sadarbība ar Klīnisko psihologu asociāciju, Skolu psihologu 

asociāciju un Organizāciju psihologu biedrību,  kas apvieno  psihologus, kas ir programmā 

studējošo  prakšu vadītāji un vēlāk arī darba devēji. Darba devēji izsaka priekšlikumus studējošo 

prakses organizācijai, prakses uzdevumiem, lai labāk sagatavotu programmas absolventus 

reālajām darba iespējām, kā arī atsevišķos gadījumos uzaicina veiksmīgākos studentus pēc prakses 

beigšanas stažēties vai strādāt dažādās institūcijās.  Tāpat arī LU strādā ar praktizējošiem 

psihologiem, veicinot viņu kā prakses supervizoru darbību un profesionālo tālākizglītību, te kā 

būtisks jāmin LU realizētais projekts ‘’Skolu psihologu supervizoru tālākizglītības kursi un 

studentu prakses organizācija’’. Darba devēji kā supervizori un prakses vadītāji tiek iesaistīti 

prakses nodrošināšanā un nereti labākajiem absolventiem tiek piedāvātas darba vietas šajās 

institūcijās. Darba devēju pārstāvji ir arī bakalaura darbu aizstāvēšanas komisijas sastāvā.  

Programmā iesaistītie pasniedzēji kā profesionāli psihologi ir biedri gan Latvijas, gan 

starptautiskās profesionālajās organizācijās un regulāri apmeklē konferences un dažādus citus to 

rīkotos pasākumus. Šo organizāciju pārstāvji ir arī darba devēji programmas absolventiem, 

praktizējoši psihologi. Dalība šajās organizācijās ir ļoti būtiska, jo tieši šeit tiek apspriesti 

nozīmīgi profesionālās dabas jautājumi, notiek sarunas ar darba devējiem.  
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 Vairāki Psiholoģijas nodaļas pasniedzēji ļoti aktīvi kopā ar darba devējiem ir darbojušies 

dažādās darba grupās un tikušies ar dažādu starptautisko organizāciju pārstāvjiem jautājumos par 

psihologu sertifikācijas prasībām un noteikumiem, piemēram, Bērnu, ģimenes un sabiedrības 

integrācijas lietu ministrijas organizētajā darba grupā psiholoģijas likuma izstrādei .  

  Pasniedzēji sadarbojas ar vairākām valsts un pašvaldību iestādēm, piemēram, 

Valsts probācijas dienestu, Latvijas tiesnešu apmācības centru, Siguldas novada Domi, kā arī 

turpinās sadarbība ar Rīgas pilsētas Skolu valdi, Latvijas pašvaldību mācību centru u.c.  

  13.2. sadarbība ar citām līdzīgām studiju programmām Latvijā un ārvalstīs; 

  Pasniedzēju kontaktu un pētījumu līmenī notiek sadarbība ar Stokholmas universitāti, 

Tartu universitāti, Helsinku universitāti un Viļņas universitāti.  Ir izveidojusies laba sadarbība ar 

BPMA, Daugavpils Universitāti, RPIVA un Rīgas Stradiņa universitāti.   

 2005.gadā vairāki docētāji kopā ar doktorantūras studentiem apmeklēja Vrije  un Leidenes 

universitātes Nīderlandē, kur iepazinās ar studiju programmām un mācībspēku zinātnisko darbību, 

kā arī sniedza pārskatu par pētniecību psiholoģijā LU. Arī Amsterdamas universitātes studenti 

apmeklēja Psiholoģijas nodaļu un noklausījās lekcijas par aktuālajām pētījumu jomām Latvijā.  

 No 2006. līdz 2010. gadam Ziemeļvalstu – Baltijas valstu psiholoģijas doktorantu  

(Nordic-Baltic Psychology Doctoral Network) tīkla ietvaros notiek sadarbība ar Ziemeļu un 

Baltijas valstu universitāšu doktorantūras programmām, kur paralēli tiek diskutēta arī psiholoģijas 

pamata līmeņa programmu saskaņošanas nepieciešamība.  
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13.3. akadēmiskais personāls, kas strādājis ārvalstu izglītības iestādēs vai veicis zinātnisko vai 

pētniecisko darbu ārvalstīs, norādot valsti; 

 Akreditācijas periodā 4 docētāji ir veikuši zinātnisko darbību ārvalstīs, liela daļa šīs 

darbības saistāma ar Baltijas  - Ziemeļvalstu psiholoģijas doktorantūras tīkla aktivitātēm un 

lekcijām ārvalstu studentiem šīs programmas ietvaros. Tāpat arī ir lasītas lekcijas citu projektu 

ietvaros, kā arī veikta zinātniskā darbība Eiropas Universitātēs sadarbības projektos. Šī darbība 

apkopota 10. tabulā.  

10. tabula. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskā darbība ārvalstu izglītības iestādēs. 

Gads Docētājs Projekts, valsts, organizācija Darbība 

2006 S.Sebre 

 
Nordic-Baltic Doctoral 
Network in Psychology ,   
Tallinā, Igaunijā  

lekcija„Childhood Trauma, 
Anger, Anxiety and 
Continuation vs. 
Discontinuation of Abuse:  
Quantitative and Qualitative 
Analysis”. 

2007 I.Austers 

 
Università degli studi di 
Roma 'La Sapienza'  

Lekcijas,  European PhD on SR 
& C Research Centre and 
Multimedia Lab 

2007 I.Austers Nordic-Baltic Doctoral 
Network in Psychology 
Stockholm, Sweden 

Data analysis by 
multidimensional scaling: 
Studies of identity, values and  

social perception  

2008 S.Sebre  Kopenhāgenas Universitātē, 
Erasmusa programmas 
ietvaros. 

Lekcija “Childhood Trauma, 
Anger, Anxiety and 
Continuation vs. 
Discontinuation  of 
Abuse in Latvia: Quantitative 
and Qualitative Analysis.   

2007-2009 Ģ. Dimdiņš 

 
Zviedrijas Darba Tirgus 
Politikas Izvērtēšanas 
Institūta (IFAU) un 
Zviedrijas Eiropas Politikas 
Institūta (SIEPS) 
līdzfinansēts projekts,  , 
Stokholmas Universitāte, 
Zviedrija 

projekta dalībnieks,  
„Sabiedrības attieksme pret 
atalgojumu īslaicīgi Zviedrijā 
strādājošajam darbaspēkam no 
citām ES valstīm“ 

 

2009 

 

 

2010 

V.Reņģe, 
S.Sebre 

Nordic-Baltic Doctoral 
Network In Psychology,  
Helsinki 

Nordic-Baltic Doctoral 
Network In Psychology,  
Jūrmala 

 

Lekcija, ‘’Psychological Science 
in Society in Regard to the 
Baltic Context” 

Lekcija “Developmental and 
Clinical Psychology Research 
from a Cross-Cultural 
Perspective”  
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2010 S.Sebre Kopprojekts ar Viļņas 
Universitātes Psiholoģijas 
nodaļu;   

ko-vadītāja „Direct and Indirect 
Parenting Practices:  
Associations with Child 
Internalizing and Externalizing 
Behaviors in Latvia and 
Lithuania”   

11. tabula. Akadēmiskā personāla zinātniski pētnieciskās darbības skaits ārvalstu izglītības 

iestādēs. 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits kopā 
 2005./2006.  2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009/2010.  

Igaunija 1     1 

Itālija  1    1 

Zviedrija   2 1  3 

Dānija    1  2 

Somija    2  2 

Lietuva     1 1 

 

13.4. Ārvalstu vieslektoru skaits programmā (norādot valsti); 

 Ārvalstu vieslektoru skaits akreditācijas periodā psiholoģijas bakalaura un profesionālā 

bakalaura studiju programmās ir bijis salīdzinoši neliels, tradicionāli vairāk mācībspēku tiek 

pieaicināti maģistra un doktora līmeņa studiju programmās. Diemžēl ekonomiskā krīze un līdz ar 

to ierobežotie finansu resursi apgrūtina plašāku mācībspēku apmaiņu arī bakalaura līmeņa 

programmās, tomēr jau ir veiktas dažādas iestrādes un ar pārliecību var apgalvot, ka, materiālajai 

situācijai uzlabojoties, šāda sadarbība tiks atsākta.  

 2007. gada oktobrī studentiem praktiskas nodarbības relaksācijā un vizualizācijā vadīja 

Lilita Matisone no  Mičiganas universitātes. 

 2009.gadā LU viesojās un ievadsemināru par Kognitīvi biheiviorālo psihoterapiju vadīja 

PhD Maie Kreegipuu no Tartu universitātes. 

 2009.gadā Fulbright programmas ietvaros Psiholoģijas nodaļā viesojās un lekcijas gan 

psiholoģijas, gan arī skolotāju izglītības programmu studentiem lasīja Kembridžas Universitātes 

Labklājības institūta pētnieks, psiholoģijas doktors Niks Beiliss.  

12.tabula. Ārzemju vieslektoru skaits programmā 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits kopā 
 2005./2006

.  
2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009/2010.  

ASV   1   1 

Igaunija    1  1 
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Lielbritānija     1 1 

      3 

 

13.5. studējošie, kas studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros, norādot 
programmu un valsti 

 Akreditācijas periodā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar Kopenhāgenas Universitāti 

un šobrīd katru semestri diviem studentiem ir iespēja vienu semestri mācīties šajā universitātē. 

Iespēju ir izmantojuši 5 programmā studējošie.  

13. tabula. Ārzemēs studējušo skaits programmā 

Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem Skaits kopā 
 2005./200

6.  
2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 2009/2010.  

Dānija    2 3 5 
 

14. Studiju programmas attīstības plāns (akadēmiskās darbības, finansējuma un 

infrastrukt ūras, personāla attīstība). 

Iepriekšējā perioda uzdevumu izpilde 

Lai izstrādātu uzdevumus nākamajam programmas akreditācijas periodam, ir svarīgi izvērtēt, 

kā ir izpildīti programmas specifiskie uzdevumi, kas tika izvirzīti šim periodam. Kopumā var 

teikt, ka ir izdevies realizēt uzdevumus un vairāku uzdevumu realizācija ir jāturpina arī nākotnē.  

14.tabula. Iepriekšējā perioda uzdevumu izpilde  

Izvirzītais uzdevums Uzdevuma izpilde Piezīmes par 
uzdevuma izpildi 

1.Pamatojoties uz izglītības 
normatīvo aktu prasībām, turpināt 
pilnveidot programmas saturu gan 
studiju kursu satura ziņā, gan 
atsevišķo kursu tematu 
saskaņošanas jomā, novēršot 
atsevišķi jautājumu dublēšanos un 
citu jautājumu nepilnīgu apgūšanu. 

Studiju programma ir 
veiksmīgi pilnveidota 
studiju kursu saskaņošanas 
ziņā. 

 

2.Veicināt studentus izmantot 
starptautiskās apmaiņas iespējas, kā 
arī labāko studentu tālāko izglītību 
ar mērķi iesaistīt pasniedzēja darbā. 

Studējošo un mācībspēku 
starptautiskā apmaiņa ar 
katru gadu paplašinās. 

Iespējas starptautisko 
apmaiņu attīstīt plašāk.  

3.Rast iespējas esošā akadēmiskā 
personāla regulārai kvalifikācijas 
paaugstināšanai, veicināt viņu 
studijas doktorantūrā, meklēt 
stažēšanās iespējas ārvalstu 

Būtiski ir paaugstinājusies 
akadēmiskā personāla 
akadēmiskā un 
profesionālā kvalifikācija.  

Jāturpina strādāt pie 
iespējām stažēties 
ārvalstu augstskolās. 
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augstskolās. 
4.Turpināt sekmēt akadēmiskā 

personāla zinātniski pētnieciskā 
darba kvalitāti, veicinot 
iesaistīšanos gan LZP finansētos 
pētījuma projektos, gan 
kopprojektos starpvalstu līmenī, 
veicināt zinātnisko pētījumu 
rezultātu atspoguļošanu zinātniskās 
publikācijās. 

Docētāji aktīvi iesaistāt 
dažādos pētnieciskos 
projektos un publicē savu 
pētījumu rezultātus 
starptautiski atzītos 
izdevumos. 

 

5.Rīkot ikgadējās zinātniskās 
konferences, iesaistot tajās arī 
aktīvākos studentus un tādejādi 
nodrošināt pieredzes apmaiņu par 
veiktajiem pētījumiem un aktuālām 
problēmām psiholoģijā. 

Katru gadu tiek rīkota LU 
zinātniskās konferences 
Psiholoģijas sekcija, kur 
tiek ziņots par jaunākajiem 
mācībspēku pētījumiem. 

Attīstīt plašākas 
iespējas studentu 
zinātnisko darbu 
prezentācijām 
konferencēs.  

6.Turpināt veicināt demokrātisku 
attiecību veidošanos starp 
studentiem un mācībspēkiem. 

Attiecības starp 
studējošajiem un 
mācībspēkiem ir 
demokrātiskas, tas tiek 
uzsvērts arī studiju kursu 
un studiju programmas 
novērtējuma anketās 

 

7.Rūpēties par mācību procesa 
tehnisko un metodisko 
nodrošinājumu, veicināt 
mācībspēkus sagatavot jaunus 
mācību līdzekļus un mācību 
grāmatas. 

Mācību procesa tehniskais 
nodrošinājums ir nedaudz 
uzlabojies, ir izstrādāti 
vairāki jauni mācību 
līdzekļi (skat. 7.pielikumu) 

Ir nepieciešams 
atjaunot studentiem 
pieejamo datortehniku 
un kopēšanas tehniku 
(finansiālo 
ierobežojuma realitātes 
robežās) 

8.Turpināt stimulēt mācībspēkus 
kursu docēšanā izmantot 
datortehniku, lietot projektorus u.c. 
uzskates līdzekļus. 

Praktiski visās lekcijās tiek 
izmantota vizuālās 
prezentācijas tehnika, tiek 
izstrādāti arī e-kursi un tiek 
izmantota moodle vide. 

Jāveicina kursu izstrāde 
e-vidē. 

9.Turpināt atbalstīt studentu 
aktivitātes zinātnisko konferenču, 
vasaras skolu, semināru 
organizēšanā. 

Studentu aktivitātes vairāk 
notiek fakultātes studentu 
pašpārvaldes līmenī.  

 

10.Veidot konstruktīvu sadarbību ar 
prakses vietām un prakses 
vadītājiem, lai pilnveidotu studentu 
profesionālās iemaņas.  

Ir izveidojusies sadarbība 
ar prakses vietām un 
praktizējošiem 
psihologiem, kas iespēju 
robežās palīdz nodrošināt 
prakses vietas. 
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Attīstības stratēģija:  

 2008. gada 1. decembrī LU Senāts akceptēja LU stratēģijas pamatnostādnes laika posmam 

līdz 2019. gadam. Šajā dokumentā akcentēts būtiskākais LU darbības mērķis, kas ir formulējams 

kā virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti.  

Studiju programmas attīstība saskaņā ar Latvijas Universitātes Stratēģisko plānu 2010. – 2020. 

gadam, kur bakalaura studiju programmu mērķis ir  

‘ ’Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeņa 

studiju programmām un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas īpaši 

sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem’’ ietver sekojošus virzienus. 

1. Turpināt noteikt programmā sasniedzamos studiju rezultātus un pilnveidot programmas 

struktūru tā, lai nodrošinātu šo rezultātu sasniegšanu. 

2. Celt studiju programmas kvalitāti, izmantojot efektīvu sadarbību un atgriezenisko saikni 

starp LU izpildes un pārraudzības institūcijām. 

3.  Paaugstināt programmas ietvaros realizējamo studiju kursu kvalitāti, regulāri sekojot līdzi 

aktualitātēm psiholoģijas zinātnē.  

4.  Izvērtēt studējošo patstāvīgā darba apjomu un nodrošināt ECTS prasībām atbilstošu 

studējošo patstāvīgā darba apjomu. 

5. Pilnveidot studējošo diskusiju, uzstāšanās, eseju un rakstu rakstīšanas prasmes. Veicināt 

studentu zinātnisko darbu prezentācijas konferencēs.  

6. Veicināt programmā iesaistīto mācībspēku pētniecisko darbību, līdzdalību Latvijas mēroga 

un starptautiskos projektos un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu.  

7.  Turpināt stimulēt mācībspēku un studējošo iesaistīšanos mobilitātes projektos 

(ERASMUS u.c.). 

8.  Lai veicinātu studentu starptautisku apmaiņu, atbalstīt studiju kursu sagatavošanu un 

vadīšanu angļu valodā. Turpināt ārzemju pasniedzēju piesaisti. 

9.  Paplašināt sadarbību un pilnveidot sakarus ar līdzīgām augstākās izglītības programmām 

Latvijā un ārvalstīs. 

10. Pilnveidot informācijas un reklāmas materiālus par studiju programmu. 
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15. Studiju programmas SVID analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 
• Programma tiek realizēta LU, kurā strādā 
pieredzējuši un augsti kvalificēti mācībspēki, 
kas pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc 
programmas. 
•  Studiju procesa īstenošanā piedalās 
praktiķi, studiju plāns iekļauj praksi lielā 
apjomā, studiju kursu saturā ir daudz 
praktisko nodarbību, kas kopumā 
nodrošina programmas profesionālo 
raksturu. 
• Studiju programmā līdzsvarotās proporcijās 
ir apvienoti praktiski orientēti un teorētisko 
zināšanu studiju kursi. 
• Programmā iesaistīto docētāju augstā 
pētnieciskā aktivitāte un regulāra piedalīšanās 
starptautiskās zinātniskās konferencēs. 
• Programmas absolventi labprāt izvēlas 
turpināt studijas psiholoģijas maģistra 
programmā un ir apmierināti ar studiju 
programmu.  
• Labvēlīga studiju vide un veiksmīga 
pasniedzēju un studentu mijiedarbība studiju 
procesā. 
•  Pastāv iespēja izvēlēties studiju formu: 
pilna laika vai nepilna laika studijas. 

 

• Pārāk ierobežotais budžeta vietu skaits.  
• Vajadzība atjaunot un papildināt materiāli 
tehnisko nodrošinājumu. 
•  Visos studiju kursos nav pieejama 
mūsdienīga literatūra latviešu valodā.  
• Stundu pasniedzēju- praktiķu piesaistīšana 
tiek ierobežota nepietiekama finansējuma 
dēļ. 
• Netiek izmantotas visas studējošo un 
mācībspēku apmaiņas iespējas. 
• Fakultātes ģeogrāfiskais novietojums 
ārpus Rīgas centra, kas apgrūtina iespējas 
studējošiem elastīgāk izvēlēties C-daļas 
studiju kursus. 
 
 

 

Iespējas Draudi 
• Padarīt efektīvāku studiju procesu, plašāk 
izmantojot e-vides studiju iespējas.  
• Veicināt plašāku LU abonēto zinātnisko 
publikāciju datu bāzu izmantošanu. 
• Plašāk iesaistīt studentus docētāju un 
doktorantūras studentu pētnieciskajā darbībā. 
• Organizēt psiholoģijas studentu pētniecisko 
darbu konferences.  
• Veicināt un paplašināt iespēju studentiem 
semestri studēt Eiropā ERASMUS 
programmas ietvaros. 
• Sagatavojot studiju kursus angļu valodā, 
piesaistīt ārzemju studentus.  

• Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, 
kas ietekmē studentu maksātspēju un biežāk 
izraisa studiju pārtraukšanu. 

• Demogrāfiskā situācija valstī, kuras 
rezultātā var samazināties studentu skaits 
programmā.  
• Studentiem pieaug iespējas izvēlēties 
līdzīgas programmas Latvijā un ārvalstīs, 
kas var mazināt potenciālo studentu skaitu. 

• Studēt gribētāju skaita samazināšanās un 
tam sekojošā iespējamā nepieciešamība 
komplektēt grupas no reflektantiem ar 
vājākām zināšanām. 

• Nepietiekams finansējums jaunu 
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• Organizēt starpdisciplinārus pētījumus  ar 
citām fakultātēm. 
• Turpināt veicināt un atbalstīt programmas 
docētāju profesionālās kvalifikācijas celšanu. 
• Plašāk informēt sabiedrību par psiholoģijas 
zinātnes un psiholoģijas profesijas 
nepieciešamību un vajadzību Latvijas valsts 
interesēs.  

  

profesionāļu iesaistīšanai programmas 
realizācijā un pienācīgai prakses vadītāju 
darba apmaksai; 

• Pasniedzēju slodzes palielināšana un 
atalgojuma samazināšana, kas var mazināt 
mācībspēku darba motivāciju un radīt 
pārslodzi. 
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Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas izmaksu aprēķins
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STUDIJU PLĀNS 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma pilna laika forma (8 semestri) 

Daļa 
/statu

ss 
LUIS 

  

Kursa kods Kursa nosaukums Semestri Kre
dīt-
pun
kti 
  
  

pārbaudes 
veids 

  
  

Lekcijas, 
semināri 

  
  

Docētājs 
  

 
    1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 

    Vispārizgl ītojošie studiju 
kursi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

A/A Filz1024 Filozofijas pamati 4              4 Eksāmens L36, S28 lekt. L. Apsīte 
A/L SociP046 Sociālā antropoloģija       2         2 Eksāmens  L20, S12 pasn. A.Saulītis 
A/A Soci2029 Ievads socioloģijā  2             2 Eksāmens L16, S16 Lekt M.Niklass 

A/A Psih3048 
Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze             2  2 Eksāmens L8, S24 doc. S.Kristapsone 

A/K 
A/A 

ValoP105, 
ValoP106 

Svešvaloda (angļu valoda)  
Svešvaloda (vācu valoda) 

4               4 Eksāmens 
S64 
P46, S18 

asist. E.Latkovska, 
lekt.A.Eiholca,  
prof. I.Kangro 

  Uzņēmējdarbības modulis             

A/K JurZP003 Ievads tiesību zinātnē    2     2 Eksāmens L32 Pasn. G.Sniedzīte 

A/A VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati  4       4 Eksāmens L28, S36 Lekt. I.Rezepina 

    
Nozares teorētiskie 
pamatkursi  un informācijas 
tehnoloģiju kursi  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.         

A/A Psih1042 Ievads psiholoģijā I 4               4 Eksāmens L48, S16 doc. A.Miltuze 

A/A Psih1045 Ievads psiholoģijā II*   3             3 Eksāmens L18, S30 doc. A.Miltuze 

A/L BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I 2               2 Eksāmens L24, S8 prof. I.Aivars/ lekt.K.Eglīte 

A/A Psih1396 Psiholoģijas vēsture   3             3 Eksāmens L32, S16 lekt. I.Stokenberga 

 A/A SDSK1008 Matemātiskā statistika psiholoģijā  4               4 Eksāmens L48, P16 doc. S.Kristapsone 

A/A Psih3057 Pētniecības metodoloģija psiholoģij ā     2           2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 

A/A Psih2018 Psihometrika     2           2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 

A/A Psih2024 Attīstības psiholoģija     4           4 Eksāmens L48, S16 
prof. S.Sebre/ 
doc.A.Miltuze 

A/A Psih2036 Sociālā psiholoģija      4           4 Eksāmens L48, S16 
as.prof. Ģ.Dimdiņš/  
lekt. I.Stokenberga 
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A Psih2072 Personības psiholoģija      4           4 Eksāmens L48, S16 
prof. V.Reņģe/ 
 lekt. A.Upmane 

A Psih3017 Patopsiholoģija       4         4 Eksāmens L56, S8 doc. E.Strika 
    Prakse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.         

A/A Psih2035 Prakse I   4             4 Aizstāvēš.   
 Doc.A.Gaitniece-Putāne, 
lekt.I.Stokenberga 

A/K Psih3055 Prakse II           4     4 Aizstāvēš.    doc. E.Strika 

A/K PsihP259 Prakse III             10  10 Aizstāvēš.   
 doc. B.Martinsone, 
 doc. L.Pirsko 

A/K Psih1062 Prakse IV              8 8 Aizstāvēš.   
 doc. E.Strika,  
pasn. I.Baumane 

    Bakalaura darbs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.         
A/A Psih3067 Bakalaura darbs                12 12 Aizstāvēš.    as.prof. Ģ.Dimdiņš 

Obligātās izvēles B daļa 

    Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.         

B/A Psih1064 Sociālo prasmju treniņš 2               2 Eksāmens L16, S16 doc.A.Gaitniece - Putāne 

B/A PsihP054 Psihologa ētika un profesionālā 
darbība 

      2         2 Eksāmens L16, S16 doc. B.Martinsone 

B/L Biol1047 Psihes bioloģiskie pamati II   2             2 Eksāmens L24, S8 lekt.M.Dūka 

B/S Biol1050 Psihofizioloģija   2             2 Eksāmens L24, S8 
prof. I.Aivars/ 
lekt.K.Eglīte 

B/L Psih2028 Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss)     2           2 Eksāmens L24, S8 prof. M.Raščevska 

B/L Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II       2         2 Eksāmens L24, S8 prof. M.Raščevska 

B/K Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija       2         2 Eksāmens L16, S16 prof. I.Austers 
B/K Psih2127 Pedagoģiskā psiholoģija         2       2 Eksāmens L18, S14 asist. I.Damberga 

B/A Psih3047 Izpētes metodes psiholoģijā       2         2 Eksāmens L22, S10 lekt. I.Skreitule - Pikše 

B/K PsihK001 Kursa darbs I       2         2 Aizstāvēš.    doc. A.Koļesovs 
B/K PsihK002 Kursa darbs II           2     2 Aizstāvēš.  lekt. A.Upmane 
B/K PsihK003 Kursa darbs III             2   2 Aizstāvēš.  as.prof. Ģ.Dimdiņš 

B/A Psih3040 Diferenciālā psiholoģija         2       2 Eksāmens L28, S4 doc. A.Gaitniece - Putāne 

B/K Psih3061 Neiropsiholoģija         2       2 Eksāmens L24, S8 lekt. S.Voitkāne 

B/A PsihP043 Personības izaugsmes treniņš         2       2 Eksāmens S32 
doc. A.Gaitniece - Putāne/ 
lekt. A.Upmane 

B/A PsihP057 Organizāciju psiholoģija          3     3 Eksāmens L32, S16 
prof. V.Reņģe/pasn. 
I.Muzikante 



 63

B/L PsihP062 Psihodiagnostika I         3     
  3 

Eksāmens L24, S24 

prof. S.Sebre,  lekt. 
I.Skreitule - Pikše,  asist. 
I.Damberga 

B/A PsihP014 Psihodiagnostika II           3     3 Eksāmens L32, S16 doc. E.Strika 
B/A PsihP005 Psiholoģiskā konsultēšana I         2      2 Eksāmens L24, S8 lekt. A.Upmane 
B/A PsihP015 Psiholoģiskā konsultēšana II             2   2 Eksāmens L4, S10,P18 lekt.A.Upmane 
B/L Psih1058 Grupu vadīšanas metodes           4     4 Eksāmens L8, S56 doc. M.Biseniece 
B/A Psih2023 Starpkultūru psiholoģija*         2       2 Eksāmens L16, S16 prof. I.Austers 
B/A Psih3043 Veselības psiholoģija*           2    2 Eksāmens L16, S13,P3 pasn. R.Upenieks 
B/A Psih3042 Psihosomatika          2     2 Eksāmens L20, S12 pasn. R.Upenieks 
B/A PsihP055 Ģimenes psiholoģija          3      3 Eksāmens L32, S16 lekt. I.Skreitule - Pikše 
B/S Medi3001 Ievads psihiatrijā             2   2 Eksāmens L31, S1 pasn. I.Pļaviņa 
B/A Psih4010 Ievads juridiskajā psiholoģijā*           2     2 Eksāmens L24, P8 doc. E.Strika 

   Izvēles kursi                         
B/A Psih2117 Konfliktoloģija         2       2 Eksāmens L24, S8 lekt. I.Skreitule - Pikše 
B/A Psih2002 Krīzes psiholoģija           2     2 Eksāmens L16, S2,P14 as.prof. I.Bite 
B/A Psih3039 Politiskā psiholoģija         2       2 Eksāmens L20, S12 as.prof. Ģ.Dimdiņš 
B/A Psih3030 Valodas un runas psiholoģija           2     2 Eksāmens L24, S8 lekt. S.Voitkāne 
B/A Psih2052 Vardarbības psiholoģija             2   2 Eksāmens L16, S12,P4 lekt. I.Skreitule - Pikše 
B/A Psih3356 Vides psiholoģija         2       2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 

  
* var izvēlēties citu kursu no izvēles 
kursu saraksta              

C   Br īvās izvēles kursi     2 2 2     6       
Kopā A daļā 18 16 16 8 0 4 12 20 94    

t.sk. Vispārizglītojošie studiju kursi 8 6 0 4 0 0 2 0 20    
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 6 16 4 0 0 0 0 36    

Kopā B daļā 2 4 2 10 18 16 8 0 60    
t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi 0 4 2 10 21 20 11 0 68    

Br īvās izvēles daļā (C daļā)    2 2 2    6    

Kopā programmā 20 20 20 20 20 20 20 20 160    
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STUDIJU PLĀNS 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma nepilna laika forma (9 semestri) 

Daļa 
/statuss 
LUIS 

  

Kursa kods Kursa nosaukums Semestri 
Kredīt-
punkti 

  
  

Pārbaudes 
veids 

  
  

Lekcijas, 
semināri 
  
  

Docētājs 
  
      1.gads 2.gads 3.gads 4.gads 

5.g
ad
s 

      1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Obligātā A daļa       

    Vispārizgl ītojošie studiju 
kursi                      

      
A/A Filz1024 Filozofijas pamati 4                4 Eksāmens L36, S28 lekt. L. Apsīte 
A/L SociP046 Sociālā antropoloģija       2           2 Eksāmens L20, S12 pasn. A.Saulītis 
A/A Soci2029 Ievads socioloģijā   2              2 Eksāmens L16, S16 Lekt M.Niklass 

A/A Psih3048 
Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze 

          
 

   2  2 
Eksāmens L8, S24 doc. S.Kristapsone 

A/K 
A/A 

ValoP105, 
ValoP106 

Svešvaloda (angļu valoda)  
Svešvaloda (vācu valoda) 

4               
 

4 Eksāmens 
S64 
P46, S18 

asist. E.Latkovska, 
lekt.A.Eiholca,  
prof. I.Kangro 

  Uzņēmējdarbības modulis               

A/K JurZP003 Ievads tiesību zinātnē    2      2 Eksāmens L32 Pasn. G.Sniedzīte 

A/A VadZ1022 Uzņēmējdarbības pamati  4        4 Eksāmens L28, S36 Lekt. I.Rezepina 

  

  Nozares teorētiskie 
pamatkursi  un informācijas 
tehnoloģiju kursi  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
 

      
A/A Psih1042 Ievads psiholoģijā I 4                 4 Eksāmens L48, S16 doc. A.Miltuze 
A/A Psih1045 Ievads psiholoģijā II   3               3 Eksāmens L18, S30 doc. A.Miltuze 

A/L BiolP049 Psihes bioloģiskie pamati I 2               
  

2 
Eksāmens L24, S8 

prof. I.Aivars/ 
lekt.K.Eglīte 

A/A Psih1396 Psiholoģijas vēsture   3               3 Eksāmens L32, S16 lekt. I.Stokenberga 
 A/A SDSK1008 Matemātiskā statistika psiholoģijā  4                 4 Eksāmens L48, S16 doc. S.Kristapsone 
A/A Psih3057 Pētniecības metodoloģija psiholoģijā     2             2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 
A/A Psih2018 Psihometrika       2           2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 

A/A Psih2024 Attīstības psiholoģija     4           
  

4 
Eksāmens L48, S16 

prof. S.Sebre/ 
doc.A.Miltuze 
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A/A Psih2036 Sociālā psiholoģija      4           
  

4 
Eksāmens L48, S16 

as.prof. Ģ.Dimdiņš/ 
lekt. I.Stokenberga 

A/A Psih2072 Personības psiholoģija      4           
  

4 
Eksāmens L48, S16 

prof. V.Reņģe/ lekt. 
A.Upmane 

A/A Psih3017 Patopsiholoģija       4           4 Eksāmens L56, S8 doc. E.Strika 
    Prakse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.         

A/A Psih2035 Prakse I   4               4 Aizstāvēš.     
A/K Psih3055 Prakse II           4       4 Aizstāvēš.     
A/K PsihP259 Prakse III             10     5 Aizstāvēš.     
A/K Psih1062 Prakse IV               8   13 Aizstāvēš.     

    Bakalaura darbs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.         
A/A Psih3067 Bakalaura darbs I                12  12 Aizstāvēš.     

Obligātās izvēles B daļa 

    Nozares profesionālās 
specializācijas kursi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

  

      

B/A Psih1064 Sociālo prasmju treniņš 2               
  

2 Eksāmens L16, S16 
doc.A.Gaitniece - 
Putāne 

B/A PsihP054 
Psihologa ētika un profesionālā 
darbība 

      2           2 
Eksāmens 

L16, S16 doc. B.Martinsone 

B/L Biol1047 Psihes bioloģiskie pamati II   2               2 Eksāmens L24, S8 lekt.M.Dūka 

B/S Biol1050 Psihofizioloģija   2               
2 

Eksāmens 
L24, S8 

prof. I.Aivars/ 
lekt.K.Eglīte 

B/L Psih2028 Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss)     2             2 Eksāmens L24, S8 prof. M.Raščevska 

B/L Psih3135 Kognitīvā psiholoģija II       2           2 Eksāmens L24, S8 prof. M.Raščevska 

B/K Psih3041 Eksperimentālā psiholoģija        2           2 Eksāmens L16, S16 prof. I.Austers 
B/K Psih2127 Pedagoģiskā psiholoģija          2        2 Eksāmens L18, S14 asist. I.Damberga 

B/A PsihP061 Izpētes metodes psiholoģijā       2           2 
Eksāmens 

L22, S10 
lekt. I.Skreitule - 
Pikše 

B/K PsihK001 Kursa darbs I       2           4 Aizstāvēš.    doc. A.Koļesovs 
B/K PsihK002 Kursa darbs II      2     Aizstāvēš.  lekt. A.Upmane 
B/K PsihK003 Kursa darbs III        2   Aizstāvēš.  as.prof. Ģ.Dimdiņš 

B/A Psih3040 Diferenciālā psiholoģija         2         2 
Eksāmens 

L28, S4 
doc. A.Gaitniece - 
Putāne 

B/K Psih3061 Neiropsiholoģija         2         2 Eksāmens L24, S8 lekt. S.Voitkāne 

B/A PsihP043 Personības izaugsmes treniņš         2         
2 

Eksāmens 
S32 

doc. A.Gaitniece - 
Putāne/ lekt. 
A.Upmane 

B/A PsihP057 Organizāciju psiholoģija         
 

3       
3 

Eksāmens 
L32, S16 

prof. V.Reņģe/pasn. 
I.Muzikante 
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B/L PsihP062 Psihodiagnostika I         3         
3 

Eksāmens L24, S24 

prof. S.Sebre,  lekt. 
I.Skreitule - Pikše,  
asist. I.Damberga 

B/A PsihP014 Psihodiagnostika II            3       3 Eksāmens L32, S16 doc. E.Strika 
B/A PsihP005 Psiholoģiskā konsultēšana I         2        2 Eksāmens L24, S8 lekt. A.Upmane 

B/A PsihP015 Psiholoģiskā konsultēšana II             2     2 
Eksāmens 

L4, 
S10,P18 lekt.A.Upmane 

B/L Psih1058  Grupu vadīšanas metodes           4       4 Eksāmens L8, S56 doc. M.Biseniece 
B/A Psih2023 Starpkultūru psiholoģija*         2         2 Eksāmens L16, S16 prof. I.Austers 

B/A Psih3043 Veselības psiholoģija*             2   
 

2 
Eksāmens 

L16, 
S13,P3 pasn. R.Upenieks 

B/A Psih3042 Psihosomatika                2  2 Eksāmens L20, S12 pasn. R.Upenieks 

B/A PsihP055 Ģimenes psiholoģija         
 

   3    3 
Eksāmens L32, S16 

lekt. I.Skreitule - 
Pikše 

B/S Medi3001 Ievads psihiatrijā             2     2 Eksāmens L31, S1 pasn. I.Pļaviņa 
B/A Psih4010 Ievads juridiskajā psiholoģijā*              2   2 Eksāmens L24, P8 doc. E.Strika 

    Brīvās izvēles kursi                           

B/A Psih2117 Konfliktoloģija       2 
 

 2 
Eksāmens L24, S8 

lekt. I.Skreitule - 
Pikše 

B/A Psih2002 Krīzes psiholoģija 
     2  

 
 2 

Eksāmens 
L16, 
S2,P14 as.prof. I.Bite 

B/A Psih3039 Politiskā psiholoģija       2   2 Eksāmens L20, S12 as.prof. Ģ.Dimdiņš 

B/A Psih3030 Valodas un runas psiholoģija      2    2 Eksāmens L24, S8 lekt. S.Voitkāne 

B/A Psih2052 Vardarbības psiholoģija 
      

2  
 2 

Eksāmens 
L16, 
S12,P4 

lekt. I.Skreitule - 
Pikše 

B/A Psih3356 Vides psiholoģija     2     2 Eksāmens L16, S16 doc. A.Koļesovs 

  
* var izvēlēties citu kursu no brīvās 
izvēles kursu saraksta               

C   Br īvās izvēles kursi        2     2   2 6       
Kopā A daļā 18 14 16 8 0 6 10 8 14 94    

t.sk. Vispārizglītojošie studiju kursi 8 4 2 2 0 2 0 0 2 20    
Nozares teorētiskie pamatkursi 10 6 14 6 0 0 0 0 0 36    

Kopā B daļā 2 4 2 10 15 12 6 9 0 60    
t.sk. Nozares profesionālās specializācijas kursi 

0 4 2 10 19 14 8 11 0 68    

Br īvās izvēles daļā (C daļā)     2  2  2 6    
Kopā programmā 20 18 18 18 17 18 18 17 16 160    



 
 

 
Pielikumi 

 

1. Pielikums.  Studiju programmā iekļauto studiju kursu apraksti (izdrukas no LUIS)  

2.Pielikums. Informācija par studiju programmas realizācijā iesaistītajiem mācībspēkiem:  

2.1.pielikums. Mācībspēku saraksts.  

2.2. pielikums. Mācībspēku CV un akadēmiskā personāla CV. 

3.Pielikums. Studējošo, absolventu, darba devēju aptauju paraugi. 

4. Pielikums.  Prakses līgumi vai tās personas izsniegtas izziņas, kas nodrošinās prakses 
vietas. 

5.Pielikums.  Prakses nolikums. 

6.Pielikums. Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu 
institūciju finansētajos projektos atskaites periodā.  

7. Pielikums. Akadēmiskā personāla galvenās zinātniskās publikācijas un sagatavotā 
mācību literatūra atskaites periodā. 

8.Pielikums.  Studiju programmas materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums:  

a) bibliotēkas resursi; 

b) datorklases un to resursi; 

c) mācību laboratorijas u.c. 

9.Pielikums.  Metodiskie norādījumi kā izstrādāt bakalaura darbu/maģistra  
darbu/diplomdarbu u.c. 

10.Pielikums.  Viena Latvijas un divas ES studiju programmas (studiju plāni), ar kurām 
veikta salīdzināšana. 

11.Pielikums. Divas atsauksmes no savās valstīs atzītām Latvijas vai ārvalstu 
augstskolām, kuras realizē līdzīgas studiju programmas. 

12.Pielikums. Atsauksmes no profesionālajām organizācijām  

13.Pielikums. Psihologa asistenta profesijas standarts.  

14.Pielikums. Eiropas psihologu izglītības vadlīnijas.  

15.pielikums. Reklāmas un informatīvie izdevumi par studiju iespējām.  

16.Pielikums. Par augstākās izglītības programmas apgūšanu izsniedzamā diploma un tā 
pielikuma paraugs. 

17.Pielikums. Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas 
standartā (IZM iesniegtā jaunā redakcijā) iekļauto nepieciešamo kompetenču, 
prasmju un zināšanu sarakstu 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

1. Pielikums.  Studiju programmā 

iekļauto studiju kursu apraksti 

(izdrukas no LUIS)  

 



 
 

 

Kursa nosaukums Filozofijas pamati [PM]  
Kursa kods Filz1024  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Filozofija  
Lekciju stundu skaits 36  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 09.02.2005  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Filozofijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Filozofijas doktors, doc. Jurğis Šķilters 
Dr. Filozofijas doktors, asoc.prof. Elga Freiberga 
Dr. Filozofijas doktors, doc. Ilze Fedosejeva 
Filozofijas mağistra grāds, lekt. Artis Svece 
Dr. Filozofijas doktors, prof. Igors Šuvajevs 
Raivis Bičevskis | pasniedzējs 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Filz1024 [2FIL1017] Filozofijas pamati [PM] [slēgts 
03.09.2010] 
Filz1045 [2FIL1045] Filozofijas pamati [SkLa P] 
Kursa anotācija  
Studiju kurss ietver sevī filozofijas pamatkonceptu raksturojumu, akcentējot būtiskākos 
jautājumus un problēmas - iezīmē galvenos teorētiskos jēdzienus, iepazīstina ar pieņēmumiem 
par cilvēka vietu pasaulē 21. gs., ar dažādām pieejām svarīgāko filozofijas jautājumu risināšanā.  
Studiju kursa mērķis ir dot studentiem iespēju analizēt filozofijas problēmas, kā arī reflektēt par 
to konsekvencēm pedagoģiskajā praksē.  
 
Rezultāti  
Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  
 
1. zināšanas un izpratni par:  
• filozofijas pamatkonceptu un problēmu būtību, nozīmi, saturu;  
• filozofijas mērķiem un ideāliem;  
• filozofijas problēmām vēsturiskajā un mūsdienu kontekstā;  
• filozofijas problēmu risināšanas iespējām;  
• filozofijas problēmu konsekvencēm cilvēka dzīvē.  
 
2. prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  
• saskatīt filozofijas problēmu būtību;  
• analizēt un izvērtēt filozofijas problēmas;  
• radoši izmantot filozofiskās domāšanas modeļus sociālajā un profesionālajā praksē;  
 
3. prasmes zināšanas pielietot:  
• dažādas filozofijas teorijas vēsturiskajā un mūsdienu skatījumā;  
• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt pētniecisku darbību;  



 
 

• izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus, veikt filozofisku problēmu analīzi.  
 
4. komunikācijas prasmes;  
• formulēt un analītiski aprakstīt filozofijas problēmas;  
• diskutēt un risināt filozofijas problēmas gan vēsturiskajā, gan mūsdienu kontekstā;  
• risināt ar filozofijas problēmām saistītās konfliktsituācijas sociālajā un profesionālajā praksē.  
 
5. vispārējās prasmes:  
• veicināt topošo pedagogu radošu pieeju mūsdienu ētikas problēmu risināšanai sociālajā un 
profesionālajā praksē;  
• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos, vadīt savu tālāko izglītību un profesionālo pilnveidi.  
 
Kursa plāns  
1. Filozofijas vispārīgs raksturojums. Filozofisko zināšanu robežas. Filozofijas vērtība. L 4  
2. Kultūras filozofiskā izpratne. L 2  
3. Kas ir filozofija? S 2  
4. Filozofijas virzieni un pamatjēdzieni. L 2  
5. Kā radusies pasaule? Materiālisms un ideālisms. S 2  
6. Mūsdienu filozofijas problēmu vispārīgs raksturojums. L 2  
7. Eirodzīve. S 2  
8. Esamība un cilvēka pasaule. L 2  
9. E. Kasīrera simboliskā filozofija. S 2  
10. Laiks un telpa. L 2  
11. Ko mēs zinām, nezinām, gribētu zināt par laiku? S 2  
12. Cilvēka filozofiskā izpratne. Cilvēka būtības meklējumi. L 6  
13. Kas ir cilvēks? S 2  
14. Izziņas problemātika filozofijā. L 2  
15. Ko es varu zināt? S 2  
16. Saprašana. Hermeneitika. L 2  
17. Skaistā aktualitāte. S 2  
18. Ideoloģija kā filozofiskās izpētes problēma. L 2  
19. Cik liels ir ideoloģijas spēks mūsdienās? S 2  
20. Daba un tehnika. Cilvēka pozīcija mūsdienu pasaulē. L 2  
21. Vai zinātnes progresam ir robežas? S 2  
22. Personība un masa. Vara. L 2  
23. Masu sacelšanās. S 2  
24. Vērtība kā filozofiska problēma. Ieskats aksioloģijā. L 2  
25. Liberālisma vērtības. S 2  
26. Dzīves māksla kā filozofiska problēma. L 2  
27. Skaista dzīve? S 2  
28. Citādais kā filozofiska problēma. Feminisms. L 2  
29. Vai dzimumlīdztiesība ir iespējama? S 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. Sekmīgi starppārbaudījumi :  
1.1. eseja „Kas ir filosofija?” – 20%;  
1.2. aktīva līdzdalība seminārnodarbību diskusijās – 50%.  
2. Eksāmens: pārbaudes darbs divās daļās: 1) filozofijas pamatjēdzienu analīze (izmantojot 
nepabeigto teikumu metodi); 2) divu filozofijas problēmu izvērsta analīze– 30%.  



 
 

 
Mācību pamatliteratūra  
1. Blekberns S. Neatvairāms ievads filozofijā. Rīga: Satori, 2007.  
2. Jaspers K. Ievads filosofijā - Rīga: Zvaigzne ABS, 2003.  
3. Kūle M., Kūlis R.. Filosofija. – Rīga: Burtnieks, 1996.  
4. Rasels B. Filosofijas problēmas. - Rīga: Jānā Rozes apgāds,2008.  
 
Papildliteratūra 
1. Gadamers H.G. Skaistā aktualitāte. Māksla kā spēle, simbols un svētki. – Rīga: Zvaigzne 
ABS, 2002.  
2. Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Rīga., Intelekts., 1997.  
3. Kūle M. Eirodzīve. – R., FSI, 2006.  
4. Šmids V. Skaista dzīve? Ievads dzīves mākslā. – Rīga: Zvaigzne ABS, 2001.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 
1. http://site.ebrary.com/lib/latvia  
2. www.satori.lv (literatūras un filozofijas portāls)  
 
Piezīmes  
Par katra nākamā semināra pamatjautājumiem, līdzi ņemamiem materiāliem un iespējamiem 
mājas darbiem studenti tiek informēti iepriekšējās nodarbības laikā. Attaisnoti kavētās semināru 
nodarbības students var ieskaitīt, uzrakstot patstāvīgo darbu par atbilstošo tēmu. Patstāvīgo darbu 
tēmas tiek saskaņotas personīgi ar docētāju.  
Uzsākot kursa docēšanu docētājs nodrošina studentus ar nodarbību kalendāro plānu 



 
 

 

Kursa nosaukums Sociālā antropoloģija [PsihB P]  
Kursa kods SociP046 
 Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Socioloģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā antropoloģija 
 Lekciju stundu skaits 20 
 Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12  
Kursa apstiprinājuma datums 05.11.2002  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Socioloģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Filozofijas mağistra grāds, pasn. Klāvs Sedlenieks 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
SociP046 [2SOCP045] Sociālā antropoloģija [PsihB P] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Šī kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar antropoloģiju kā zinātni par cilvēku šī vārda 
visplašākajā nozīmē. Lekcijas sniedz studentiem pamata informāciju par galvenajām 
antropoloģijas nozarēm - fizisko/bioloģisko antropoloģiju un sociālo/kultūras antropoloģiju. 
Kursu beidzot studentiem jāsaprot un jāspēj pielietot galvenos antropoloģijas jēdzienus, jāsaprot 
šīs zinātnes uzdevumus un metodes, kā arī jāzina, kādu vietu antropoloģija ieņem starp citām 
zinātnēm, kas nodarbojas ar cilvēku pētīšanu.  
 
Rezultāti  
Mācību kursā studenti iegūs nozīmīgas akadēmiskās zināšanas un profesionālās kompetences.  
Akadēmiskās zināšanas:  
 
par galvenajām antropoloģijas nozarēm - fizisko/bioloģisko antropoloģiju;  
par sociālo/kultūras antropoloģiju kā sociālas antropoloģijas nozari;  
par sociālajāaa ntropoloģijā lietotajām metodēm.  
 
Profesionālās kompetences:  
saprast un spēt pielietot galvenos antropoloģijas jēdzienus;  
spēt pielietot zināšanas par sociālās antropoloģijas metodēm;  
prasmes no sociāalās antropoloģijas perspektīvas vērtēt sabiedrības dzīves fenomenus.  
 
Kursa plāns  
1. Ievads. Kas ir antropoloģija.  
2. Evolūcija un ģenētika. Evolūcijas teorijas vēsture. Ģenētikas pamati  
3. Primatoloģijas vieta antropoloģijā. Primātu kopējās iezīmes. Lielie primāti  
4. Agrīnie hominīdi un to kultūras. Hominīdu attīstības tendences. Austrolopitēki, agrīnie Homo. 
Homo Erectus un H.sapiens parādīšanās  
5. Cilvēku variācijas; novērojamie procesi, fiziskās variācijas; rases un rasisms; cilvēku variāciju 
nākotne  
6. Arheoloģija. Pārtikas ražošanas sākumi; sedentārais dzīves veids. Dzīvnieku un augu 
domestikācija. Pārtikas ražošanas sekas. Agrīnās pilsētas; teorijas par pilsētu un valstu izcelšanos  



 
 

7. Kultūras jēdziens. Kas ir kultūra. Kultūru relatīvisms. Kultūras aprakstīšana  
8. Īss pārskats par antropoloģijas teorijām: Unilieārie evolucionisti, funkcionālisti, marksisti  
9. Vidussemestra eksāmens  
10. Ekonomikas antropoloģija. Pārtikas vākšana un ražošana. Vides ietekme uz pārtikas 
iegūšanas veidu. Resursu sadale. Dāvanas  
11. Sociālā stratifikācija un nevienlīdzība. Egalitārās, rangu un klasu sabiedrības. Stratifikācijas 
rašanās  
12. Dzimums, dzimte un kultūra. Dzimšu lomas. Dzimšu lomu atšķirības dažādās kultūrās. 
Jaunās reproduktīvās sistēmas un dzimšu maiņa. Seksualitāte un homoseksuālisms  
13. Precības un ģimene. Vai ģimene ir universāla? Precību ierobežojumi: incesta tabū. 
Jaunlaulāto rezidence. Radniecības sistēmas: bilaterālās, unilaterālās sistēmas  
14. Psiholoģija un kultūra. Garīgās attīstības universalitāte. Psiholoģisko īpašību variācijas 
dažādās kultūrās. Kultūru variāciju psiholoģiskais izskaidrojums. Reliģija un maģija. Reliģisko 
ticējumu un prakses variācijas. Reliģija un adaptācija  
15. Kultūru maiņa. Kultūras maiņa un adaptācija. Kultūras maiņas veidi mūsdienu pasaulē. 
Lietišķā antropoloģija. Globālās sociālās problēmas: pētījumi un iespējamie risinājumi  
16. Patstāvīgais darbs  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Praktiskais darbs grupā 25%. Vidussemestra eksāmens 25%. Gala eksāmens 50%.  
Mācību pamatliteratūra  
1.Eriksen T.H. (2001). History of antropology. London:Sterling, Virginia:Pluto Press.  
2.Ember&Ember, (1999). Anthropology. N.Y.:Upper Saddle River Prentice Hall.  
3.Cheater, A. P (1995) Social Anthropology. An alternative introduction. London:Routledge.  
 
Papildliteratūra  
1. http://daphne.palomar.edu/anthro100/tutorials.htm  
2. Malinowski,B. (1966). (1927) The Father in Primitive Psychology  
3. Mead, M. (1949). Coming of age in Samoa, Introduction  
4. Džohansons,D. un Īdijs, M. (1990). Lūsija. Rīga: Zinātne  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. National Geographic  
2. Current Anthropology 



 
 

 

Kursa nosaukums Socioloģija  
Kursa kods Soci2029  
Zinātnes nozare Socioloģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 11.03.2011  
Atbildīgā struktūrvienība Socioloģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Pedagoğijas mağistra grāds, lekt. Maruta Putniņa 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)  
Soci2029 [2SOC2018] Socioloģija [slēgts 03.09.2010] 

 
Kursa anotācija  

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar socioloģijas teorijām un to pielietošanas praksi sociālo procesu 
analīzē.  
Kursa uzdevumi:  
1. iepazīstināt studentus ar socioloģijas teorijām un iespējām tās izmantot sociālo procesu 
analīzē;  
2. apgūt iemaņas sociālās informācijas iegūšanā, analīzē, interpretēšanā. Rezultāti Akadēmiskās 
kompetences:  
1. tiek iegūtas zināšanas par sabiedrības struktūru, funkcijām, kopsakarībām;  
2. padziļinās teorētiskās zināšanas par ekonomiku kā sociālu institūtu un tā ietekmi uz citām 
sociālām struktūrām;  
3. gūst priekšstatu par sociālās informācijas iegūšanas metodēm, rezultātu apstrādi un datu 
interpretāciju.  
Profesionālās kompetences:  
1. spēj formulēt ekonomiskas problēmas organizācijā;  
2. prot pielietot sociālās informācijas iegūšanas metodes ekonomisko procesu izpētei 
organizācijā;  
3. apgūst iemaņas pētniecisko rezultātu apstrādē un interpretācijā;  
4. spēj prezentēt un argumentēti aizstāvēt pētījumu rezultātus.  

Kursa plāns  

1. Socioloģijas priekšmets. Sabiedrības analīzes līmeņi socioloģijā. Īss ieskats socioloģijas 
vēsturē. L 2  
2. Sabiedrības formālā organizācija: grupas un organizācijas. Darbs un nodarbinātība. L 2 S 2  
3. Sociālie institūti: ekonomika, ģimene, reliģija, izglītība, politika. L 2 S 2  
4. Sociālās mijiedarbības. Socializācija. Sociālā stratifikācija. Sociālā mobilitāte. L 2 S 2  
5. Kultūra: struktūras un modeļu daudzveidība. L 2 S 2  



 
 

6. Socioloģisko pētījumu metodika un organizācija. Pētījumu programma, ētika, metodes, datu 
apkopojums un interpretācija. L 4 S 6  
7. Sociālās problēmas mūsdienu sabiedrībā. Sociālās pārmaiņas mūsdienu sabiedrībā. 
Globalizācija. L2 S2  
Stundas kopā 32  

Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgi nokārtoti starppārbaudījumi:  
- viens kontroldarbs pēc 4. tēmas – 30%;  
- praktiskais darbs: izstrādāts un semināros sekmīgi prezentēts kursa projekts – 30%;  
- sekmīgi nokārtots kursa noslēguma rakstveida pārbaudījums (eksāmens) – 40%  
 
Zināšanu vērtēšanas kritēriji:  
- kontroldarbā apgūto zināšanu līmeni vērtē atbilstoši vispārējiem zināšanu vērtēšanas kritērijiem 
10 ballu sistēmā. Īpaši augsti tiek vērtēta kritiskā domāšana un prasme darboties komandā;  
- semināros tiek vērtēta aktivitāte problēmu apspriešanā un kursa projekta pamatotība un 
inovatīvais saturs. 

 Mācību pamatliteratūra  

1. Giddens A. Sociology. – Oxford Polity Press, Oxford, 2006.  
2. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. R. : Zvaigzne ABC, 2002.  
3. Масионис Дж. Социология. Питер, 2004., стр.751.  
4. Briņķis G. Socioloģisko pētījumu organizēšana un metodika. R.: LSPA, 2002.  
5. Zepa B., Zobena A. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca. R.: LU, 1997. 

 Papildliteratūra  

1. Ēriksens T.H. Mirkļa tirānija. Straujš un gauss laiks informācijas sabiedrībā. Norden AB, 
2004., 224.lp.  
2. Ēriksens T.H. Saknes un pēdas. Identitāte mainīgā laikā. R.: Zvaigzne, 2010.  
3. Gofmanis Ē. Sevis izrādīšana ikdienas dzīvē. Madris, 2001., 200.lpp.  
4. Kasīrers E. Apcerējums par cilvēku. Ievads kultūras filozofijā. Intelekts, 1997., 223.lpp.  
5. Bodrijārs Ž. Simulakri un simulācija. Omnia Mea, 2000., 159.lpp.  
6. Уебстер Ф. Теории информационного общества. М.,2004.,стр.400.  
7. Сикевич З.В. Социологическое иследование. Практическое руководство. Питер, 2005., 
стр. 320.  
8. Dubkevičs L. Organizācijas kultūra. R.: Zvaigzne, 2009.  
9. M.Stīgers. Globalizācija. R.: Satori, 2008.  

Periodika un citi informācijas avoti 1. Žurnāls "Kapitāls".  
2. Žurnāls "Sociology".  
3. http://www.sociology.org/ (electronic journal of sociology)  
4. http://www.waset.org/ijhss (international journal of Humanities and social sciences) 

 



 
 

 

Kursa nosaukums Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze [Psih B]  
Kursa kods Psih3048  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 8  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Ekonomikas doktors, doc. Silvija Kristapsone 
 
Priekšzināšanas Psih1039, Matemātiskā statistika psiholoģijā I [Psih PB] 
Psih3057, Pētniecības metodoloģija psiholoģijā [Psih PB] [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3048 [2PSI3055] Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze 
[Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija Kursa mērķis: iegūto psiholoģijas un matemātiskās statistikas zināšanu 
nostiprināšana un prasmes datus apstrādāt, analizēt un prezentēt datorizetēti Excel un SPSS 
programmās.  
Kursa uzdevumi:  
1) nostiprināt un padziļināt zināšanas dažādu statistisko paņēmienu un metožu lietošanā 
psiholoģijas pētījumu problēmjautājumu risināšanā;  
2) tehniski izpildīt izvēlētās statistiskās metodes Excel un SPSS programmā,  
3) prasmes nolasīt un interpretēt rezultātus,  
4) sagatavot datorizdrukas prezentācijai.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem nostiprina zināšanas statistisko metožu pielietošanā psiholoģijā, 
apstrādājot informāciju datorizēti.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Nostiprinātas zināšanas statistisko metožu pielietošanā un interpretācijā.  
2. Padziļinās zināšanas par statistisko metožu pētniecībā dažādību un to izvēles pamatojumu.  
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti pārvalda statistisko pētniecības metožu izvēli Excel un SPSS programmās 
psiholoģijas problēmjautājumu risināšanā.  
2. Studentiem ir iemaņas izmantot dažādas pētījuma metodes viena un tā paša pētījuma 
jautājuma noskaidrošanā savstarpēji salīdzināt iegūtos rezultātus.  
3. Studenti prot izveidot mūsdienīgam zinātniskam pētījumam atbilstīgu empīrisko datu 
apstrādes un analīzes prezentāciju.  
 
Kursa plāns  



 
 

1.Datorprogrammu lietošanas nozīme un iespējas empīrisko datu apstrādē - Excel un SPSS 
piedāvātās iespējas. L - 2 stundas  
2.Datu apstrādes iespējas, izmantojot Data Analysis. L- 4 stundas, P - 6 stundas  
3.Iegūtās in formācijas sagatavošana tālākai to statistikai analīzei SPSS programmā.  
L-2 stundas, P - 2 stundas  
4.Biežumu, statistisko rādītāju, atbilstības normālam sadalījumam noteikšana ar SPSS. P-4 
stundas  
5.Grupu aritmētisko vidējo parametriskās un neparametriskās salīdzināšanas metodes. P- 4 
stundas  
6.Korelāciju analīzes metodes. To grafiskais atspoguļojums. P- 4 stundas .  
7.Testa ticamības pārbaudes metodes. P-2 stundas  
8.Faktoru analīze.P - 2 stundas  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Praktisko darbu apmeklējums obligāts. Kavējuma gadījumā students ierodas uz konsultāciju, kur, 
izpildot uzdevumus, iegūst iztrūkstošo novērtējumu.  
Gala atzīmi veido praktiskie darbi datorklasē – datu statistiskās apstrādes metožu izvēles 
pamatojums (aizstāvēšana) – 20%, rezultātu apstrādes kvalitāte un vizuālais noformējums – 
20%, rezultātu interpretācija - 20%, eksāmena darbs – 40%. Eksāmena darbs - patstāvīgs 
individuāla uzdevuma risinājums pa punktiem Excel (20%) un SPSS (20%) programmās, 
iesniegts elektroniskā veidā.  
 
Mācību pamatliteratūra 1.Arhipova I. Bāliņa S.(2006) Statistika ekonomikā un biznesā. 
Risinājumi ar Excel un SPSS. 2. izdevums. Rīga: Datorzinību centrs, 337 lpp.  
2.Lasmanis A.(2002) Datu ieguves un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas pētījumos. 
SPSS 2. grāmata. Rīga, Izglītības soļi, 412 lpp.  
3. Lasmanis A.Kangro I. (2004) Faktoru analīze. Rīga, Izglītības soļi, 79 lpp.  
 
Papildliteratūra 1.Raščevska M., Kristapsone S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: 
Izglītības soļi, 353 lpp.  
2.Наследов А. (2005) SPSS - компьютерный анализ данных м в психологии и социальных 
науках. – Москва, Санкт-Петербург,Нижний Новгород : Питер, 416 стр. Grāmata pieejama: 
www.rutracker.ru  
 
Periodika un citi informācijas avoti  
SPSS turorials:  
http://hmdc.harvard.edu/projects/SPSS_Turorial/spsstut.html  
http://www.datastep.com/SPSSTutorial_1.pdf  
http://www.datastep.com/SPSSTutorial_2.pdf  
Statistics turorials:  
www.statsoft.com/textbook/stathome.html 
 



 
 

 

Kursa nosaukums Svešvaloda (angļu valoda) I [PsihB P]  

Kursa kods ValoP105  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 05.11.2002  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Izglītības zinātņu mağistrs pedagoğijā, lekt. Rita Skara-Mincāne 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
ValoP105 [2VALP105] Svešvaloda (angļu valoda) I [PsihB P] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir dot psiholoģijas kursa studentiem iespēju mācīties angļu valodu speciāliem 
mērķiem, attīstot specialitātes un zinātniskās literatūras lasīšanas, referēšanas un tulkošanas 
prasmes, pilnveidojot un izkopjot prezentēšanas un komunikācijas, klausīšanās, valodas 
lietojuma un rakstveida runas kompetences specialitātes un vispārējās angļu valodas kontekstā. 
Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes plānot un realizēt patstāvīgo darbu, sistematizēt un 
strukturēt speciālās terminoloģijas apguvi un lietojumu komunikācijai profesionālā vidē.  
 
Rezultāti  
Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt  
1) akadēmiskās kompetences:  
zināšanas un izpratni par  
izvēlēto specialitāti, izmantojot angļu valodu kā darba valodu.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt: prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt – tajā 
skaitā apkopot dažādas teorijas un dot savu vērtējumu un secinājumus, veicot pašnovērtēšanu un 
savstarpējo vērtēšanu, kā arī analizēt un izvērtēt mācīšanās rezultativitāti;  
 
2) profesionālās kompetences:  
prasmes valodas zināšanas pielietot saziņai, prezentācijām, anotāciju rakstīšanai un referēšanai 
profesionālā vidē, zinātniskajam darbam un pētījumiem. Prasmes izmantot angļu valodu 
komunikācijai profesionālā vidē;  
 
3) prasmes virzīt savu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, izmantojot kursa gaitā apgūto 
angļu valodu speciāliem mērķiem.  
 
Kursa plāns  
Nr. p.k. Temats Nodarbības veids  
L, S, P, Ld Plānotais apjoms stundās  
1. Psiholoģijas pasaule. S 6  
2. Metodiskas norādes un praktiskais darbs prezentācijas veidošanā. Prezentēšanas kultūra. S 2  
3. Studentu prezentācijas. Pasniedzēja dota ievirze temata izvēlei. Patstāvīgā lasīšana. (1) S 4  
4. Personība un personības psiholoģija. S 8  



 
 

5. Metodiskas norādes un praktiskais darbs esejas rakstīšanai, izmantojot profesionālo 
terminoloģiju. S 2  
6. Ķermeņa valoda, tās interpretācija. S 4  
7. Metodiskas norādes un praktiskais darbs kopsavilkuma veidošanā, lasot profesionālo 
literatūru. S 2  
8. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (1) S 2  
9. Sieviešu un vīriešu psiholoģija. S 4  
10. Attīstības psiholoģija un sociālā psiholoģija. S 6  
11. Psiholoģiskas problēmas un to risinājumi. S 6  
12. Cilvēka uztvere, smadzeņu darbība, atmiņa un emocijas. S 6  
13. Pārbaudes darbs – kontroldarbs. (2) S 2  
14. Metodiskas norādes un praktiskais darbs anotācijas veidošanā, lasot profesionālo literatūru. S 
2  
15. Patstāvīgā lasīšana par pasniedzēja dotu tematu. Kopsavilkums un tā tulkojums latviešu 
valodā. (2)S4  
16. Aktualitātes un novitātes psiholoģijas jomā. S 4  
Stundas kopā 64  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. Sekmīgs starpvērtējums:  
1.1 uzrakstīti 2 kontroldarbi (30%);  
1.2 1. patstāvīgās lasīšanas materiāla prezentācija (10%);  
1.3 individuāla diskusija ar pasniedzēju par 2. patstāvīgās lasīšanas materiālu; kopsavilkuma 
tulkojums (10%);  
1.4 3 iesniegti rakstu darbi (eseja, kopsavilkums, anotācija) (30%).  
2. Eksāmens – referāta par vienu studenta paša izvēlētu profesionālo tēmu prezentācija, 
izmantojot datu projektoru (20%).  
Nav paredzēts atkārtoti rakstīt kontroldarbus vai prezentēt patstāvīgās lasīšanas materiālus.  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Broadhead, A. (2001) Advance your English: a short course for advanced learners. 
Coursebook. Cambridge University Press, 74 p. (15 eksemplāri bibliotēkā; 
LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  
2. Hornby, A. S. ed. by Wehmeier, S., phonetics ed. Ashby, M. (2000) Oxford advanced learner's 
dictionary of current English. Oxford University Press, 1600 p. (8 eksemplāri bibliotēkā, 2 
eksemplāri lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  
3. Bavrina, L. (2004) Issues in Psychology: English course. Riga: Baltic Russian Institute, 96 p. 
(1 eksemplārs bibliotēkā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  
 
4. Jordan, R. R. (2001) Academic Writing Course: study skills in English. Harlow: Longman-
Pearson Education, 160 p. (1 eksemplārs lasītavā; LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.)  
 
Papildliteratūra  
1. Kent, S., Falvey, D., Cotton, D. (2008) Language Leader. Coursebook (intermediate, upper-
intermediate). Longman.  
2. Parsons. J. et. al. (2007) Success. Coursebook (intermediate, upper-intermediate, advanced). 
Longman.  
3. Berryman, J., Hargreaves, D., Howells, K., Ockleford, E. (1997) Psychology and You: an 
informal introduction. The British Psychological Society&Routledge, 305 p.  



 
 

4. Newman, B. M., Newman, P. R., Mahwah, N.J. (2007) Theories of Human Development. 
London: Lawrence Erlbaum Associates, 338 p.  
5. Styles, E. A., (2005) Attention, Perception and Memory: an integrated introduction. Hove; 
New York: Psychology Press, 368 p.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avotiI 
1. http://www.psychologytoday.com/  
2. http://www.psychology-issues.com/  
3. http://allpsych.com/crosswords/index.html  
4. http://www.psychology.org/  
5. http://psychology.about.com/  
6. http://www.positive-way.com/body.htm  
7. http://www.personalityresearch.org/ 



 
 

 

Kursa nosaukums Svešvaloda (vācu valoda)  

Kursa kods ValoP106  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Valodniecība  
Zinātnes apakšnozare Ģermāņu valodniecība  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 64  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 05.11.2002  
Institūcija, kura apstiprināja kursu  Anglistikas nodaļa 
Kursa izstrādātājs(-i) Pielidz.magistram(līm.), lekt. Ināra Breikša 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) ValoP106 [2VALP106] Svešvaloda (vācu valoda)[PsihB P] 
[slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir pilnveidot studentu prasmes un iemaņas darbā ar interesantiem, aktuāliem un 
autentiskiem tekstiem, veikt teksta apstrādi, atbilstoši to prezentēt, kā arī diferencēti lietot valodu 
monologrunā, dialogrunā (domu apmaiņa, diskusija, referāts, apraksts, ziņojums, stāstījums), 
apgūt svarīgākās stratēģijas teksta producēšanai un atstāstīšanai, īpašu uzmanību pievēršot 
mutvārdu un rakstu runas tālākai attīstībai.  
Kursa uzdevumi:  
1) dažāda veida un sarežģītības pakāpes tekstu izpratne, apgūto zināšanu, izveidoto iemaņu un 
prasmju pārnese, prasme iegūt pašam informāciju vai risināt problēmas, vispārējo un specifisko 
kompetenču attīstība;  
2) apgūt jaunu leksiku vācu valodā, īpašu uzmanību pievēršot vārdu polisēmijai, sinonīmiem, 
antonīmiem, homonīmiem, kā arī frazeoloģijai, tādējādi bagātinot studentu vārdu krājumu un 
nostiprinot zināšanas apgūtās leksikas pielietošanai dažādās dzīves situācijās;  
3) rosināt studentus kursa apguves laikā darboties ar dažāda veida vārdnīcām.  
 
Rezultāti  
Apgūstot studiju kursu, studentiem izveidojas priekšstats par vācu valodas praktisko 
pielietojumu dažādās mūsdienu komunikatīvajās situācijās.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1.Izpratni par vācu valodas iekļaušanos valodu apguves teoriju un metožu sistēmā, kā arī plašākā 
mācīšanas/mācīšanās teoriju kontekstā;  
2.Padziļinās izpratni par autentisku tekstu vācu valodā pielietošanu un analizēšanu.  
3.Veidojas priekšstats par vācu valodas pieaugošo lomu mūsdienu Eiropas telpā.  
Profesionālās kompetences:  
1.pilnveidos autentisku tekstu vācu valodā lasītprasmi un mācēs to praktiski pielietot, analizējot 
tekstus no leksiskā un gramatiskā aspekta;  
2.bagātinās vārdu krājumu vācu valodā un mācēs to pielietot dažādās dzīves situācijās;  
3.pratīs darbam ar tekstiem vācu valodā racionāli izvēlēties atbilstošas vārdnīcas atkarībā no 
uzdevumā uzstādītā mērķa, kā arī pratīs tās efektīvi izmantot.  
 



 
 

Kursa plāns  
1.1.temats: Ziņas no visas pasaules S4  
2.Reportāža, komentārs: Lāči Eiropā P4  
3.Ziņas avīzē, avīžu raksta prezentācija P4  
4.2.temats: Finanses S2  
5.Interneta reportāža: „Kundenmitarbeit” P6  
6.Informatīvais teksts: „Mitwohnzentralen”, Praktiskais darbs (1) P3, P1  
7.3.temats: Literatūra S4  
8.Bertolds Brehts. Biogrāfija, daiļrade. P4  
9.B.Brehta stāsts: „Die unwuerdige Greisin” P4  
10.4.temats: Labais tonis. S4  
11.Informatīvs teksts:”Regeln zum richtigen Benehmen” P4  
12.Publiska runa: „Ueber die Deutschen” Praktiskais darbs (2) P3, P1  
13.5.temats: Psiholoģija S4  
14.Publicistiskais teksts: „Was die Seele mit dem Ruecken macht” P4  
15.Informatīvais teksts: Zigmunds Freids P4  
16.Atkārtojums par izņemto semestra vielu. Sagatavošanās eksāmenam. P4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Kredītpunktu iegūšanai ir jāizpilda visi praktiskie darbi, jāiesniedz to protokoli, aktīvi un sekmīgi 
jāpiedalās semināros. Studiju kursa gala atzīmi veido praktisko darbu rezultāti semestra laikā 
(25%), atzīmes par piedalīšanos semināros (25%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%). 
 
 Mācību pamatliteratūra  
1. Perlmann-Balme M., Schwalb S., Weers D. Em neu Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache 
fuer die Mittelstufe. Kursbuch, Ismaning: Max Hueber, 2005  
2. Perlmann-Balme M., Schwalb S. Weers D.Em neu Abschlusskurs. Deutsch als Fremdsprache 
fuer die Mittelstufe. Arbeitsbuch, Ismaning: Max Hueber, 2005  
3. Langenscheidts Grosswoerterbuch Deutsch als Fremdsprache, Berlin und Muenchen; 
Langenscheidt, 2002  
 
Papildliteratūra  
1. Apelt Mary L. Wortschatz und mehr. Ismaning, Max Hueber Verlag, 2001  
2. Foeldean H. Woerter und Saetze. Ismaning, Muenchen, Max Hueber Verlag, 2001  
3. Fix U.,Poethe H., Yos G., Textlinguistik und Stilistik fuer Einsteiger. Ein Lehr- und 
Arbeitsbuch, Peter Lang Gmbh, Frankfurt am Main, 2001  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Presse und Sprache  
http://www.hueber.de  
Deutschland Sprachnachrichten  
Baltische Rundschau 



 
 

Kursa nosaukums Ievads tiesību zinātnē  
Kursa kods JurZP003  
Zinātnes nozare Juridiskā zinātne 
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 32  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 29.04.2008  
Atbildīgā struktūrvienība Juridiskā fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Tiesību doktors, doc. Jānis Neimanis 
 
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir ievadīt nejuridisko specialitāšu studentus tiesību zinātnē, 
noskaidrot tiesību būtību un tiesiskā regulējuma pamatfunkcijas, iepazīstināt ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem aktiem un sniegt ieskatu par vadošām tiesību nozarēm – 
cilvēktiesībām, konstitucionālajām tiesībām, administratīvajām tiesībām (īpaši sevišķajām 
administratīvajām - informācijas atklātības un datu aizsardzības jomā), krimināltiesībām, 
civiltiesībām un citām šobrīd aktuālajām tiesību sfērām.  
Rezultāti Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par tiesību zinātnes būtību un 
priekšstatu par tiesību ideju evolūciju, tiesību funkcijām un tiesību lomu mūsdienās.  
Studenti spēj patstāvīgi analizēt un vērtēt juridiskās parādības un procesus dažādās tiesību 
nozarēs.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt specifiskas tiesību nozares, piemēram, 
saimnieciskās tiesības, publisko tiesību nozares.  
Kursa plāns  
1.tēma Tiesību izplatība. 2L  
2.tēma Juridiskās profesijas. 2L  
3.tēma Tiesību normas 2L  
4.tēma Tiesību avoti un palīglīdzekļi 2L  
5.tēma Tiesību jaunrade 2L  
6.tēma Tiesību sistēma 2L  
starppārbaudījums - ieskaite testa veidā  
7.tēma Latvijas tiesību sistēma: svarīgākais publiskajās tiesībās. 2L  
Cilvēktiesības. Konstitucionālās tiesības 2L  
Administratīvās tiesības 2L  
Krimināltiesības 2L  
8.tēma Latvijas tiesību sistēma: svarīgākais privātajās tiesībās 2L  
Lietu, saistību tiesības 2L  
Darba tiesības, komerctiesības 2L  
9.tēma Tiesu sistēma. 2L  
Tiesvedības principi: civillietās, krimināllietās, darba strīdos, administratīvajās lietās . 
Konstitucionālā tiesvedība un starptautiskā tiesvedība 2L  
10.tēma Tiesību zinātne 2L 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums obligāts.  
Starppārbaudījums, ieskaite testa veidā (50%).  
Kursa pārbaudījums – eksāmens (50%).  
Pārbaudījums (rakstveida) – tests un kāzuss.  
Mācību pamatliteratūra  



 
 

1. Cippeliuss R. Tiesību būtība. Rīga: LU, 2001.  
2. Briede J. Publiskās un privātās tiesības // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
3. Iļjanova D. Vispārīgie tiesību principi un to funkcionālā nozīme // Mūsdienu tiesību teorijas 
atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
4. Jelāgins J. Normatīvo tiesību aktu hierarhija / Tiesību spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  
5. Jelāgins J. Tiesību pamatavoti / Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
6. Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. Krimināltiesības. Rīga: TNA, 2001.  
7. Krastiņš I. Tiesību sistēma, tās struktūra un tiesību normu klasifikācija. Tiesību sistēma un tās 
struktūra Latvijā // Tiesību būtība un forma – Rīga: 1998.  
8. Kusiņš G. Normatīvo aktu jaunrade // Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. Rīga: TNA, 1999.  
9. Latvijas Republikas Satversme: LR likums // LR Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 
1994, Nr. 6.  
10. Meikališa Ā. Tiesu vara Latvijā. Rīga: Avots, 1997.  
11. Meikališa Ā. Prokuratūra Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2002.  
12. Meļķisis E. Juridisko jēdzienu un normu abstraktums kā tiesību sistēmu vienojošs elements // 
Mūsdienu tiesību teorijas atziņas. – Rīga: TNA, 1999.  
13. Meļķisis E. Kontinentālās Eiropas tiesību loks Rietumu tiesībzinātnieku skatījumā / Tiesību 
spogulis I. Rīga: Turība, 1999.  
14. Neimanis J. Ievads tiesībās. Rīga: 2004.  
15. Paine F. J. Vācijas vispārīgās administratīvās tiesības. 4. pārstr. izd. – Rīga: TNA, 2001.  
16. Sinaiskis V. Latvijas civiltiesību apskats. Lietu tiesības. Saistību tiesības. Rīga, 1995. 
Papildliteratūra  
1. Rehfeldt B., Rehbinder M. Einfűhrung in die Rechtswissenschaft. Berlin: Walter de Gruyter, 
1973.  
2. Koller P. Theorie des Rechts. Eine Einfűhrung. Wien: BĻhlau, 1997.  
Periodika un citi informācijas avoti 1. Horns N. Ievads Tiesību zinātnē un tiesību filozofijā // 
Likums un Tiesības, 1. sēj., 1999, Nr.1 un turpmākie Nr.  
2. Latvijas Universitātes studiju noteikumi: http://www.lu.lv/jauna/studijas/stud_kartiba.html  
3. Ministru kabineta mājas lapa: http://www.mk.gov.lv  
4. Saeimas mājas lapa: http://www.saeima.lv  
7. Satversmes tiesas mājas lapa: http://www.satv.tiesa.gov.lv



 
 

Kursa nosaukums Uzņēmējdarbības pamati [PM]  
Kursa kods VadZ1022  
Zinātnes nozare Vadībzinātne  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Lekciju stundu skaits 28  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 36  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 14.02.2011  
Atbildīgā struktūrvienība Ekonomikas un vadības fakultāte  
Kursa atbildīgais mācībspēks Sandis Babris    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Ekonomikas doktors, asoc.prof. Vizma Niedrīte 
Biznesa vadības mağistra grāds, lekt. Irina Rezepina 
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) VadZ1022 [2VAD1023] Uzņēmējdarbības pamati [PM] [26.01.2011] 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt uzņēmējdarbības organizēšanas un 
plānošanas mūsdienu metodes un to pielietošanas profesionālās prasmes un iemaņas.  
Kursa uzdevumi: noskaidrot uzņēmuma veidošanu ietekmējošos faktorus un apgūt uzņēmumu 
dibināšanas prasmes; apgūt uzņēmumu vadīšanas metodes un to izmantošanas nosacījumus; 
apgūt mūsdienu plānošanas metodes un to izmantošanas prasmes; noskaidrot uzņēmuma 
plānošanā izmantoto rādītāju sistēmu un apgūt to noteikšanas prasmes; apgūt personāla 
vadīšanas jaunās metodes un to izmantošanas iemaņas; apgūt uzņēmuma vadīšanai 
nepieciešamās informācijas sistēmas veidošanas prasmes.  
Rezultāti Sekmīgi apgūstot kursu studenti pārzin un prot izmantot uzņēmējdarbības uzsākšanai 
nepieciešamās zināšanas.  
Iegūstamās akadēmiskās kompetences:  
1) apgūtas nepieciešamās teorētiskās zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanai;  
2) studenti prot izvēlēties dibināmo uzņēmumu piemērotāko organizatorisko struktūru;  
3) iegūtas nepieciešamās zināšanas pamatotas plānu sistēmas izveidošanai un biznesa plāna 
sastādīšanai.  
Profesionālās kompetences:  
1) studenti spēj izstrādāt jauna uzņēmuma dibināšanas pamatojumu;  
2) iegūtas ir saimnieciska projekta izpildes plāna (biznesa plāna) sastādīšanas prasmes;  
3) studenti prot formulēt uzņēmuma konkurences stratēģijas un piedāvāt to izpildes 
nodrošināšanas sistēmu;  
4) savu pētījumu rezultātus studenti spēj saprotami prezentēt un argumentēti aizstāvēt savu 
viedokli.  
Kursa plāns  
1. Uzņēmums kā sarežģīta sociāla un ekonomiska sistēma L 2 S 4  
2. Uzņēmuma dibināšana un teritoriālā izvietošana L 4 S 4  
3. Produkcijas (pakalpojumu) ražošanas process, tā organizācija un norises vadīšana L 2 S 2  
4. Organizatorisko struktūru projektēšana uzņēmumā (organizācijā) un to vadīšanas sistēma L 4 
S 4  
5. Uzņēmuma (organizācijas) plānošanas sistēma un tās funkcionēšanas nodrošināšana L 4 S 6  
6. Uzņēmuma nodrošināšana ar nepieciešamiem ražošanas resursiem L 2 S 4  



 
 

7. Uzņēmumu (organizāciju) tirgus stratēģijas izvēle un izpildes vadīšana L 2 S 4  
8. Saimniekošanas rezultātus raksturojošie rādītāji, to aprēķināšanas metodes un izmantošana 
saimnieciska projekta (biznesa plāna) izstrādāšanā L 4 S 6  
9. Uzņēmuma (organizācijas) vadīšanai nepieciešamās informācijas sistēmas, to veidošanu 
reglamentējošie dokumenti L 4 S 2  
Prasības kredītpunktu iegūšanai Sekmīgi nokārtoti starppārbaudījumi:  
- divi kontroldarbi (1.kontroldarbs – pēc 4.tēmas izskatīšanas; 2.kontroldarbs – pēc 8.tēmas 
izskatīšanas) – 20%;  
- aktīva līdzdalība semināros prezentējot praktisko darbu rezultātus – 30%;  
- praktiskais darbs: sastādīts un sekmīgi prezentēts saimniecisks projekts (uzņēmuma dibināšanas 
biznesa plāns) – 30%;  
- sekmīgi nokārtots kursa noslēguma rakstveida pārbaudījums (eksāmens) - 20%.  
Zināšanu vērtēšanas kritēriji:  
- kontroldarbos apgūto zināšanu līmeni vērtē atbilstoši vispārējiem zināšanu vērtēšanas 
kritērijiem 10 ballu sistēmā. Tā kā vadībzinātne piedāvā dažādas vadīšanas metodes un teorijas, 
tad īpaši augsti tiek vērtēta kritiskā domāšana, vērtējot šīs teorijas;  
- semināros un praktiskās nodarbībās tiek vērtēta aktivitāte problēmu apspriešanā un sastādīto 
projektu pamatotība un inovatīvais saturs (organizēšanas un plānošanas prasmju apgūšanas 
līmenis).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. D.Butler. Business Planing. Oxford. Butterworth Heine mann. 2000.  
2. J.Caune, A.Dzedons. Stratēģiskā vadīšana. Otrais izdevums. R.: „Lidojošā zivs”, 2009. – 379 
lpp.  
3. R.Z.Daft. Essentials of Organization. Theory and Design. 2001., by South-Western College 
Publishing.  
4. H.Diderihs. Uzņēmuma ekonomika. Tulk. no vācu val. – R.: Zinātne, 2000. – 515 lpp.  
5. J.Endziņš, J.Paiders. Komerclikums. Kas šobrīd būtu jāzina SIA un AS vadītājiem. R.: Izd. 
Diena-Bonnier SIA, 2002.. 165 lpp.  
6. I.Slavinska. Uzņēmējdarbības plānošana un kontrole. Otrais papildinātais izdevums. R.: 
Biznesa augstskola Turība, SIA 2000. – 176 lpp.  
Papildliteratūra  
1. Kas Latvijas uzņēmējam jāzina par Eiropas Savienību? R.: Apgāds „Rasa ABC”, 2002. – 240 
lpp.  
2. J.Ē.Niedrītis. Mārketings. R.: Izd. „Biznesa Augstskola Turība”, 2008. – 488 lpp.  
3. V.Praude, J.Beļčikovs. Menedžments. R.: Vaidelote, 2001. – 509 lpp.  
4. M.Rurāne. Uzņēmējdarbības organizācija un plānošana. R.: Izd. SIA „Biznesa augstskola 
Turība”, 2002. – 336 lpp.  
5. William J.Stevenson. Production/Operation. Management. Fifth Edition, Chicago, 1998.  
6. K.Subatnieks. Komercdarbības naudas plūsma. R.: SIA Drukātava, 2008. – 99 lpp.  
7. V.Zariņa, I.Strēle. Finanšu plānošana uzņēmumā. R.: Izd. „Lietišķās informācijas Dienests”. 
2009. – 105 lpp.  
8. I.Kalve. Jaunās paaudzes lietvedība. R.: Biznesa augstskola Turība, SIA. 2006.  
Periodika un citi informācijas avoti  
1. Žurnāls „Kapitāls”.  
2. Žurnāls „Latvijas ekonomists”.  
3. Avīze „Dienas Bizness”.  
4. Zinātniskais žurnāls Journal of Policy Analysis and Management  
5. http://www.likumi.lv



 
 

 

Kursa nosaukums Ievads psiholoģijā I [Psih B]  

Kursa kods Psih1042  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 48  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih1042 [2PSI1026] Ievads psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 
03.09.2010] 
Psih1023 [2PSI1395] Vispārīgā psiholoģija I 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par psiholoģijas zinātni, tās vēsturisko attīstību, 
galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības metodēm, kā arī veidot izpratni par 
cilvēka izziņas darbības galvenajām likumsakarībām. Kurss iepazīstina ar sajūtu, uztveres un 
uzmanības lomu cilvēka psihes struktūrā, to galvenajām likumsakarībām. Kursa ietvaros studenti 
apgūst izziņas procesu - atmiņas, domāšanas un iztēles - struktūru un funkcionēšanas 
likumsakarībām. Paralēli studenti mācās strādāt ar zinātnisko literatūru, analizēt informāciju, 
prezentēt iegūtās atziņas.  
 
Rezultāti  
Pēc kursa apguves studenti pārzin psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienus, orientējas galvenajos 
psiholoģijas virzienos, nozarēs un teorijās, pārzin cilvēka izziņas darbības pamatlikumsakarības, 
kā arī ir apguvuši pamatiemaņas zinātniskās literatūras studēšanā un atziņu prezentācijā.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
 
Akadēmiskās kompetences:  
1. Izpratni par psiholoģiju kā zinātni,  
2. Orientēšanos psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienos un teorijās;  
3. Priekšstatu par psiholoģijas zinātnes veidošanos, virzieniem, nozarēm un izpētes metodēm;  
4. Pārzin cilvēka izziņas darbības pamatlikumsakarības.  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Lieto psiholoģijas pamatjēdzienus  
2. Prot atbilstoši tēmai atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru;  
3. Apguvuši prezentāciju sniegšanas pamatprasmes un spēj sniegt skaidras prezentācijas;  
4. Spēj analizēt savu izziņas darbību, lietojot atbilstošu psiholoģisko terminoloģiju;  
5. Spēj veikt zinātniskiem izpētes standartiem atbilstošu novērojumu un izstrādāt tā analīzi.  
 
 



 
 

 
Kursa plāns  
1. Psiholoģijas zinātne, tās galvenie mērķi un uzdevumi. L4/S2  
2. Ieskats psiholoģijas zinātnes vēsturē un psiholoģijas zinātnes virzieni L8/S2  
3. Galvenās psiholoģijas zinātnes nozares un saikne ar citām zinātnēm L2/S2  
4. Psiholoģijas pētīšanas metodes L4/S2  
5. Pirmais starpsemestra kontroldarbs L2  
6. Cilvēka uzvedība, nervu sistēmas loma uzvedības regulācijā, iedzimtības un vides loma 
cilvēka psihiskajā darbībā. L2  
7. Apziņa, izmainītie apziņas stāvokļi L2/S2  
8. Sajūtas un uztvere, to veidi un galvenās likumsakarības. L6/S4  
9. Atmiņa, tās pamatprocesi, atmiņas veidi, to raksturojums, L6  
10. Domāšana, tās veidi, operācijas un formas. Intelekts. L4  
11. Iztēle, tās procesi, veidi, fantāzija. L2  
12. Valoda un runa, tās saistība ar domāšanu. L2  
13. Uzmanība, tās fizioloģiskie pamati, uzmanības veidi, īpašības, UDS. L2/S2  
14. Otrais starpsemestra kontroldarbs L2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts.  
Divi starpsemestra kontroldarbi 20% + 20%, netiek pārrakstīti, laboti vai rakstīti pēc noteiktā 
datuma (kontroldarbu datumi tiek paziņoti pirmajā nodarbībā). Studentiem, kas nav rakstījuši 
kontroldarbu slimības dēļ (uzrāda ārsta zīmi) vai iepriekš brīdinājuši pasniedzēju par nespēju 
ierasties noteiktā dienā uz kontroldarbu, ir tiesības tos kārtot vēlāk citā laikā.  
Uzdevumu izpilde semināros, zinātniskās literatūras par dažādām semināru tēmām studēšana, 
prezentāciju izstrāde un to realizācija semināros - 20%  
Patstāvīgais darbs par novērošanu – 10% (ja darbs nav iesniegts laikā, tā vērtējums tiek 
samazināts uz pusi)  
Eksāmens - akadēmiskais tests 30 %  
 
Mācību pamatliteratūra 
 1.Borns L.E., Ruso N.F. (2000). Psiholoģija. 1.daļa. Rīga (91 eks. LUB)  
2. Borns L.E., Ruso N.F. (2001). Psiholoģija. 2.daļa. Rīga (91 eks. LUB)  
3. Gleitman, G. Fridlund, A., Raisberg, D. (2001). Osnovi psihologii, SPb.Reč. vai Gleitman, G. 
Fridlund, A., Raisberg, D. (1999). Psychology, New York :W.W. Norton & Company (6 eks. 
LUB)  
4. Kreišmane, I. Valgere, R,. Gulbe K. (2000) Ievads psiholoģijā : eksper. māc. līdz. Rīga : 
Pētergailis (3 eks. LUB)  
5. Щульц Д., Щульц С. (1998). История современной психологии. Санкт-Петербург, 
Еврази (8 eks. LUB)  
 
Papildliteratūra 
 1. Maklakov, A.G. (2000). Obščaja psihologija. SPb:Piter  
2. Lurija A. (1989). Maza grāmata par lielu atmiņu. Rīga.  
3. Benešs, H (2001). Psiholoģijas atlants : attēli un teksti. Rīga : Zvaigzne ABC  
4. Reber A.S. (1995). The Penguin Dictionary of Psychology. London: Penguine Books  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Rewiew of general psychology.  
2. Psychological Bulletin  



 
 

Kursa nosaukums Ievads psiholoģijā II   
Kursa kods Psih1045  
Kredītpunkti 3 
 ECTS kredītpunkti 4.50  
Kopējais auditoriju stundu skaits 48  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 18  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 30  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 
Priekšzināšanas Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih1045 [2PSI1029] Ievads psiholoģijā II* [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par cilvēka personības dažādiem aspektiem: jūtu un 
emociju likumsakarībām un izpausmēm, motivāciju kā cilvēka darbības regulatoru, personības 
individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, kā arī galvenajām personības un cilvēka attīstības 
psiholoģiskajām teorijām. Kursa ietvaros tiek sniegts arī ieskats par zinātniskās komunikācijas 
standartiem.  
 
Rezultāti  
Pēc kursa apguves studenti pārzin dažādus cilvēka personības aspektus, orientējas personības un 
attīstības psiholoģiskajās teorijās, ir papildinājuši pamatiemaņas zinātniskās literatūras studēšanā 
un projektu prezentācijā. Apgūstot kursu, studenti iemācās meklēt un apkopot zinātnisko 
informāciju, izvērtēt informācijas avotu ticamību, veidot informācijas kopsavilkumus, kā arī 
korektā veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus.  
 
Akadēmiskās kompetences:  
1. Izpratne par dažādiem cilvēka personības aspektiem – individuāli tipoloģiskajām īpatnībām, 
motivāciju, vajadzībām, vērtībām u.c.,  
2. Orientēšanās ar cilvēka personību un tās apsektiem saistītos jēdzienos;  
3. Priekšstats par galvenajām personības teorijām;  
4. Izpratne par zinātnisko un nezinātnisko informāciju, tās meklēšanas iespējām un izmantošanu 
zinātniskajos darbos.  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Prot analizēt savas personības individuāli tipoloģiskās īpatnības;  
2. Lieto ar cilvēka personību saistītos psiholoģijas zinātnes pamatjēdzienus;  
3. Prot atbilstoši tēmai atlasīt un analizēt zinātnisko literatūru;  
4. Ir apguvuši prezentāciju sniegšanas pamatprasmes un spēj sniegt skaidras prezentācijas;  
5. Prot izvērtēt informācijas avotu ticamību, veidot informācijas kopsavilkumus, kā arī korektā 
veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus  
 
Kursa plāns  



 
 

1. Personība, personības problēma psiholoģijā. L4  
2. Personības individuāli tipoloģiskās īpatnības – temperaments un raksturs. L8  
3. Pirmais starpsemestra kontroldarbs L2  
4. Emocijas un jūtas. S4  
5. Spējas un apdāvinātība. S2  
6. Motivācija. S2  
7. Vajadzības. S2  
8. Vērtības un vērtību sistēma S2  
9. Stress un cilvēka veselība. S2  
10. Indivīds un sabiedrība - sociālās attiecības. S2  
11. Otrais starpsemestra kontroldarbs L2  
12. Akadēmiskā darba standarti Latvijas Universitātē. L2  
13. Zinātniskās informācijas meklēšana. S3  
14. Zinātnisko tekstu analīze un literatūras pārskatu veidošana. S3  
15. Zinātniskās valodas un terminoloģijas lietošana. S2  
16. Zinātniskā darba rakstīšana. S3  
17. Zinātniskās informācijas vizuāla un mutiska prezentācija. S3  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums nav obligāts, semināru apmeklējums ir obligāts.  
Semināru un patstāvīgie darbi zinātniskajā komunikācijā - 30%, bez šī vērtējuma students netiek 
pielaists pie eksāmena.  
Zinātniskās literatūras par dažādiem personības aspektiem studēšana, prezentācijas izstrāde un 
tās realizācija vienā no semināriem 20%  
Divi starpsemestra kontroldarbi 15% + 15%, netiek pārrakstīti, laboti vai rakstīti pēc noteiktā 
datuma (kontroldarbu datumi tiek paziņoti pirmajā nodarbībā). Studentiem, kas nav rakstījuši 
kontroldarbu slimības dēļ (uzrāda ārsta zīmi) vai iepriekš pabrīdinājuši pasniedzēju par nespēju 
ierasties noteiktā dienā uz kontroldarbu, ir tiesības tos kārtot vēlāk citā laikā.  
Eksāmens - akadēmiskais tests 20 %  
 
Mācību pamatliteratūra 
 1. Майерс Дэвид (2008, 2001). Психология. 3-е изд. Минск : Попурри. vai Myers G. David 
(1995, 1992, 1987, 1986). Psychology. New York : Worth Publishers. (10 eks.LUB)  
2. Reņģe V. (2000). Psiholoģija: Personības psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC. (57 eks. LUB)  
3. Izard, K.E. (1999). Psihologija emocij. SPb:Piter (2 eks. LUB)  
4. Miltuze, A., & Raščevska, M. (2006). Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai (2. izdevums). Rīga: Latvijas Universitāte. (30 eks. LU PPMF Psiholoģijas nodaļas 
bibliotēkā)  
5. Raščevska, M., Sebre, S., & Reņģe, V. (2003). Metodiskie norādījumi bakalaura darba 
izstrādei psiholoģijas bakalaura programmā. Rīga: Latvijas Universitāte. (30 eks. LU PPMF 
Psiholoģijas nodaļas bibliotēkā)  
4. un 5. avots pieejams arī tiešsaistē: http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7  
 
Papildliteratūra  
1. Iļjin, E.P. (2000). Motivacija un motivi. SPb.:Piter  
2. Reņģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Rīga, Zvaigzne ABC  
3. American Psychological Association (2001). Publication manual of the American 
Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: APA.  
4. Zinsser, W. (2001). On writing well: The classsic guide to writing nonfiction. New York, NY: 



 
 

Harper Collins.  
5. Nucho – Ozoliņa A., Vidnere M. (2004). Stress, tā pārvarēšana un profilakse. Rīga, biznesa 
partneri.  
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Rewiew of general psychology. Journal of applied psychology. Learning and memory. 
Psychological bulletin  
http://search.epnet.com. 



 
 

 

Kursa nosaukums Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P]  
Kursa kods BiolP049  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Bioloģija 
 Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 15.11.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Bioloğijas mağistra grāds, lekt. Kamita Eglīte 
Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Juris Imants Aivars 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) BiolP038 [2PSIP405] Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P] 
[28.10.2010] 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus-nebiologus ar mūsdienīgiem zinātniskiem 
priekšstatiem par būtiskākajām fizioloģiskajām norisēm cilvēka organismā. Kursa uzdevumi: 1) 
izprast veģetatīvo, somātisko, sensoro un psihisko funkciju nozīmi organismā; 2) pievērst 
uzmanību fizioloģisko funkciju vadības principiem un reālajiem mehānismiem; 3) kursa 
semināru daļā studenti tiek iepazīstināti ar dažādām neinvazīvām fizioloģisko funkciju 
izmeklēšanas metodēm, īpaši uzsverot ētiskos ierobežojumus, kas jāņem vērā dzīvības zinātnēs.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas par fizioloģiskām norisēm šūnās, audos, orgānos.  
2. Izpratne par komplekso fizioloģisko funkciju (asinsrite, gremošana t.t.) mehānismiem.  
3. Izpratne par fizioloģisko funkciju vadību cilvēka organismā.  
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti spēj argumentēti izvērtēt psihofizioloģisko antripometrisko testu rezultātus.  
2. Studentiem ir iemaņas funkcionālu testu plānošanā un veikšanā.  
3. Studenti prot zinātniski pamatoti izvēlēties metodes svarīgāko fizioloģisko funkciju pārbaudei.  
 
Kursa plāns 
 Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Cilvēka organisma fizioloģiskās funkcijas, to bioloģiskā mērķtiecība. L 2  
2. Fizioloģisko funkciju vadība L 2  
3. Informatīvi procesi organismā un starp organismu un vidi L 2  
4. Organisma neiroendokrīnā sistēma (NES) L 2  
5. Somātiskās funkcijas un to vadība l 2  
6. Neirosekretoro šūnu pamatfunkcijas; neironu fizioloģija L 2  
7. Somātisko un autonomo funkciju izmeklēšanas metodes S 4  
8. Veģetatīvās funkcijas un to vadība L 2  
9. Organisma funkciju hormonālā vadība L 2  



 
 

10. Stresa reakciju neirohormonālā vadība L 2  
11. Augšanas un attīstības hormonālā vadība L 2  
12. Psihisko un sensoro funkciju izmeklēšanas metodes S 4  
13. Organisma enerģijas rezerves, to izmantošanas regulācija L 2  
14. Imūnsistēma un tās funkcijas L 2  
Stundas kopā 32  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  

Lekciju un semināru (kolokviju) apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 semināri ar 
zināšanu kontroli rakstiska testa veidā.  

Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās semināros, sekmīgi jānokārto semināru testi un sekmīgi 
jānokārto rakstisks eksāmens. Studiju kursa gala atzīmi veido semināru testu atzīmes (75%) un 
eksāmena atzīme (25%). 

Mācību pamatliteratūra  
1. Aberberga-Augškalne L. Fizioloģija rehabilitologiem, Nacionālais medicīnas apgāds, 2002, 
215 lpp. LUB 32 ekz.  
2. Guyton A.C., Hall J.E. Human Physiology and Mechanisms of Disease. W.B. Saunders 
Comp., 2006, 1116 lpp.; LUB 70 ekz.  
 
Papildliteratūra  
1. K.Eglīte Anatomija: skelets un muskuļi. LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 187 lpp.  
2. Eglīte K. Anatomija 2. daļa (Asinsrites sistēma. Iekšējie orgāni. Nervu sistēma. Sensoriskā 
sistēm). LU Akadēmiskais apgāds. 2010, 244 lpp.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 1. J Physiology (Lond.)  
2. J Appl Physiol  
 



 
 

Kursa nosaukums Psiholoģijas vēsture  
Kursa kods Psih1396  
Kredītpunkti 3  
ECTS kredītpunkti 4.50  
Kopējais auditoriju stundu skaits 48  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 32  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asist. Ieva Stokenberga 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih1396 [2PSI1666] Psiholoģijas vēsture [14.09.2010] 
Psih2014 [2PSI2014] Psiholoģijas vēsture 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir veidot priekšstatu par mūsdienu psiholoģijas veidošanos, attīstību, problēmām 
un aktualitātēm. Kursa uzdevumi:  
1)sniegt pārskatu par akadēmiskās un lietišķās psiholoģijas attīstību, raksturot galvenos 
virzienus;  
2)veidot izpratni par psiholoģijas ideju attīstības nepārtrauktību un mijiedarbību ar citu zinātņu 
nozaru atziņām, sociāli ekonomiskajiem un politiskajiem procesiem.  
 
Rezultāti  
Akadēmiskās kompetences:  
 
1. Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst priekšstatu par psiholoģisko ideju attīstību, 
psiholoģijas skolām, to atšķirībām un ieguldījumu mūsdienu psiholoģijā, psiholoģijas lomu citu 
zinātņu vidū un sabiedrībā.  
2. Studenti spēj analizēt psiholoģisko ideju attīstību ietekmējušos faktorus, ideju piederību 
noteiktam laikmetam un skolai.  
3. Sekmīga kursa apguve dod iespēju padziļināti apgūt kursus, kas aptver dažādas psiholoģijas 
nozares, piemēram, sociālo psiholoģiju.  
 
Profesionālās kompetences:  
 
1.Studenti spēj veidot savu pētījumu teorētiskos ievadus, pamatojoties uz konkrētu psiholoģijas 
atziņu vēsturisko attīstību.  
2.Studenti spēj analizēt konkrētu psiholoģijas konceptu vēsturisko attīstību.  
 
Kursa plāns  
1.Psiholoģijas vēstures priekšmets un problēmas. L 2  
2.Psiholoģijas ideju attīstība filozofijas ietvaros. L 4 S 2  
3.Dabaszinātņu pētījumi un to ietekme uz psiholoģijas attīstību. L 4  
4.Psiholoģijas kā patstāvīgas zinātnes rašanās – apziņas psiholoģija. L 2 S 2  
5.Pragmatisma psiholoģija un funkcionālisms. L 2 S 2  
6.Bezapziņas psiholoģija – psihoanalīzes rašanās un attīstība. L 4  



 
 

7 Geštaltpsiholoģija. L 4  
8.Biheiviorisma veidošanās un attīstība. L 4 S 2  
9.Humānistiskā psiholoģija. L 2 S 2  
10.Kognitīvās psiholoģijas veidošanās un attīstība. L 2 S 4  
11.Psiholoģijas attīstība mūsdienās. L 2  
12.Psiholoģijas attīstība Latvijā S 2  
 
Kopā 48 stundas. 
  
Prasības kredītpunktu iegūšanai Vismaz sešu semināru apmeklējums ir obligāts. Semināros 
jāsagatavo un jāprezentē ziņojums par izlasīto literatūru (20% no gala atzīmes). 3 kontroldarbi – 
tests rakstveidā (30% no gala atzīmes),  
kursa pārbaudījums – rakstisks eksāmens (50% no gala atzīmes).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Schultz D.P., Schultz S.E. (1996) History of Modern Psychology, Harcourt Brace & Publishers 
(arī krievu valodā). - 6 eks.  
2.Ярошевский, М. Г. (1996) История психологии. От античности до середины XX века 
:Учебное пособие для вузов, Москва : Academia. - 1 eks.  
 
Papildliteratūra  
1.Leahey T.H. (2000) A History of Psychology: Main Currents in Psychological Thought, 
Prentice Hall  
2.История психологии. ХХ век : хрестоматия для высшей школы / под ред. П.Я. 
Гальперина, А.Н. Ждан. Izdošanas ziņas Москва : Академический проект ;Екатеринбург : 
Деловая книга, 2005.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.http://psychclassics.yorku.ca/topic.htm - klasiski darbi psiholoģijas vēsturē, apkopojis 
K.D.Grīns, Jorkas Universitāte, Toronto, Kanāda  
2.Baltic Journal of Psychology. Visi numuri.  
3.LU Raksti. Psiholoģija. Visi numuri 



 
 

 

Kursa nosaukums Matemātiskā statistika psiholoģijā [Psih B]  
Kursa kods SDSK1008  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Starpdisciplinārie studiju kursi, Psiholoģija, Matemātika  
Lekciju stundu skaits 48  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 03.01.2011  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Ekonomikas doktors, doc. Silvija Kristapsone 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 
 SDSK1008 [2SDS1008] Matemātiskā statistika psiholoģijā [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis: sniegt pamatzināšanas un prasmes pielietojamās statistikas metodēs psiholoģijas 
pētījumā iegūto rezultātu apstrādē un analīzē.  
Kursa uzdevumi:  
1) teorētiski izprast matemātiskās statistikas terminus, formulas, rezultātu interpretāciju,  
2) teorētiski zināt matemātiskās statistikas paņēmienu un metožu pielietojumu dažādu pētījumu 
hipotēžu pierādīšanā vai pētījuma jautājumu noskaidrošanā,  
3) praktiski mācēt pamatot un izpildīt tehniski matemātiskās statistikas dažādos kritērijus, izdarot 
korektus secinājumus.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studenti spēj patstāvīgi izvēlēties un relizēt praksē psiholoģijas pētījumu dažādu 
uzdevumu risināšanai nepieciešamās matemātiskās metodes.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēj parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1) teorētiski izprot matemātiskās statistikas terminus, formulas, rezultātu interpretāciju,  
2) teorētiski un praktiski pārzina matemātiskās statistikas paņēmienu un metožu pielietojumu 
dažādu pētījumu hipotēžu pierādīšanā vai pētījuma jautājumu noskaidrošanā, izdarot korektus 
secinājumus.  
Profesionālās kompetences:  
studenti patstāvīgi spēj pieņemt lēmumus matemātiskā aparāta izvēlē un realizēšanā psiholoģijas 
pētījumā izvirzīto hipotēžu pierādīšanai.  
 
Kursa plāns  
1. Matemātiskās statistikas pielietošana psiholoģijas zinātnē. L-2  
2. Aprakstošā statistika, mērījumu veidi un statistiskie rādītāji. L-10, P-4  
3. Varbūtības jēdziens, teorētiskie sadalījumi. L-2, P - 2  
4.Populācija. Izlases izmantošana populācijas parametru veidošanā.  
Secinošā statistika. Statistiskās hipotēzes, to veidi. Parametriskās hipotēžu pierādīšanas metodes. 
L-10  
P - 4  



 
 

5. .Neparametriskās hipotēžu pierādīšanas metodes. L - 6, P - 2  
6.Korelāciju analīzes parametriskās statistikas metodes, lineāra un nelineāra regresija. L-4, P - 2  
7.Korelāciju analīzes neparametriskās statistikas metodes. L- 8 , P - 2  
8.Testa iekšējās saskaņotības novērtēšanas kritēriji (Kronbaha alfa, Split-halfa, Gutmana 
kritēriji). L- 2  
9.Faktoru analīzes būtība un pielietojums psiholoģijā. L - 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Studentu zināšanas atspoguļo 3 kontroldarbi un 2 veikti mājas darbi, kas ir obligāta vērtējuma 
sastāvdaļa. Kursa nobeigumā - eksāmens - komplekss tests, kas ietver dažādas sarežģītības 
jautājumus, kuru risināšanā nepieciešams izmantot gan analīzes, gan sintēzes metodi, tādējādi 
sniedzot informāciju par studenta zināšanām un prasmēm.  
Students tiek pielaists pie eksāmena, ja apmeklējums nav bijis mazāks par 75% un iesniegti 
mājas darbi, kā arī sekmīgi nokārtoti pārbaudes darbi. Pārbaudes darbi pārrakstāmi konsultāciju 
laikā.  
Gala atzīmi veido: 40% eksāmens - nobeiguma tests, 30 % kontroldarbi un 30% mājas darbi.  
 
Mācību pamatliteratūra  
Raščevska M., Kristapsone S. (2000) Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi, 353 
lpp. (LUB - 48)  
Krastiņš O., Ciemiņa I. (2003) Statistika. Rīga : LR CSP, 267 lpp. (LUB-50) Pieejams arī 
www.e-biblioteka.lv  
Lasmanis A., Kangro I. (2004) Faktoru analīze. Rīga:Izglītības soļi, 79 lpp. (LUB - 30)  
Наследов А.Д.(2004) Математические методы психологического исследования. Анализ и 
интерпретация данных. Речь ,С-Пб, 390 стр. (LUB- 10)  
 
Papildliteratūra  
Lasmanis A.(2002) Datu ieguves, apstrādes un analīzes metodes pedagoģijas un psiholoģijas 
pētījumos. 1. un 2. grāmata. Rīga: Izglītības soļi. Pieejamas arī www.e-biblioteka.lv  
Matthew D., Carole D.(2004) Social Research. The basics. SAGE Publications: London, 
Thousand Oaki, New Delhi, 385 p.  
Гудвин Дж.(2004) Исследование в психологии. Методы и планирование. 3 
издание.Москва, С- Пб, Нижний Новгород: Питер, 557 с.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Baltic Journal of Psychology. Baltijas psiholoģijas žunāls. - Rīga: LU 



 
 

 

Kursa nosaukums Pētniecības metodoloģija psiholoģijā [Psih PB]  
Kursa kods Psih3057  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Aleksandrs Koļesovs 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3057 [2PSI3062] Pētniecības metodoloģija psiholoģijā [Psih PB] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir attīstīt studentu zināšanas un prasmes pētniecības metodoloģijā. Kursa ietvaros 
tiek prezentēta informācija par pētījumu mērķiem, stratēģijām, veidiem, shēmām un pētījumu 
validitāti. Iegūtas zināšanas tiek praktiski pielietotas, darba rezultāti tiek prezentēti semināros.  
 
Rezultāti  
Kursa rezultātā studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Apgūti pētniecības metodoloģijas pamatjēdzieni.  
2. Attīstīti priekšstati par pētniecības principiem.  
3. Attīstītas prasmes analizēt zinātniskās publikācijas.  
Profesionālās kompetences:  
1. Izpratne par empīriski pierādītiem atzinumiem.  
2. Apgūtas prasmes plānot empīrisko pētījumu psiholoģijā.  
3. Pētījumu ierobežojumu apzināšanās. 
  
Kursa plāns  
1. Zinātniskais pētījums (lekcija – 2 stundas).  
2. Pētījuma mērķi un stratēģijas (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
3. Eksperimentālais pētījums (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
4. Kvazieksperimentālais pētījums (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
5. Neeksperimentālie pētījumi (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
6. Secinošā statistika kvantitatīvajos pētījumos (lekcija – 2 stundas, semināri – 4 stundas).  
7. Kvalitatīvais pētījums (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
8. Pētījuma validitāte (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Kopējais vērtējums:  
kontroldarbs (rakstiski) - 20%,  
prezentācijas semināros (mutiski) - 30%,  
patstāvīgā darba prezentācija (mutiski) - 10%,  



 
 

eksāmens (tests) - 40%.  
 
 
Mācību pamatliteratūra  
Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi. 356 
lpp. (73 eks.)  
Shaughnessy, J., Zechmeister, E. (1990). Research methods in psychology. 4th ed. New York.: 
McGraw-Hill. 522. p. (7 eks.)  
Cropley, A. (2002). Qualitative research methods. An introduction for students of psychology 
and education. Rīga: Zinātne. 158 p. (19 eks.)  
 
Papildliteratūra  
Blaikie, N. (2000). Designing social research. The logic of anticipation. Cambridge: Polity Press 
& Blackwell Publishing.  
Campbell, D. (1973). Experimental and quasi-experimental designs for research. Chicago: Rand 
McNally.  
Creswell, J. (2003). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 
Thousand Oaks: Sage Publications.  
Haslam, A, & McGarty, C. (2003). Research methods and statistics in psychology. London: 
Sage.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Journal of Experimental Psychology.  
Psychological Methods  
Web Center for Social Research Methods. http://socialresearchmeth 



 
 

 

Kursa nosaukums Psihometrika  
Kursa kods Psih2018  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Aleksandrs Koļesovs 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2018 [2PSI2018] Psihometrika [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir attīstīt studentu zināšanas un prasmes psihometrikā. Kursa ietvaros tiek 
prezentēta informācija par psihometrikas pamatjēdzieniem, psiholoģiskiem testiem, testu 
validitāti, testa ticamību, uzdevumu analīzi, kā arī testu un aptauju veidošanas un adaptācijas 
pamatprincipiem. Iegūtas zināšanas tiek izmantotas praktiskajās nodarbībās. Darba rezultāti tiek 
prezentēti un iztirzāti semināros.  
 
Rezultāti  
Kursa noslēgumā studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Apgūti psihometrikas jēdzieni;  
2. Paplašināta izpratne par mērījumiem psiholoģijā;  
3. Izveidojusies izpratne par psiholoģiskās testēšanas principiem.  
Profesionālās kompetences:  
1. Prasmes vērtēt psiholoģisko mērījumu kvalitāti.  
2. Izpratne par psiholoģijas testu pielietošanu principiem psihologu praksē.  
3. Apgūtas prasmes psiholoģisko testu un aptauju adaptācijā, veidošanā un standartizācijā.  
 
Kursa plāns 
 1. Psiholoģiskais tests, testu veidi (lekcija – 2 stundas).  
2. Testa skalas un balles (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
3. Testa validitāte (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
4. Testa ticamība (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
5. Pantu analīze (lekcija – 2 stundas).  
6. Testu un aptauju adaptācija (lekcija – 2 stundas, semināri – 4 stundas).  
7. Testa veidošana (lekcija – 2 stundas, semināri – 4 stundas).  
8. Testa standartizācija (lekcija – 2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Gala atzīmi kursā veido atzīmes par:  
kontroldarbu (rakstisks) – 20%;  
prezentācijām semināros (mutiski) – 30%;  



 
 

eksāmenu (tests) – 50%.  
 
Mācību pamatliteratūra 
 Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: RaKa. 
281 lpp. (20 eks.)  
Cronbach, L. (1984). Essentials of psychological testing. New York: Harper & Row. 630 p. (2 
eks.)  
Anastasi A., Urbina S. (2001). Psihologicheskoe testirovanie (Psiholoģiskā testēšana). Sankt-
Peterburg: Piter. 687 lpp. (19 eks.)  
 
Papildliteratūra  
Oakland, T. (2000). International guidelines to assist in adapting tests. Journal of Baltic 
Psychology, 1(1), 68–76.  
Van de Vijver, F., & Hambleton, R. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. 
European Psychologist, 1, 89–99.  
Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Latvijas Universitātes raksti  
Baltic Journal of Psychology  
Psychological Assesment  
Web Center for Social Research Methods http://socialresearchmethods.net/ 



 
 

 

Kursa nosaukums Attīstības psiholoģija 
Kursa kods Psih2024  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija 
 Lekciju stundu skaits 48  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Sandra Beatrice Sebre 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anika Miltuze 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih2024 [2PSI2024] Attīstības psiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas attīstības psiholoģijā, radot izpratni 
par klasiskajām un mūsdienu vadošajām attīstības psiholoģijas teorijām un pētniecības metodēm, 
it īpaši pievēršot vērību teorētiskiem un empīriski balstītiem priekšstatiem par mijiedarbību starp 
bioloģiskajām un sociālajām, vides ietekmēm. Kursa ietvaros aplūkotas attīstības psiholoģijas 
teorijas un pētījumi saistībā ar uztveri, domāšanu, valodu, emocijām, motivāciju, identitāti, 
sociālo un morālo uzvedību cilvēka dzīves garumā, pievēršoties gan tipiskai attīstību gaitai, gan 
arī problemātiskiem attīstības pavērsieniem. Kursa saturs ietver teorētisku informāciju par 
attīstības psiholoģiju, un praktisko darbu uzdevumi dod iespēju studentiem pielietot dažādas 
attīstības pētniecības pieejas, ar mērķi labāk izprast attīstības procesus.  
 
Rezultāti  
Studentiem būs izpratne par attīstības psiholoģijas klasiskajām un mūsdienīgajām teorijām, 
pētniecības metodēm, un attīstības procesiem dažādos dzīves posmos cilvēka mūža garumā, gan 
saistībā ar tipisko attīstības gaitu, gan saistībā ar problemātiskiem attīstībam procesiem. Studenti 
būs ieguvuši izpratni par teorētisko principu praktisko pielietojamību ikdienas dzīves situācijās. 
Pratīs izvērtēt dažādu vecumposmu attīstības īpatnības un likumsakarības, analizēt cilvēka dzīves 
gājumu, loģiski prezentēt izdarītos secinājumus.  
 
Kursa plāns  
1. Kas ir attīstības psiholoģija? Attīstības psiholoģijas jēdziens, attīstības psiholoģijas teoriju 
pārskats L 4  
2. Attīstības psiholoģijas pētniecības metodes L 2  
3. Bioloģisko un sociālo faktoru mijiedarbība L 2  
4. Perinatālais periods un dzemdības L 2 / S 2  
5. Zīdaiņu un mazbērnu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4 / S 2  
6. Zīdaiņu un mazbērnu sociālā un emocionālā attīstība L 4 / S 2  
7. Bērnu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4 / S 2  
8. Bērnu sociālā un emocionālā attīstība L 4  
9. Attīstības problēmas un traucējumi L 2  



 
 

10. Vardarbība pret bērniem – celoņi un sekas L 4 / S 2  
11. Pusaudžu/jauniešu fiziskā un kognitīvā attīstība L 4  
12. Pusaudžu/jauniešu sociālā un emocionālā attīstība L 4 / S 2  
13. Pusaudžu/jauniešu uzvedības problēmas L 2 / S 2  
14. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – fiziskā un kognitīvā attīstība L 2  
15. Agrīnais un vidējais pieaugušā vecuma posms – sociālā un emocionālā attīstība L 2  
16. Vēlīnais pieaugušā vecuma posms – fiziskie, kognitīvie, sociālie un emocionālie aspekti L 2 / 
S 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums ir brīvprātīigs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Praktisko darbu 
uzdevumu izpilde ir obligāta.  
No kursa vērtējuma 40% veido semināru apmeklējums un laicīgi iesniegtu praktisko darbu 
uzdevumu izpildes vērtējums (ja darbs neattaisnotu iemeslu dēļ ir iesniegts ar nokavēšanos, tā 
vērtējums tiek samazināts uz pusi) , 10% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena 
atzīme.  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Vigotskis, L. (2002). Domāšana un runa. Rīga: EVE.  
2.Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. Rīga: Rasa ABC.  
3.Eriksons, E. (1998). Identitāte: Jaunība un krīze. Rīga: Jumava.  
4.Craig, G. & Baucum, D.(2002). Human Development (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall. (angļu vai krievu tulkojumā).  
 
Papildliteratūra  
 
1. Papalia, D. (2004). Human Development. New York: McGraw-Hill.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Child Development  
2. Human Development  
3. Journal of Developmental Psychology  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Sociālā psiholoģija  
Kursa kods Psih2036  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 48  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 
 
Priekšzināšanas Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2036 [2PSI2036] Sociālā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt studentiem vispusīgas pamatzināšanas sociālajā psiholoģijā, iepazīstināt ar 
sociālās psiholoģijas konstruktiem, metodoloģiju, klasiskajām un mūsdienu sociālās psiholoģijas 
teorijām, un pētījumiem. Semināru mērķis ir sociālpsiholoģisko pētījumu un publikāciju 
padziļināta analīze, sociālpsiholoģisko fenomenu praktiskas demonstrācijas un klasisko 
eksperimentu replikācijas.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studenti orientēsies sociālās psiholoģijas konstruktos, teorijās un terminoloģijā, 
zinās sociālās psiholoģijas teoriju un konstruktu praktisko pielietojumu. Sekmīgi apgūstot studiju 
kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1) Spēju orientēties sociālās psiholoģijas klasiskajās un modernajās teorijās un pētījumos;  
2) Prasmi atpazīt sociālpsiholoģiskos fenomenus ikdienas situācijās, piemērot to analīzei 
atbilstošās teorijas;  
3) Sociālpsiholoģiskās literatūras meklēšanas un analīzes prasmes.  
 
Profesionālās kompetences:  
1) Prasmi pielietot sociālās psiholoģijas atziņas pārliecināšanas procesā;  
2) Spējas atpazīt starppersonu ietekmes mehānismus un tiem pretoties;  
3) Prasmes pielietot sociālās ietekmes mehānismus psihologa darbā, kā arī ar pārdošanu un 
reklāmu saistītās profesijās.  
 
Kursa plāns  
1.Kas ir sociālā psiholoģija? Sociālās psiholoģijas jēdziens, pētījumu metodoloģija, īsa nozares 
vēsture, tēmu pārskats. L2  
2.Psiholoģiskie procesi grupās. L4  
3.Informatīvā un normatīvā konformitāte. L4/S2  
4.Starppersonu ietekmes mehānismi. L4/S2  
5.Pievilcības likumi—no pirmajiem iespaidiem līdz tuvām attiecībām. L4  



 
 

6.Paštēla loma sociālajā ietekmē un starppersonu attiecībās. L4  
7.Attieksmes un attieksmju maiņa. Attieksmes un uzvedība. L6/S6  
8.Atribūcija, savas un citu uzvedības skaidrošana. L4/S2  
9.Stereotipi, aizspriedumi un diskriminācija. L4/S4  
10.Prosociāla uzvedība. L4  
11.Agresija un antisociāla uzvedība. L4  
12.Taisnības izjūta un morālie spriedumi. L4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums ir brīvprātīgs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētās semināru 
nodarbības var ieskaitīt, uzrakstot referātu par atbilstošo tēmu. Referāta apjoms un tēma tiek 
saskaņota ar docētāju konsultācijas laikā.  
No kursa vērtējuma 20% veido semināru apmeklējums un semināra uzdevumu izpildes 
vērtējums, 30% divu kontroldarbu atzīmes, un 50% rakstiska eksāmena atzīme.  
 
Mācību pamatliteratūra 
 Reņģe, V. (2002). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  
(22 eks. LU soc. zin. fak. bibl.; 22 eks. LU daudznozaru bibl.; 42 eks. LU izgl. zin. & psih. bibl.)  
 
Papildliteratūra 
 1.Aronson, E., Wilson, T. D., & Akert, R. M. (2005). Social psychology (5th ed.). Upper Saddle 
River, NJ: Prentice Hall.  
2.Augoustinos, M., & Walker, I. (1995). Social cognition: An integrated introduction. London: 
Sage.  
3.Gilovich, T., Keltner, D., & Nisbett, R. E. (2006). Social psychology. New York: Norton.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.British Journal of Social Psychology  
2.European Journal of Social Psychology  
3.Journal of Applied Social Psychology  
4.Journal of Experimental Social Psychology  
5.Journal of Personality and Social Psychology  
6.Journal of Social Psychology  
7.Personality and Social Psychology Bulletin  
8.Personality and Social Psychology Review 



 
 

Kursa nosaukums Personības psiholoģija  
Kursa kods Psih2072  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 48  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Viesturs Reņğe 
 
Priekšzināšanas Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2072 [2PSI2353] Personības psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas personības teorijās. Kursa uzdevumi: 1) iepazīt galvenās 
teorētiskās pieejas mūsdienu personības psiholoģijā; 2) iepazīt galvenos pētījumu virzienus 
personības psiholoģijā; 3) iepazīt personības psiholoģijas izmantošanas lietišķos aspektus 
(personāla atlase, psiholoģiskā konsultēšana u. c.).  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem izveidojas priekšstats par mūsdienu personības psiholoģiju un tās 
galvenajiem uzdevumiem.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Priekšstats par mūsdienu personības psiholoģiju un tās uzdevumiem;  
2. Teorētiskas zināšanas par klasiskajām un mūsdienu personības teorijām;  
3. Teorētiskās zināšanas par galvenajiem personību raksturojošajiem jēdzieniem.  
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti spēj izmantot mūsdienu personības psiholoģijas atziņas un kategorijas savos 
pētījumos.  
2. Studenti spēj novērtēt konkrētu personības teoriju un jēdzienu zinātnisko pamatotību;  
3. Studenti prot analizēt konkrētas uzvedības aprakstu, izmantojot dažādas personības pieejas.  
 
Kursa plāns  
1.Personība un tās teorijas. L 4  
2.Psihoanalīze (Freids). L 4 S 4  
3.Individuālā psiholoģija (Ādlers). L 4  
4.Analītiskā psiholoģija (Jungs). L 4 S 2  
5.Neofreidisms (Fromms, Hornija). L 4 S 2  
6.Mūsdienu psihoanalīze. L 4  
7.Humānistiskā pieeja (Maslovs, Rodžerss). L 6 S 4  
8.Personības iezīmju pieeja un tās veidošanās. L 4  
9. Lielais Piecnieks. L 4 S 2  
10.Sociāli kognitīvā pieeja (Bandura, Roters, Mišels). L 6  



 
 

11. Personības psiholoģijas tālākās perspektīvas. L 4 S 2  
Kopā 64 stundas  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Semināru apmeklējums – obligāts vismaz 6 semināru apmeklējums. Kursa laikā ir jāuzraksta 5 
kontroldarbi, četri semināru laikā un viens lekciju laikā. Nav paredzēta kontroldarbu 
pārrakstīšana. Kontroldarbu vērtējums veido 50% no galīgā vērtējuma), kursa pārbaudījums – 
rakstisks eksāmens arī 50% no galīgā vērtējuma.  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Hjelle, L. A., Ziegler, D. J. (1992). Personality Theories. Basic assumptions, research, and 
applications. New York: McGraw-Hill (krievu val.: Hjell L., Zigler D. Teorii lichnostji. 
Sankt_Peterburg: Piter, 1997). - 5 eks.  
2.Karpova Ā. (1998). Personība. Teorijas un to radītāji. Rīga: Zvaigzne ABC. - 59 eks.  
3.Pervin, L. A., John, O. P. (1997). Personality. Theory and research. New York: Wiley (krievu 
val.: L. Pervin, O. Dzhon. Psihologija lichnostji. Moskva: Aspekt Press, 2000). - 3 eks.  
4.Reņģe V. (1999). Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne 
ABC. - 35 eks.  
 
Papildliteratūra  
1 .Reņģe V. (2000). Psiholoģija. Personības psiholoģija. Lekciju kurss. Rīga: Zvaigzne ABC.  
2.Mischel, W., Shoda, Y., & Ayduk, O. (2008). Introduction to personality. New York: Wiley.  
3.Pervin, L. A. (2003). The Science of personality. New York: Oxford University Press.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.European Journal of Personality  
2.Jounal of Personality and Social Psychology  
3. Personality theories http://webspace.ship.edu/cgboer/perscontents.html  
2.Great ideas in personality http://www.personalityresearch.org/  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Patopsiholoģija 
Kursa kods Psih3017 

Kredītpunkti 4 

ECTS kredītpunkti 6 

Kopējais auditoriju stundu skaits 64 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 56 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96 

Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Evija Strika 

Priekšzināšanas 
Psih1045, Ievads psiholoģijā II* [14.09.2010] 
Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
Biol1006, Psihes bioloģiskie pamati II* [Psih B] 
BiolP038, Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P] [28.10.2010] 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 
Psih3017 [2PSI3398] Patopsiholoģija 
[14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas un praktiskas zināšanas patopsiholoģijā. Iepazīstināt studentus ar 
cilvēka personības kognitīvās, emocionālās un uzvedības sfēras īpatnībām un izmaiņām dažādu psihisko 
traucējumu un slimību gadījumos. Veidot studentiem izpratni par psihisko traucējumu un slimību rašanās 
un veidošanās iemesliem. Mācīt atbilstoši pielietot savas profesionālās kompetences darbā ar cilvēkiem, 
kuriem ir psihiski traucējumi.  
Kursa uzdevumi: mācīt studentiem atpazīt psihiskos traucējumus, iepazīstināt ar konkrētiem praktiskiem 
piemēriem un dod praktiskas iemaņas darbā ar cilvēkiem, kuriem ir psihiski traucējumi.  

Rezultāti 
Apgūstot kursu students iegūst teorētiskas zināšanas par psihisko traucējumu būtību, to galvenajiem 
veidiem un pazīmēm. Studenti māk atpazīt psihiskos traucējumus un spēj izvēlēties atbilstošāko 
palīdzības veidu konkrēta psihiska traucējuma gadījumā. Studenti gūst iemaņas darbā ar cilvēkiem, 
kuriem ir psihiski traucējumi un spēj izvērtēt savas profesionālās kompetences robežas strādājot ar šāda 
veida klientiem..  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
40% - 3 kontroldarbi  
10% - students ir sagatavojis un prezentējis vienu no izvēlētajām semināra tēmām  
50% - Eksāmens. Eksāmens tiek organizēts rakstiskā veidā un sastāv no atvērtiem un slēgtiem 
jautājumiem, kā arī studentam ir jāanalizē viens praktisks piemērs.  



 
 

 

Mācību pamatliteratūra 
Kulbergs, J. ( 2001). Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Jumava.  
Davison, G.,C. (2001).Abnormal psychology. NY:J.Wiley & Sons,565 p.  
Carson, R. (2000). Abnormal psychology and modern life. Boston…[at.al.]: Allyn and Bacon  
Holmes d.A. (2003).  

Papildliteratūra 
Holmes D.A. (2003). Anormaļnaja psihologija. Moskva [i drugiji]:Piter, 301 s.  
Carson R. C. (2004). Anormaļnaja psihologija. Moskva [i drugiji]:Piter. 1166 s.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 
Journal of abnormal psychologyWashington, Dc: American Psychological Association  
http://search.epnet.com/EBSCO.Host.medline  
http://www.lu.lv/biblioteka/resursi/datubazes/ebrary/  

Kursa plāns Veids Stundas 
1. Ievads: patopsiholoģija, klīniskā psiholoģija un psihiatrija. L 8 

2.Ievads: patopsiholoģija, klīniskā psiholoģija un psihiatrija. S 2 

3.Afektīvie (garastāvokļa) traucējumi L 6 

4.Organiskie (kognitīvie) traucējumi L 6 

5. Psihogēnie traucējumi L 8 

6.Psihogēnie traucējumi S 2 

7.Personības un uzvedības traucējumi L 6 

8.Ēšanas traucējumi L 4 

9.Traucējumi psihoaktīvo vielu lietošanas dēļ L 4 

10.Šizofrēnijas slimība un psihotiski traucējumi L 6 

11. Šizofrēnijas slimība un psihotiski traucējumi S 2 

12. Bērnu un pusaudžu uzvedības un attīstības traucējumi L 8 

13.Bērnu un pusaudžu uzvedības un attīstības traucējumi S 2 

 



 
 

 

Kursa nosaukums Prakse I [Psih B]**  
Kursa kods Psih2035  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 160  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, pasn. Reinis Upenieks 
 
Priekšzināšanas Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 
Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih2035 [221500] Prakse I [Psih B]** 
Psih2035 [2PSI2029] Prakse I [Psih B]** [slēgts 03.09.2010] 
Psih2035 [2PSI2673] Prakse I [Psih B]** 
 
Kursa anotācija  
Kursa apguves laikā sistemātiski tiekoties praktikuma grupā, studenti vingrina sarunu vadīšanas 
prasmes. Studenti intervē nepazīstamu cilvēku, veic intervijas audioierakstu un analizē savas 
sarunas vadīšanas prasmes. Kursa otrajā daļā studenti piedalās personības izaugsmes treniņā un 
gūst priekšstatu par grupas treniņa vadīšanas principiem un metodēm, grupas attīstības procesiem 
un to vadīšanu.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti apgūst un pilnveido sarunas vadīšanas prasmes un iemaņas – 
aktīvo klausīšanos, pārfrāzēšanu, noskaidrošanu, emociju atpazīšanu un atspoguļošanu, 
rezumēšanu. Studenti iegūst priekšstatu par grupas treniņa vadīšanas principiem un metodēm, 
pilnveido prasmes analizēt un izteikt savas domas un emocijas grupā, argumentēt viedokli, sniegt 
atgriezenisko saikni grupas dalībniekiem un vadītajiem.  
Sekmīga kursa apguve dod iespēju apgūt turpmākos kursus - Psiholoģiskā konsultēšana I, 
Praktikums sociālajā psiholoģijā II, Personības izaugsmes treniņš.  
 
Kursa plāns  
    
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Aktīva līdzdalība prakses grupas tikšanās nodarbībās. Prakses darbi tiek uzdoti katru nodarbību, 
iesniegšana notiek nākamajā nodarbībā, vēlāk tie netiek pieņemti.  
Aktīva līdzdalība prakses grupas intensīvajā treniņā. Studentus, kuri nav piedalījušies, nav 
iespējams novērtēt.  
Galapārbaudījums - prakses darba aizstāvēšana - iesniedzot intervijas ieraksta atšifrējumu un 
apgūto prasmju analīzi.  
 
 



 
 

 
Mācību pamatliteratūra  
1.Bejnamin, A. (1981) The Helping Interview, 3rd edition, Houghton Mifflin Comp.; Boston  
2.Nelson-Jones R. (1983) Practical Counselling Skills, Holt, Rineharts and Winston, London  
3.Miller, S. (1999). Psihologija igri. St-Peterburg.  
4.Lendret (1994). Igrovaja terapija: isskustvo terapii. Moskva.  
5.Volkov, I.V. (1999). Osnovi tehnologii grupovovo trenninga psihotehniki. Moskva.  
 
Papildliteratūra  
1.Pīzs, A. (1995). Ķermeņa valoda. Rīga: Jumava.  
2.Reņģe, V. (2004). Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  
3.Reņģe, V. (2002) Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC  
4.Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1999). Social Psychology. Third Edition. New York: 
Longman.  
5.Freidmann Schulz von Thun. (1993). Miteinander redden. 1. Storungen und Klarungen. 
Hamburg.  
6.Rudestam, K. (1993). Grupovaja psihoterapija. Moskva.  
7.Prutchenkov, A. (1991). Socialno psihologicheskij trening mezhlichnostnovo obshenija. 
Moskva.  
8.Freidmann Schulz von Thun. (1993). Miteinander redden. 1. Storungen und Klarungen. 
Hamburg.  
9.Forgas, J. P. (1985). Interpersonal Behaviour: The Psychology of Social Interaction. Pergamon 
Press 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Journal of Counseling Psychology, APA Division 17  
2.Small Group Research: An International Journal of Theory, Investigation, and Application, 
SAGE  
3.Group dynamics: theory, research and practice, APA Division 49  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Prakse II [Psih PB]  
Kursa kods Psih3055  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 160  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Baiba Martinsone 
 
Priekšzināšanas 
PsihP014, Psihodiagnostika II [14.09.2010] 
PsihP061, Psiholoģiskās izpētes metodes [PsihB P] [14.09.2010] 
PsihP062, Psihodiagnostika I [PsihB P] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3055 [2PSI3059] Prakse II [Psih PB] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir padziļināt psiholoģiskās izpētes kursos iepriekš iegūtās zināšanas un pilnveidot 
iemaņas kontakta veidošanā ar cilvēkiem no dažādām vecumgrupām un problēmgrupām. 
Pielietojot iegūtās zināšanas par psiholoģiskās izpētes metodēm, dzīves vēstures datu analīzi un 
dažādu vecumposmu cilvēku psiholoģiskās izpētes īpatnībām, veikt indivīdu personības sfēras 
un intelektuālo spēju psiholoģisko izpēti.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
Padziļinātas zināšanas par psiholoģiskās izpētes procesa organizēšanu.  
Profesionālās kompetences:  
Attīstītas iemaņas, kas saistītas ar izpētes uzsākšanu, klienta motivēšanu izpētei, pieprasījumam 
atbilstošu metožu pielietošanu, rezultātu apkopošanu, analīzi un interpretācijas izdarīšanu.  
 
Kursa plāns  
Prakses uzdevumi ir:  
1. Divu pieaugušu cilvēku psiholoģiskā izpēte, kas iekļauj dzīves vēstures ievākšanu un analīzi, 
problēmas pieteikuma definēšanu un atbilstošu izpētes metožu izvēli, izpētes procesu, rezultātu 
apstrādi un interpretāciju, kā arī atzinuma sagatavošanu un atgriezeniskās saites sniegšanu 
klientam  
2. Intervijas ar 2 cilvēkiem no dažādām sociālā riska grupām, veicot iedziļinātu analīzi un sava 
darba pašanalīzi. 
3. Sniegt individuālas prezentācijas semināru nodarbībās par veikto izpētes un interviju procesu 
un rezultātiem  
4. Iesniegt  prakses atskaiti  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  



 
 

Kursa uzdevumu izpilde un uzstāšanās semināru nodarbībās 70%.  
Prakses atskaites aizstāvēšana 30%. 
 
 
Mācību pamatliteratūra  
Cohen, R.J., Swerdlik, M. E. (2005). Psychological testing and assessment: an introduction to 
tests and measurement. Boston: Mc Graw Hill. ( LUB 1 eks.)  
 
Papildliteratūra Hersen, M. (2004). Psychological assessment in clinical practice: a pragmatic 
guide. New York; Hove: Brunner -Routledge. (LUB 1 eks.)  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Group dynamics: theory, research and practice: the 
official journal of Division 49 Group Psychology and Group Psychotherapy of the American 
Psychological Association. Washington, DC : Educational Publishing Foundation, 2003 - 2005. 
(LUB 12 eks.) 



 
 

  
 

Kursa nosaukums Prakse III [Psih PB]  
Kursa kods PsihP259  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Kredītpunkti 10  
ECTS kredītpunkti 15  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 400    
Priekšzināšanas Psih3055, Prakse II [Psih PB] 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) Psih3056 [2PSI3412] Prakse III 
Kursa apstiprinājuma datums 15.03.2011  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Maija Biseniece 
 
Kursa anotācija  

Kursa mērķis ir iepazīties ar psihologa asistenta darba pienākumiem skolā un tos veikt prakses 
uzdevumu ietvaros, izkopjot nepieciešamās skolas psihologa darba iemaņas. Prakses uzdevumi 
ietver sadarbību ar skolas psihologu, psiholoģijas stundu vai saskarsmes nodarbību vadīšanu un 
skolēnu psiholoģisko izpēti.  

Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
Padziļinātas zināšanas par psiholoģiskās izpētes procesa organizēšanu.  
Izpratni par skolas psihologa darba specifiku.  
Profesionālās kompetences:  
Attīstītas iemaņas, kas saistītas ar skolēnu psiholoģiskās izpētes veikšanu, sadarbību ar skolēnu 
vecākiem un skolotājiem, pieprasījumam atbilstošu izpētes metožu pielietošanu, izpētes rezultātu 
apkopošanu, analīzi un interpretācijas izdarīšanu, spēja rakstīt un sniegt atzinumus, kā arī 
iemaņas grupas nodarbību un psiholoģijas stundu vadīšanā. Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un 
profesionālās darbības aprakstus. Spēja sadarboties un strādāt psihologa pārraudzībā.  

Kursa plāns  
Prakses uzdevumi ir:  
1.Sadarbība ar skolas psihologu, kas ietver psihologa darba novērošanu, asistēšanu psiholoģiskās 
izpētes procesā, konsultācijās ar skolēniem vai viņu vecākiem, kā arī palīdzība skolas psihologa 
pienākumu veikšanā, piemēram, izpētes datu apstrādē.  
2. Psiholoģijas stundu un/vai nodarbību vadīšana. Pēc studenta izvēles A vai B variants.  
A. variants : sagatavo plānu un vada vismaz 4 (ja vada viens) – 6 (strādājot pārī ar kursabiedru) 
psiholoģijas stundas, izmantojot dažādas aktīvās pasniegšanas un grupu darba metodes.  
B variants: sagatavo plānu un 6-8 stundas vada grupu nodarbības pārī ar kursabiedru.  



 
 

3. Divu skolēnu izndividuāla psiholoģiskā izpēte, kas ietver bērna attīstības vēstures ievākšanu 
sarunā ar vecākiem, skolēna uzvedības novērojumu mācību stundās, psiholoģiskās izpētes 
veikšanu, izpētes atzinuma izstrādi un atgriezeniskās saites sniegšanu skolēnu vecākiem.  
4. Piedalīšanās prakses supervīziju nodarbībās.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Prakses vērtējumu veido izstrādātās prakses atskaites aizstāvēšana un prakse tiek ieskaitīta,ja ir 
apmeklētas vismaz 75% supervīziju nodarbības un šajās nodarbībās ir ziņots par prakses laikā 
paveikto.  

Mācību pamatliteratūra  
JCohen, R.J., Swerdlik, M. E. (2005). Psychological testing and assessment: an introduction to 
tests and measurement. Boston: Mc Graw Hill. ( LUB 1 eks.)  

Papildliteratūra  
Hersen, M. (2004). Psychological assessment in clinical practice: a pragmatic guide. New York; 
Hove: Brunner -Routledge. (LUB 1 eks.)  

Periodika un citi informācijas avoti  
Group dynamics: theory, research and practice: the official journal of Division 49 Group 
Psychology and Group Psychotherapy of the American Psychological Association. Washington, 
DC : Educational Publishing Foundation, 2003 - 2005.   
 



 
 

Kursa nosaukums Prakse IV  

Kursa kods Psih1062  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Kredītpunkti 8  
ECTS kredītpunkti 12  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 320    
Kursa apstiprinājuma datums 30.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Evija Strika 
Dr. Filozofijas doktors, doc. Ieva Baumane 
Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Priekšzināšanas PsihP259, Prakse III 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) Psih3058 [2PSI3425] Prakse IV [Psih PB] 
Kursa anotācija  
Prakses laikā studenti gūst izpratni par psihologa darba specifiku pēc izvēles klīnikās vai 
organizācijās, strādājot pieredzējuša psihologa vadībā un veicot psihologa asistenta pienākumus. 
Prakses uzdevumi ietver psihologa darba novērošanu un piedalīšanos psihologa darbā, kā arī 
patstāvīgu prakses uzdevumu izpildi,kas saistīta ar klientu psiholoģisko izpēti vai darbu kādā 
personāla atlases projektā.  
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
Padziļinātas zināšanas par psiholoģiskās izpētes procesu klīniskās iestādēs vai personāla atlases 
procesu organizācijās.  
Izpratni par klīniskā vai organizāciju psihologa darba specifiku.  
Profesionālās kompetences:  
Attīstītas iemaņas, kas saistītas ar psiholoģiskās izpētes procesa organizēšanu un veikšanu 
klīnikās  
vai  
Attīstītas iemaņas, kas saistītas ar personāla atlases procesa organizāciju un veikšanu 
organizācijās:  
 
Spēja izvēlēties palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas 
zinātnes pamatprincipiem.  
Spēja veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes 
(intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu).  
Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.  
Spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši izvirzītajiem mērķiem.  
Spēja sadarboties un strādāt psihologa pārraudzībā.  



 
 

Kursa plāns  
Prakses uzdevumi organizācijā:  
 
1. students kā novērotājs piedalās sava prakses mentora darbā, piem., asistē darba intervijās, 
kandidātu novērtēšanā vai mācību programmas izstrādē;  
2. students patstāvīgi pēc sava mentora lūguma palīdz veikt organizāciju psihologa darba 
pienākumus dažādos kandidātu atlases un / vai novērtēšanas un / vai attīstības projektos – piem., 
veic kandidātu pieteikumu analīzi, ievāc atsauksmes, raksta atteikuma vēstules, veido 
individuālos attīstības plānus darbiniekiem utt.;  
3. students pēc prakses mentora lūguma var veikt arī citus ar personālvadības funkcijām saistītus 
pienākumus – piem., veikt personāla lietvedību;  
4. prakses laikā studentam vēlams piedalīties vismaz vienā atlases projektā.  
 
Prakses uzdevumi klīniskā iestādē:  
 
1. students kā novērotājs piedalās sava prakses vadītāja darbā, piemēram, asistē konsultācijās ar 
klientiem vai viņu vecākiem, ja klienti ir bērni;  
2. students pēc sava vadītāja lūguma palīdz veikt psihologa darba pienākumus – piemēram, veic 
psiholoģiskās izpētes kādu no daļām un / vai psiholoģisko testu datu apstrādi, raksta 
psiholoģiskās izpētes secinājumus, palīdz atrast informāciju par citu speciālistu iesaistīšanos 
klienta konsultācijā (ja tas varētu būt nepieciešams); u.c.  
3. veic psiholoģiskās izpētes darbu ar 4 klientiem un izpētes atzinuma izstrādi.  
 
Prakses laikā students piedalās obligātās supervīzijas nodarbībās un prezentē tajās paveiktā darba 
rezultātus.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Prakses vērtējumu veido izstrādātās prakses atskaites aizstāvēšana un prakse tiek ieskaitīta,ja ir 
apmeklētas vismaz 75% supervīziju nodarbības un šajās nodarbībās ir ziņots par prakses laikā 
paveikto.  

Mācību pamatliteratūra  
JCohen, R.J., Swerdlik, M. E. (2005). Psychological testing and assessment: an introduction to 
tests and measurement. Boston: Mc Graw Hill.  
Boitmane, I.(2008) Personāla atlase un novērtēšana. R.: Lietišķās infotmācijas dienests, SIA 
Papildliteratūra  
Domino, G. (2000). Psychological Testing. New Jersey: Prentice Hall.  
Hersen, M. (2004). Psychological assessment in clinical practice: a pragmatic guide. New York; 
Hove: Brunner -Routledge.  

Periodika un citi informācijas avoti  
Journal of Counseling & Development  
Psychological Assessment 



 
 

 

Kursa nosaukums Bakalaura darbs [kopējais 20474] 
 Kursa kods Psih3067  

Zinātnes nozare Psiholoģija  

Kredītpunkti 12  

ECTS kredītpunkti 18  

Kopējais auditoriju stundu skaits  

Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa    

Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i)  

Psih3067 [2PSI3069] Bakalaura darbs [kopējais 20474] [slēgts 03.09.2010] 

Kursa anotācija  

Kursa mērķis ir sniegt studentiem ieskatu par zinātniskās komunikācijas un bakalaura darba 
rakstīšanas standartiem, lai bakalaura darba rakstīšanas gaitā studenti varētu adekvāti izvērtēt un 
izvēlēties zinātniskās informācijas avotus, kā arī veidot literatūras kopsavilkumus un apraksīt 
sava zinātniskā darba rezultātus atbilstoši LU standartiem. Galvenais kursa fokuss ir uz 
praktiskām nodarbībām, studentiem veicot literatūras analīzi un rakstiski gatavojot praktiskos 
darbus.  
Kursa gaitā studenti izvēlas bakalaura darba tēmu, veic literatūras analīzi, apkopo galvenās 
teorētiskās atziņas bakalaura darba teorētiskajā daļā, plāno un veic empīrisku pētījumu, apkopo 
un apraksta tā rezultātus, kā arī aizstāv bakalaura darbu.  

Rezultāti  

Kursa noslēgumā studenti būs uzrakstījuši un aizstāvējuši bakalaura darbu. Sekmīgi apgūstot 
studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Apgūstot kursu, studenti būs iemācījušies meklēt un apkopot zinātnisko informāciju, strādāt ar 
datu bāzēm un bibliogrāfij ām, izvērtēt informācijas avotu ticamību;  
2. Studenti arī apgūs iemaņas veidot informācijas kopsavilkumus, pārstāstīt zinātnisko pētījumu 
rezultātus, izvairīties no plaģiāta;  
3. Kursa rezultātā studenti arī pratīs korektā veidā aprakstīt sava zinātniskā darba rezultātus;  
4. Studenti iemācīsies iespējami efektīvāk tekstuāli un vizuāli prezentēt informāciju;  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Izvēlēties pētījuma problēmai atbilstošas psiholoģiskās pētniecības metodes un tās praktiski 
pielietot datu vākšanā;  



 
 

2. Izmantot statistiskās datu apstrādes metodes;  
3. Izstrādāt praktiskās rekomendācijas, balstoties uz sava pētījuma rezultātiem.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  

1. Sekmīga bakalaura darba teorētiskās daļas un pētījuma projekta priekšaizstāvēšanas atzīme, 
kas balstīta uz (a) darba vadītāja vērtējumu, kas tiek iesniegts aizstāvēšanas komisijai un (b) 
studenta prezentācijas un atbilžu vērtējumu priekšaizstāvēšanā, ko veic aizstāvēšanas komisija;  
2. Sekmīga bakalaura darba empīriskās (praktiskās) daļas priekšaizstāvēšanās atzīme, kas balstīta 
uz (c) darba vadītāja vērtējumu, kas tiek iesniegts aizstāvēšanas komisijai un (d) studenta 
prezentācijas un atbilžu vērtējumu priekšaizstāvēšanā, ko veic aizstāvēšanas komisija;  
3. Sekmīga bakalaura darba aizstāvēšana. Bakalaura darba atzīmi veido (e) darba vadītāja 
vērtējums, kas tiek iesniegts aizstāvēšanas komisijai, (f) recenzenta vērtējums, kas tiek iesniegts 
aizstāvēšanas komisijai un (g) studenta prezentācijas un atbilžu vērtējums aizstāvēšanā, ko 
sniedz aizstāvēšanas komisija. Bakalaura darba gala atzīmi liek aizstāvēšanas komisija, balstoties 
uz (e), (f) un (g) punktos minētajām atzīmēm. Ja bakalaura darba vadītāja un recenzenta 
vērtējumi atšķiras vairāk par diviem punktiem, tiek nozīmēts otrs recenzents. Šādā gadījumā 
aizstāvēšanas komisija, izliekot gala atzīmi, ņem vērā divus tuvākos vērtējumus.  

Mācību pamatliteratūra LU PPF Psiholoģijas nodaļa (2009). Metodiskie norādījumi bakalaura 
darba izstrādei psiholoģijas bakalaura programmā. Rīga: Latvijas Universitāte.  
 
Pieejams tiešsaistē http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7  

Papildliteratūra American Psychological Association (2001). Publication manual of the 
American Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: APA.  
Zinsser, W. (2001). On writing well: The classsic guide to writing nonfiction. New York, NY: 
Harper Collins.  

Periodika un citi informācijas avoti 

 http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7  
 
http://www.psywww.com/resource/apacrib.htm  



 
 

Kursa nosaukums Sociālo prasmju treniņš  
Kursa kods Psih1064  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Laboratorijas darbu stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 28.03.2011  
Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa   
Kursa izstrādātājs(-i)  
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, pasn. Reinis Upenieks 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anda Gaitniece-Putāne 
Dr. Psiholoğijas doktors, asist. Ieva Stokenberga 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) Psih1031 [2PSI1668] Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 

Kursa anotācija Kursa mērķi ir 1) veidot zināšanas un izpratni par sociālās uztveres, 
komunikācijas un cilvēku savstarpējās mijiedarbības procesiem; 2) attīstīt studentu sevis 
reprezentācijas, komunikācijas un efektīvas mijiedarbības prasmes; 3) veidot pozitīvu piederības 
izjūtu un identifikāciju ar psiholoģijas nozari  

Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu studenti pilnveido prasmes un iemaņas veidot atvērtu komunikāciju 
individuāli un grupā, akcentējot aktīvas iesaistīšanās un tolerances lomu attiecībās, kā arī iegūst 
priekšstatu par komunikācijas, sociālās percepcijas un sociālās mijiedarbības teorētiskajiem 
aspektiem,  
Kursa apguve dod pamatu kursa Prakse I apguvei.  

Kursa plāns  
Kursa plāns  
1. Teorētiskās pieejas starp personu uzvedības izpētē L 1  
2. Sociālā uztvere L2/ S2  
3. Komunikācija L2/ S2  
4. Neverbālā komunikācija L2/ S2  
5. Aktīvās klausīšanās loma komunikācijā L1/ S4  
6. Attiecību veidošana L2/ S2  
7. Sociālā ietekme L2/ S2  
8. Konflikti L2  
9. Mijiedarbība grupā L2/ S2  

Prasības kredītpunktu iegūšanai  

Dalība praktiskajās nodarbībās ir obligāta, jāpiedalās vismaz 75% nodarbību, lai nokārtotu kursu.  
Rakstisks kontroldarbs - savas pieredzes analīze saistībā ar kursā apgūtajām zināšanām par 



 
 

sociālo percepciju, komunikāciju un mijiedarbību – 50%.  
Rakstisks eksāmens par apgūtajām zināšanām - 50%.  

Mācību pamatliteratūra 1. Reņģe, V. (2004). Psiholoģija. Savstarpējo attiecību psiholoģija. R.: 
Zvaigzne ABC. Psihol. nod. bibl.  
2. Bejnamin, A. (1981) The Helping Interview, 3rd edition, Houghton Mifflin Comp., Boston. 
Psihol. nod bibl.  
3. Fišers, R., Ūrijs V., Petons, B. (2002). Prasme vienoties. R.: SIA "Jāņa Rozes apgāds". Psihol. 
nod . bibl.  
4. Pīzs, A. (1995). Ķermeņa valoda. R.: Jumava. 15 eks.  

Papildliteratūra  

1. Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1999). Social Psychology. Third Edition. Longman, 
Inc.  
2. Freidmann Schulz von Thun. (1993). Miteinander reden. 1. Storungen und Klarungen. 
Hamburg.  
3. Čaldini, R., Kenrik, D, Neiberg, S. (2002). Poimi drugih, čtobi poņats sebja! M.:Olma-Press  

Periodika un citi informācijas avoti  
http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/mind/surveys/smiles/



 
 

 

 
Kursa nosaukums Psihologa ētika un profesionālā darbība [PsihB P][PsihA P]  
Kursa kods PsihP054  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Laboratorijas darbu stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Baiba Martinsone 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
PsihP054 [2PSIP055] Psihologa ētika un profesionālā darbība [PsihB P][PsihA P] [slēgts 
03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar dažādu nozaru psihologu profesionālo darbību 
reglamentējošiem dokumentiem, apgūt psihologu ētikas kodeksu principus un veikt 
salīdzinājumu starp Latvijas un citu valstu psihologu asociāciju ētikas kodeksiem. Pēc kursa 
apguves studenti spēj veikt psihologa profesionālās darbības ētiskuma izvērtējumu.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot kursu, studenti spēj veikt psihologa profesionālās darbības ētiskuma 
izvērtējumu. Studenti nostiprina prasmes analizēt un izdarīt vispārinājumu par dažādu ētikas 
kodeksu uzbūves pamatprincipiem, kā arī zin psihologa darba ētikas pamatprasības, lai sekmīgi 
veiktu prakses uzdevumus. 
  
Kursa plāns  
1. Psihologa profesionālo darbību regulējošie dokumenti (10 st. - 5 lekc., 5 sem.)  
2. Psihologa profesionālās darbības morāles principi (4 st. - 2 lekc., 2 sem.)  
3. Stresa avoti psihologa darbā (4 st. - 2 lekc., 2 sem.)  
4. Psihologa personība (4 st. - 2 lekc., 2 sem.)  
5. Psihologa profesionālā darbība dažādās vidēs (10 st. - 5 lekc., 5 sem.)  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Aktīva līdzdalība un aktivitāte semināros. Latvijas psihologu asociāciju ētikas kodeksu uzbūves 
un satura analīze un salīdzinājums ar citu valstu psihologu asociāciju ētikas kodeksiem (grupas 
prezentācija) - 50%,  
Kontroldarbs - apskats par individuālu interviju ar praktizējošu psihologu par biežāk 
sastopamajām ētikas dilemmām - 40%,  
Mutisks eksāmens - 10%.  



 
 

 
 
 
Mācību pamatliteratūra  
Deigh, J. (1992). Ethics and personality: Essays in moral psychology. Chicago: The University 
of Chicago Press. (LUB 1 eks.) 
Papildliteratūra  
1. Welfel, E. (2002). Etfics in Counselling and Psychotherapy: Standarts, research and emerging 
issues. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing company (LU Psiholoģijas nodaļā 1 eks.)  
2. Corey, G., Schneider Corey, M., Callanan, P. (2003). Issues and Ethics in the Helping 
Professions. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole Publishing company (LU Psiholoģijas nodaļā 1 
eks.)  
3. Bersoff, D. N. (2008). Ethical conflicts in psychology. Washington, DC : American 
Psychological Association. (LNB 1 eks.) 
 
Profesionālo asociāciju interneta mājas lapās atrodami:  
Latvijas Skolu psihologu asociācijas ētikas kodekss  
Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ētikas kodekss (http://www.kpa.lv/kpa-dokumenti/65-
tikas-kodekss)  
Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas ētikas kodekss  
European Federation of professional Psychologists Associations (EFPA) meta-Code of Ethics  
APA Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct, 2002 un 2010. gada labojumi 
(http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx#)  
Canadian Code of Ethics for Psychologists 3rd edition, 2000  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Health Psychology: the Official Journal of the Division of Health Psychology of the American 
Psychological Association. Washington, D.C.: American Psychological Association, 2003 - 
2004. (LUB - 12 eks.)  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Psihes bioloģiskie pamati II* [Psih B] [2PSI1674*Biol1006] 
2PSI1674  
Kursa kods Biol1047  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Bioloģija  
Zinātnes apakšnozare Ģenētika 
 Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 06.11.2000  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Bioloģijas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Juris Imants Aivars 
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Maija Dūka 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Biol1006 [2PSI1085] Psihes bioloģiskie pamati II* [Psih B] 
[slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija Kursa mērķis ir veicināt un paplašināt studentu izpratni par galvenajām 
iedzimtības likumsakarībām, ģenētisko pazīmju pārmantošanas svarīgākajiem tipiem, 
pārmantošanas likumsakarību analīzi, iedzimto pataloģiju veidošanās cēloņiem, klasifikāciju, 
dažādu slimību un pataloģiju iedzimtības likumsakarībām un svarīgākajiem simptomiem, 
evolūcijas aspektiem un cilvēku rasu veidošanos un ģenētiskajām atšķirībām, tālākās attīstības 
tendencēm. Kursa ietvaros paredzēts apgūt prasmes analizēt iedzimtības likumsakarības, 
apkārtējās vides ietekmes analīzi iedzimto pazīmju izpausmē.  
 
Rezultāti  
Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  
1. Zināšanas un izpratni par:  
* ģenētikas svarīgākajām pētīšanas metodēm;  
* iedzimtības likumsakarībām;  
* cilv ēka hromosomu komplektu, kariotipu;  
* dzimuma ģenētiku;  
* cilv ēka hromosomu pataloģijām;  
* ģeneoloģiju un tās analīzi;  
* uzvedības ģenētiku;  
* iedzimtības faktoru nozīmi cilvēka evolūcijā;  
* rasu ģenētiku.  
 
2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  
* prasmes analizēt iedzimtības likumsakarības;  
* prasmes izvērtēt vides faktoru nozīmi iedzimtībā;  
* prasmes izvērtēt ģeētisko faktoru nozīmi cilvēka uzvedībā;  
* prasmes analizēt ģeneoloģiju;  
* prasmes izvērtēt ģenētisko faktoru nozīmi cilvēka evolūcijā.  



 
 

 
3. Prasmes zināšanas pielietot:  
* izmantojot iegūtos teorētiskos un praktiskos pamatus, analizēt iedzimtības likumsakarības;  
* izmantojot iegūtos teorētiskos un praktiskos pamatus, noteikt ģenētisko pataloģiju pēc 
kariotipa;  
* izmantojot teorētiskos un praktiskos pamatus, izvērtēt cilvēka uzvedības ģenētiskos aspektus.  
 
4. Komunikācijas prasmes:  
* formulēt un analītiski aprakstīt vides ietekme ģenētikā;  
* diskutēt par ar cilvēka uzvedības iedzimtību saistītās problēmas;  
* diskutēt par dažādu iedzimtu pataloģiju ietekmi uz cilvēka intelektu un uzvedību.  
 
5. Vispārējās prasmes:  
* veicināt topošo speciālistu spēju saskatīt iedzimtības likumsakarības dažādu attīstības 
grūtībugadījumos;  
* patstāvīgi strukturēt savas zināšanas ģenētikā, vadīt savu izglītību un profesionālo pilnveidi.  
 
Kursa plāns  
1.Ģenētika, tās svarīgākās pētīšanas metodes. Vides faktori, kas ietekmē iedzimtību. Genotips, 
fenotips (lekcija -2 sundas)  
2.Iedzimtības likumsakarības.(seminārs - 2stundas)  
3.Šūnas uzbūve un funkcijas. ( seminārs - 2 stundas)  
4.Asins grupu un plazmas ģenētika. AB0 nesaderības raksturs un biežums. Rezus faktora 
ģenētika, rezus konflikts.( lekcija - 2 stundas)  
5.Cilvēka hromosomas, to pētīšanas vēsture, hromosomu komplekts. Hromosomu pieraksts, 
kariotips.( lekcija - 2 stundas)  
6.Šūnu dalīšanās. Mitoze, mejoze, to nozīme.( lekcija - 2 stundas; seminārs - 2 stundas)  
7.Dzimuma ģenētika. Cilvēka dzimuma noteikšana.( lekcija - 2 stundas)  
8.Hromosomu pataloģijas. Hromosomu skaitliskās un strukturālās izmaiņas.( lekcija - 2 stundas)  
9.Autosomu un dzimumhromosomu pataloģijas.( lekcijas - 4 stundas)  
10.Ģeneoloģija. Ģeneoloģijas tipi.( lekcija - 2 stundas)  
11.Ģeneoloģijas analīze. ( seminārs - 2 stundas)  
12.Uzvedības ģenētika, uzvedību ietekmējošie ģenētiskie faktori. Psihisko slimību iedzimtības 
likumsakarības.( lekcija - 2 stundas)  
13.Evolūcija, iedzimtības faktoru nozīme cilvēka evolūcijā.( lekcija - 2 stundas)  
14.Rases, rasu ģenētika.( lekcija - 2 stundas)  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 Līdzdalība semināru nodarbībās ( 25%); kontroles darbs ( 25% ); eksāmens - rakstisks, 
akadēmisks tests (50%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Fogel F., Moulsky ( 1990)( Human genetic) Genetika čeloveka ,M. I,II.III  
2.Aleksandrov A.( 2007) Psihogenetika, Sankt- Peterburg  
3.Raipulis J. (1990) Ģenētika, R.  
 
Papildliteratūra  
1.Ravič-Ščerbo I., Marjutina T., Grigorenko E. (1999) Psihogenetika, M.  
2.Liļjin E., Bogomazov E., Gofman-Kadošņikov P. (2000) Genetika dļa vračej.,M. 



 
 

 

Kursa nosaukums 
Psihofizioloģija [2FIL1656*Psih2090] 
2FIL1656 

Kursa kods Biol1050 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Bioloģija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 06.01.2011 

Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Bioloğijas doktors, pasn. Vladimirs Jansons 
Hd. Bioloğijas habil. doktors, prof. Juris Imants Aivars 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 
Psih2090 [2FIL1148] Psihofizioloģija [14.09.2010] 
Psih2090 [2FIL1654] Psihofizioloģija [28.10.2010] 

 

Kursa anotācija 
 
Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar mūsdienīgiem zinātniskiem priekšstatiem par mentālo un 
kognitīvo funkciju fizioloģiskajiem mehānismiem. Kursa uzdevumi: 1) izprast psihisko funkciju 
daudzveidību un psihisko funkciju nozīmi organismā; 2) saprast kā darbojas smadzeņu šūnas (neironi un 
neiroglijas šūnas); 3) dot zināšanas par smadzeņu funkcionālo anatomiju: 4) iepazīties ar psihisko 
funkciju pamatveidiem: nosacījuma refleksiem, apmācību, atmiņu, domāšanu.  

Rezultāti 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas par cilvēka smadzeņu funkcionālo anatomiju un neironu darbību.  
2. Izpratne par psihiskās darbības galvenajām izpausmēm – uztveri, atmiņu, apmācību, emocijām.  
3. Izpratne par funkciju lateralizāciju galvas smadzenēs.  
Profesionālās kompetences:  
1. Studentiem ir iemaņas funkcionālu testu plānošanā un veikšanā.  
2. Studenti spēj argumentēti izvērtēt psihofizioloģisko testu rezultātus.  
3. Studentiem ir iemaņas savā studiju pētniecības darbā lietot korektu psihofizioloģijas terminoloģiju.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju un semināru (kolokviju) apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 semināri ar zināšanu 
kontroli rakstiska testa veidā.  
Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās semināros, jānokārto kolokviji un sekmīgi jānokārto rakstisks 
eksāmens. Studiju kursa gala atzīmi veido semināru kolokviju atzīmes (50%) un eksāmena atzīme (50%).  
 



 
 

Mācību pamatliteratūra 
 
Guyton A.C., Hall J.E. Human Physiology and Mechanisms of Disease. W.B. Saunders Comp., 2006, 
1116 lpp.; LUB 70 ekz.  
Aberberga-Augškalne l. Fizioloģija rehabilitologiem. Nac. Med. Apgāds, 2002,215 lpp.; LUB 32 ekz.  
 

Papildliteratūra 
 
 
Utināns A. Cilvēka psihe: tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Nacionālais 
apgāds, 2005, 568 lpp.  
Aivars J., Aršavskis V., Breslavs G., Eglītis I., Igoņins D., Paņkova J., Reņģe V., Sebre S., Voitkāne S. 
Psiholoģijas vārdnīca. Apgāds “Mācību grāmata”, 1999,157 lpp.  

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 
Psychophysiology  
Brain  
Trends in Neuroscience  

Kursa plāns Veids Stundas 
1. Cilvēka neiro-endokrīnās sistēmas uzbūve un funkcijas. L 2 

2. Sensorās sistēmas. Uztveres psihofizika. L 2 

3. Informatīvi procesi organismā un starp organismu un vidi. L 2 

4. Fizioloģisko funkciju reflektora vadība. Instinkti. Nosacījuma refleksi. L 2 

5. Motivācijas un emocijas. L 2 

6. Atmiņa. L 2 

7. Sensoro funkciju izmeklēšanas metodes S 4 

8. Miegs – tā veidi un nozīme. L 2 

9. Smadzeņu darbības izpētes metodes: elektroencefalogrāfija, funkcionālā attēlveide. L 2 

10. Galvas smadzeņu funkcionālā topogrāfija. L 2 

11. Galvas smadzeņu lielo pusložu funkcionālā asimetrija (lateralizācija). L 2 

12. Psihisko funkciju izmeklēšanas metodes S 4 

13. Augstākā nervu darbība. Temperaments. L 2 

14. Atkarību fizioloģija. L 2 

 



 
 

 

Kursa nosaukums Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss) [Psih B]  
Kursa kods Psih2028  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Malgožata Raščevska 
 
Priekšzināšanas  
Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
Psih1045, Ievads psiholoģijā II* 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih2028 [224516] Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss) [Psih B] 
Psih2028 [2PSI2027] Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss) [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt zināšanas un veidot studentu izpratni par cilvēka kognitīvajiem procesiem 
(uzmanību, uztveri, atmiņu, zināšanu reprezentācijām, valodu, domāšanu un kreativitāti), to 
funkcionēšanas likumsakarībām, savstarpējo saistību jaunāko teorētisko atziņu skatījumā. Kursa 
ietvaros tiek akcentēta saikne starp teoriju un praksi, kas ļauj labāk izprasts cilvēku kognitīvo 
procesu individuālās atšķirības. Students attīsta prasmi zinātniski korekti spriest par cilvēka 
izziņu un priekšstatiem, izskaidrot cilvēka kognitīvo procesu darbības specifiku, ņemot vērā 
dažādu ārēju vides/sociālo un iekšējo (bioloģisko un nekognitīvo) faktoru ietekmi.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par atsevišķiem kognitīviem procesiem, to 
darbības skaidrojumiem no dažādu teoriju viedokļiem, un prasmi atpazīt kognitīvo procesu 
raksturojošus aspektus cilvēka uzvedībā un radītajos produktos. Studenti apgūst prasmi analizēt 
kognitīvos procesus, to savstarpēju mijiedarbību atbilstoši attiecīgo jēdzienu zinātniskam 
saturam un likumsakarībām, vienlaikus atbrīvojoties no kādiem sadzīviskiem priekšstatiem par 
tiem.  
Kurss sagatavo studentu tālākai izglītošanai kursā “Kognitīvā psiholoģija II”, kas aplūko 
komplicētāku psiholoģijas jēdzienu – intelektu, un arī bakalaura darba izstrādei par kognitīvās 
psiholoģijas tematiem.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Izpratne par kognitīvās psiholoģijas lomu un vietu citu zinātņu vidū, īpaši kognitīvo zinātņu 
vidū.  
2. Padziļinās zināšanas par pētniecības metodēm kognitīvajā psiholoģijā;  
3. Tteorētiskas zināšanas par kognitīvos procesus raksturojošām īpašībām, teorijām, kas skaidro 
šo procesu funkcionēšanas likumsakarības.  
Profesionālās kompetences:  



 
 

1. Studenti spēj nošķirt dažādus kognitīvos procesus, analizēt tos, pamatojoties uz katram 
procesam raksturīgo apakšjēdzienu jeb terminu sistēmu.  
2. Studenti apgūst prasmi cilvēka uzvedībā atpazīt noteiktu kognitīvo procesu izpausmes.  
 
Kursa plāns  
1. Kognitīvās psiholoģijas attīstības pirmsākumi, pētījuma metodes. L2  
2. Uzmanība un apziņa. Uzmanības teorijas un funkcijas. L2  
3. Uztveres teorijas un izpēte. L2  
4. Zināšanu mentālās reprezentācijas. L2  
5. Zināšanu mentālās reprezentācijas. S 2  
6. Atmiņas struktūras un alternatīvās teorijas, atmiņas procesi. L2  
7. Valoda, tās apguve. Valoda izpratne kontekstā. L2  
8. Domāšana. Problēmu risināšana. L2  
9. Domāšana. Problēmu risināšana. S2  
10. Lēmumu pieņemšana. L2  
11. Pussemestra kontroldarbs. 1.-8. tēmu kopsavilkums. L2  
12. Kreativitāte L2  
13. Kreativitāte S 2  
14. Kognitīvās attīstības vadošās teorijas. L2  
15. Kognitīvās attīstības vadošās teorijas. S 2  
16. Kognitīvo procesu saistība ar emocijām. Kognitīvo procesu darbība sistēmā. L 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. Uzdevumu izpilde 4 semināros nodrošina 20% no eksāmena gala atzīmes (seminārs nav 
nokārtojams ārpus attiecīgas nodarbības, jo prasa grupu darbu).  
2. Paštests un īsais tests- jāizpilda patstāvīgi e-kursa vidē līdz norādītajam termiņam - 
pussemestra kontroldarbam. . Ja tas netiek izpildīts noteiktā laikā, students netiek pielaists pie 
Pussemestra kontroldarba e-vidē un zaudē 30% no gala vērtējuma.  
3. Pussemestra kontroldarbs - rakstāms auditorijā e-vidē ieplānotā laikā – kontroldarba vērtējums 
veido 30% no gala atzīmes. Netiek pārrakstīts un labots. Studenti, kas nav rakstījuši kontroldarbu 
slimības dēļ (uzrāda ārsta zīmi) eksāmena laikā pilda arī šo papildus testu e-vidē. Studenti, kas 
iepriekš pabrīdinājuši pasniedzēju par nespēju ierasties noteiktā dienā uz kontroldarbu, arī 
saglabā tiesības to kārtot eksāmena dienā un nezaude 30% no gala vērtējuma..  
4. Eksāmens (e-vidē auditorijā) – 50% no vērtējuma. Pie eksāmena tiek pielaisti visi studenti, kas 
pildījuši 1. un 2. īso testu un pildījuši pussemestra kontroldarbu.  
 
Mācību pamatliteratūra  
 
1. Sternberg, Robert J.: Cognitive psychology / Forth Worth [etc.] : Harcourt Brace College 
Publishers, 1999.  
xxiii, 584 p. : ill. , diagr., tab.[PPMF bibliotēka - 27 eks.]  
2. Eysenck, Michael W. & Mark Keane. Cognitive psychology :a student's handbook / Hove, 
East Sussex : Psychology Press, c2 000. viii, 631 lpp. : il., sh., tab.[PPMF bibliotēka - 1 eks.]  
3. Anderson, John R. : Когнитивная психология /Джон Р. Андерсон ; [пер. с англ. С. 
Комаров]. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. 492 с. : ил. ; 25 см. [PPMF bibliotēka - 2 
eks]  
4.Raščevska M. (2010). Kognitīvā psiholoģija I(LU e-kurss). Moodle kursa materiāli.  
 
Papildliteratūra  



 
 

1. Cognitive development :critical concepts in psychology /edited by Usha Goswami.  
London : Routlege, 2007. 4 sēj. : diagr., il., tab. – 4 gr.[ LU bibliotekā - 4 eks.]  
2. Friedenberg, Jay.& Gordon Silverman.: Cognitive science :an introduction to the study of 
mind / Thousand Oaks [etc.] : Sage, 2006. xxiii, 531 lpp. : il., graf., sh., tab. [ LU bibliotekā - 1 
eks.]  
3. Cognitive psychology :key readings /edited by David A. Balota and Elizabeth J. Marsh. New 
York : Psychology Press, 2004. XV, 766 lpp., [4] lpp. iel. : il. ; 24 cm. LNB  
4. Sternberg, R. J. (2008). Cognitive Psychology. Wadsworth Publishing Company. (Jaunākā 
versija pārdošanā) 
 
 Periodika un citi informācijas avoti  
1. Journal of Cognitive Psychology  
2. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition  
3. Cognitive Development  
4. Datu bāze Science Direct  
5. Datu bāze PsycArticle EBSCO  
6. Journal of High Ability 



 
 

Kursa nosaukums Kognitīvā psiholoģija II   
Kursa kods Psih3135  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Malgožata Raščevska 
 
Priekšzināšanas Psih2028, Kognitīvā psiholoģija I (e-kurss) [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3135 [2PSI3135] Kognitīvā psiholoģija II [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar daudzšķautņaino intelekta jēdzienu, vadošajām intelekta 
teorijām dažādu pētniecības pieeju ietvaros, attīstot izpratni par bioloģisko un vides/sociālo 
faktoru lomu intelekta attīstībā. Studenti tiks ievadīti zināšanās par cilvēku intelektuālo spēju 
grupu un individuālajām atšķirībām, intelekta saistību ar citiem nekognitīvajiem aspektiem. 
Kurss noslēgsies ar pārskatu par jaunākajiem 21. gadsimta intelekta pētījumiem.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs izpratni par intelektu no dažādu teoriju viedokļiem, 
prasmi kompetenti spriest, novērtējot attiecīgo teoriju stiprās un vājās puses, un izvēlēties 
adekvātu pieeju noteiktu cilvēku grupu intelekta vai kognitīvo spēju izpētei, ievērot bioloģisko 
un vides/ sociālo faktoru lomu cilvēka kognitīvo spēju attīstībā. Kurss veido priekšzināšanas 
tiem profesionāliem kursiem, kuros tiek apgūtas kognitīvo spēju izpētes metodes, kā arī veido 
pamatu bakalaura darba izstrādei par daudzveidīgiem intelekta veidiem un kreativitāti.  
Akadēmiskas kompetences - jaunāko intelekta teoriju pārzināšana, izpratne par vides un 
bioloģisko faktoru lomu intelekta attīstībā.  
Profesionālās kompetences - prasme analizēt dažādus intelekta aspektus vai spējas cilvēka 
sekmīgās pielāgošanās dzīves un darba videi kontekstā.  
 
Kursa plāns  
1. Kas ir intelekts? Intelekta izpētes pieejas un metodes. Intelekta izpētes pirmsākumi. L2  
2. Intelekta teoriju klasifikācija. Intelekta testi, to veidi. L2  
3. Psihometrisko (faktoranalītisko) intelekta teoriju evolūcija. L4  
4. Seminārs. Vides/sociālo un bioloģisko faktoru loma intelektuālo spēju attīstībā. Dažādu 
sociālo grupu intelektuālo spēju atšķirības. S2  
5. Intelekta attīstība mūža garumā faktoranalītisko teoriju skatījumā. L2  
6. Bioekoloģiskā intelekta attīstības teorija. Neo-Piažē intelekta attīstības teorijas. L2  
7. Seminārs. Cilvēka intelektuālo spēju attīstība mūža garumā. S2  
8. Kognitīvā pieeja intelekta izpētē. L2  
9. Apraksošās jeb integratīvās intelekta teorijas. R. Sternberga triarhiskā/sekmīgā intelekta 
teorija, H. Gardnera piecu prātu teorija. L2  



 
 

10. Seminārs. H.Gardnera multi intelekta teorija. S2  
11. Sociālā un emocionālā intelekta teorijas. L2  
12. Saistība starp personības kategorijām un intelektu. L2  
13. Pussemestra kontroldarbs. Temati Nr. 1. – 12. L2  
14. Intelekta pētījuma rezultātu praktisks pielietojums. L2  
15. Seminārs. Divdesmit pirmā gadsimta jaunākie pētījumi par intelektu. S2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
1. Semināru apmeklējums – obligāts (Uzdevumu izpilde 4 semināros nodrošina 20% no 
eksāmena gala atzīmes).  
2. Pussemestra kontroldarbs - vērtējums veido 30% no gala atzīmes.  
3. Eksāmens (mutiski, pamatojoties uz individuālas kursa tēmas iepriekšējo sagatavošanu, 
pamatojoties uz 2-3 jaunākajos zinātniskos rakstos iegūto informāciju, publicētus pēc 2000. 
gada) – vērtējums veido 50%. Pie eksāmena tiek pielaisti tikai tie studenti, kas ir sekmīgi 
uzrakstījuši pussemestra kontroldarbu (vērtējums >4 ).  
Tie, kas pussemestra kontroldarba dēļ netiek pielaisti pie eksāmena, vispirms eksāmena laikā 
atkārtoti kārto pussemestra kontroldarbu un tad atbild eksāmena individuālo jautājumu.  
 
Mācību pamatliteratūra  

1. Sternberg, R. J. (1999). Cognitive Psychology. 5th ed. Belmont: Wadsworth Cengage 
Publishing Company. 14. nodaļa Intelligence. PPFM bibliotekā 27 eks.  

Papildliteratūra 

 1. Carroll, J. B. (1993). Human cognitive abilities; A survey of factor analytic studies. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
2. Goulmens D. (2001). Tava emocionālā inteliģence. Rīga:  
3. Sternberg R.J. (Ed.) (2000). Handbook of Intelligence. Cambridge: Cambridge Universsity 
Press  
4. Sternberg R.J. (Ed.) (1999). Handbook of Creativity. Cambridge: Cambridge Universsity 
Press  
5. Raščevska M. (2005). Testu un aptauju konstruēšana. Rīga: RAKA  
6. Stein, S. J., Book, H. E. (2006). The EQ edge: Emotional intelligence and your success. 
Mississauga: John Wiley & Sons.  
7. Sternberg, R.J., & Grigorenko E.(Eds.) (1999). Intelligence, heredity, and enviroment. 
Cambridge: Cambridge Universsity Press.303.-322.lpp.  
8. Gardner, H. (2006). Five minds for the future. Boston: Harvard Business School Publishing.  
9. Goleman, D. (2006). Social Intelligence: The New Science of Human Relationships. New 
York: Bantam Books.  
10. Flanagan, D. P., & Harrison, P. L. (Eds.) (2005). Contemporary intellectual assessment: 
Theories, tests, and issues. New York: The Guilford Press.  
11. Maltby, J., Day, L., & Macaskill, A (2007). Personality, Individual Differences and 
Intelligence. London: Pearson Education. . 2. daļa.  

 

Periodika un citi informācijas avoti  



 
 

1. Intelligence  
2. Journal of High Ability  
3. Personality and Individual Differencies  
4. http://search.epnet.com, EBSCO PsycArticles datu bāze 



 
 

 

Kursa nosaukums Eksperimentālā psiholoģija [Psih B]  
Kursa kods Psih3041  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Vispārīgā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Ivars Austers 
 
Priekšzināšanas Psih3009, Pētījums psiholoģijā 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3041 [2PSI3046] Eksperimentālā psiholoģija [Psih B] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir paplašināt studentu zināšanas par psiholoģijas pētījumu metodoloģiju. 
Nodarbību mērķis ir iemācīt studentiem plānot, veikt eksperimentus, kā arī rakstīt atskaites par 
eksperimentālie pētījumiem.  
 
Rezultāti  
Kursa rezultātā tiek iegūtas sekojošas kompetences:  
Akadēmsikās kompetences - studenti iegūst zināšanas par eksperimentālo pētījumu nozīmi 
psiholoģijā, eksperimentu uzbūves metodoloģiskajiem un ētiskajiem aspektiem.  
Prakstiskās kompetences - studenti iemācās plānot eksperimentus, tāpat arī praktiski veikt šos 
plānotos eksperimentus. Studenti iemācās rakstīt atskaites par paveikto un kritiski analizēt citu 
veiktus eksperimentus.  
 
Kursa plāns  
1.temats. Eksperimentālo pētījumu dizaini.  
(Lekcijas 2 stundas, semināri 2 stundas)  
2. temats. Eksperimenta hipotēzes formulēšana.  
(Lekcijas 2 stundas, semināri 2 stundas)  
3. temats. Pētījuma plānošana.  
(Lekcijas 2 stundas, semināri 2 stundas)  
4. temats. Eksperimentālo pētījumu ētika.  
(Lekcijas 2 stundas, semināri 2 stundas)  
5. temats. Eksperimentu validitāte.  
(Lekcijas 3 stundas, semināri 3 stundas)  
6. temats. Datu ievākšana, to analīze un hipotēzes pārbaude.  
(Lekcijas 3 stundas, semināri 3 stundas)  
7. temats. Pētījuma atskaites rakstīšana.  
(Lekcijas 2 stundas, semināri 2 stundas)  



 
 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Semināru darba vērtējums - 50%. Rakstisks eksāmens - 50%.  
 
Mācību pamatliteratūra  
 
Solso, R. L., Johnson, H. H., Beal, M. K. (1998). Experimental Psychology: A Case Approach. 
New York: Longmans.  
 
Papildliteratūra  
 
Field, A. P. (2005). Discovering statistics using SPSS (Second Edition). London: Sage.  
Field, A. P., & Hole, G. (2003). How to design and report experiments. London: Sage.  
 
Periodika un citi informācijas avoti  
Journal of Experimental Psychology: General  
Journal of Experimental Psychology: Applied  
Journal of Experimental Social Psychology 



 
 

Kursa nosaukums Pedagoģiskā psiholoģija  
Kursa kods Psih2127  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Pedagoģiskā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 18  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 14  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, asist. Ilze Damberga 
 
Priekšzināšanas  
Psih1025, Attīstības psiholoģija [Psih B] 
Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
Psih2041, Ievads psiholoģijā II [Psih B] 
PsihP037, Personības psiholoģija [PsihB P] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2125 [2PSI2125] Pedagoģiskā psiholoģija [Peda B] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir studentiem dot ieskatu par galvenajām mācīšanās teorijām, to pielietojumu 
praksē, iztirzāt būtiskāko mācīšanas metodiku psiholoģiskos aspektus, noskaidrot dažādus 
audzēkņu izziņas traucējumu veidus un to atšķirības, kā arī analizēt skolēnu un skolotāju 
individuālās atšķirības mācību procesa kontekstā, sociālās attiecības klasē, skolotāja un skolēna 
mijiedarbību.  
 
Rezultāti  
Kursa apguves laikā studenti apgūs un pratīs demonstrēt:  
1. Zināšanas un izpratni par:  
- galvenajām mācīšanās teorijām, to pielietojumu praksē;  
- būtiskākajām mācīšanas metodikām un to psiholoģiskajiem aspektiem;  
- dažādiem audzēkņu izziņas traucējumu veidiem un to atšķirībām;  
- mācību motivāciju un dažādiem motivēšanas veidiem mācību procesa laikā;  
- mācīšanās rezultātu novērtēšanas veidiem un pašnovērtēšanu;  
- sociālo attiecību struktūru klasē, skolotāja un skolēna mijiedarbību;  
- problēmām, kas rodas mācību procesa laikā - nesekmība, disciplīnas problēmas, skolēnu slikta 
uzvedība klasē, konflikti.  
 
2. Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:  
- analizēt radušās problēmas mācību procesa laikā un veikt atbilstošas izmaiņas, lai uzlabotu 
savu darbu;  
- iespējamos cēloņus audzēkņu nesekmībai vai attiecību problēmām klases kontekstā;  
- skolēnu un skolotāju individuālās atšķirības mācību procesa kontekstā;  
- skolēnu sliktas uzvedības mērķus klasē un izvēlēties atbilstošus risinājumu variantus;  
- analizēt sociālās attiecības klasē.  
 



 
 

3. Prasmes zināšanas pielietot:  
- izvēlēties audzēkņiem un stundas tēmai atbilstošāko mācīšanās metodiku – lekciju, 
skaidrojumus, diskusiju, kooperatīvo mācīšanos, darbu grupās;  
- pielietot uzmanības pievēršanas paņēmienus un mnemonikas paņēmienus;  
- veidot motivējošu un atbalstošu klases vidi;  
- radoši organizēt mācību procesu.  
 
4. Komunikācijas prasmes:  
- sadarboties ar audzēkņu vecākiem;  
- nepieciešamības gadījumā sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologu, sociālo 
darbinieku, sociālo pedagogu;  
- būt tolerantam pret citādi domājošiem;  
- demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.  
 
5. Vispārējās prasmes:  
- būt elastīgam un atvērtam jaunai informācijai;  
- modificēt mācīšanās paņēmienus atbilstošai katra skolēna vajadzībām;  
- uzņemties atbildību par savu rīcību;  
- ievērot pedagoga ētikas normas.  
 
Kursa plāns  
1. Ievads pedagoģiskajā psiholoģijā. L 2  
2.Biheiviorālās mācīšanās teorijas. L 4  
3. Sociālās iemācīšanās teorija. L 2  
4. Kognitīvā mācīšanās teorija. L 2  
5. Izziņas spējas. Audzēkņi ar izziņas spēju traucējumiem. L 8  
6. Lekcijas metode. S 2  
7. Diskusiju metode S 2  
8. Kooperatīvā mācīšanās S 2  
9. Mācību motivācija S 2  
10. Vērtēšanas psiholoģiskie aspekti S 2  
11. Sociālās attiecības klasē. Konflikti. S 2  
12. Skolēnu sliktas uzvedības mērķi klasē. S 2 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 7 semināri.  
Kredītpunktu iegūšanai ir jāpiedalās visos semināros, sekmīgi jānovada 1 seminārs un sekmīgi 
jāuzraksta 2 kontroldarbi. Kopējo vērtējumu veido atzīme par semināra vadīšanu (20%), abu 
kontroldarbu atzīmes (50%- katrs kontroldarbs ir 25%) un rakstveida eksāmena atzīme (30%).  
 
Mācību pamatliteratūra 
 1. Geidžs, N.L., Berliners, D.C.(1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.  
Bibliotēkas filiālēs atrodas 48 eksemplāri.  
2. Fetsco, T. (2005). Educational psychology: an integrated approach to classroom decisions. 
Boston: Allyn and Bacon.  
Bibliotēkas filiālē atrodas 1 eksemplārs.  
3. Такман, Б.У. (2002). Педагогическая психология: от теории к практике. Москва : 
Прогресс.  
Bibliotēkas filiālē atrodas 1 eksemplārs.  



 
 

 
Papildliteratūra  
1.Baltušīte R. (2006). Skolotāja loma mācīšanās motivācijā. Rīga: RaKa.  
2.Balsons M. (1995). Kā izprast klases uzvedību. Rīga: Lielvārds.  
3.Fišers R. (2005). Mācīsim bērniem mācīties. Rīga: RaKa.  
4.Lapiņa L., Rudiņa V. (1997). Apgūsim demokrātiju - interaktīvās mācīšanās metodes. R.: 
Zvaigzne ABC.  
5.Mācīsimies sadarboties / Grigules L., Silovas I. red.(1998). R.: Mācību grāmata.  
6.Smita K., Strika L. (1998). Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: Raka.  
7.Bellezza F.S. (2000). Mnemonic Devices. Encyclopedia of Psychology, Vol. 5. Wshington, 
DC, USA: American Psychlogical Association, London: Oxford University Press.  
8.Benett B., Benett C.R., Stevalin. F. (1991). Cooperative Learning: Where Heart Meets Mind.. – 
Toronto.  
9.Thomas J., Good J., Brophy I. (1987). Looking in Classrooms. New York.  
10. Каптерев П. (1999). Детская и педагогическая психология. Москва- Воронеж: Речь.  
11. Маркова А. (1990). Формирование мотивации учителя. Москва: Речь.  
12. Реан А., Коломинский Я. (1999). Социальная педагогическая психология. С-Птб: 
Питер  
13. Реан А. (1996). Психодиагностика личности в педагогическом процесе. С-Птб: Речь  
14. Рыбакова М. (1991). Конфликт и взаимодействие в педагогическом процесе. Москва: 
Речь  
15. Скороходова Н.Ю. (2002). Психология ведения урока. С-Птб: Питер  
16. Степанов В. (1996). Психология трудных школьников. Москва: Речь.  
17. Талызина Н. (1997). Педагогическая психология. Москва: Речь.  
18. Хрестоматия по педагогической психологии. (1995). Москва: Речь  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.Educational Psychology.  
2.Journal of Educational Psychology.  
3.Learning and Memory. 



 
 

 

Kursa nosaukums Izpētes metodes psiholoģijā [Psih B]  
Kursa kods Psih3047  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 22  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 10  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 
 
Priekšzināšanas Psih3057, Pētniecības metodoloģija psiholoģijā [Psih PB] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3047 [2PSI3054] Izpētes metodes psiholoģijā [Psih B] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt zināšanas par izpētes metodēm psiholoģijā, 
dažādām izpētes un datu analīzes pieejām, individuālās un grupu, kā arī dažādu vecumu cilvēku 
izpētes īpatnībām. Kursa ietvaros studenti apgūst praktiskas iemaņas anketu, intervijas un 
novērojumu veikšanā un iegūto datu analīzē, kā arī mācās kritiski izvērtēt katras metodes 
lietderību konkrētā situācijā, saskatīt metodes priekšrocības un trūkumus.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūs:  
Akadēmiskās kompetences:  
1.Izpratni par psiholoģiskās izpētes metodēm;  
2.Izpratni par dažādām izpētes un datu analīzes pieejām;  
3.Izpratni par individuālās un grupu, kā arī dažādu vecumu cilvēku izpētes īpatnībām.  
Profesionālās kompetences:  
1.Prasmi patstāvīgi izveidot anketas, veikt intervijas un novērojumus;  
2.Prasmi analizēt un prezentēt izpētē iegūtos rezultātus;  
3.Prasmi izvērtēt katras izpētes metodes priekšrocības un trūkumus.  
 
 
Kursa plāns  
1.Psiholoģiskās izpētes nosacījumi. L 2  
2.Izpētes un datu analīzes pieejas. L 4  
3.Individuālās un grupu, kā arī dažāda vecuma cilvēku izpētes īpatnības. L 2  
4.Anketas izveides principi un struktūra. L 4  
5.Anketās iegūto datu apstrāde un analīze. S 4  
6.Intervijas veidi, mērķi, uzdevumi. Intervijas izveides un intervēšanas pamatprincipi. L 4  
7.Intervijās iegūto datu apstrāde un analīze. S 2  
8.Novērošana, tās mērķi un uzdevumi. Novērojuma veikšana. L 6  
9.Novērošanā iegūto datu analīzes principi un interpretācija. S 4  
 
 



 
 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Semestra laikā ir plānoti 3 praktiskie darbi un 3 semināri. Gala vērtējumu veido par 
praktiskajiem darbiem iegūtie vērtējumi (60%), par uzstāšanos semināros iegūtie vērtējumi 
(30%) un eksāmena (rakstveidā) vērtējums (10%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Kroplijs, A. & Raščevska, M., (2004). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 
Rīga: RaKa. 50 eksemplāri LUB.  
2.Ozoliņa Nucho, A. & Vidnere, M. (2003). Intervēšanas prasme. Rīga: RaKa. 33 eksemplāri 
LUB.  
3.Vadum, A. & Rankin, N.O. (1998). Psychological research: methods for discovery and 
validation. Boston: McGraw-Hill. 1 eksemplārs LUB.  
 
Papildliteratūra  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 1.http://www.surveysystem.com/sdesign.htm  
 
 



 
 

 

Kursa nosaukums Kursa darbs I  
Kursa kods PsihK001  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80    
Kursa apstiprinājuma datums  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Aleksandrs Koļesovs 
Priekšzināšanas  
Psih2024, Attīstības psiholoģija* 
Psih2036, Sociālā psiholoģija 
Psih2072, Personības psiholoģija 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) PsihP053 [2PSIP419] Kursa darbs I 
 
Kursa anotācija Kursa darbs paredz veikt teorētisku pētījumu studenta izvēlētajā psiholoģijas 
nozarē. Darba ietvaros studenti attīsta savu prasmi veikt zinātniskās literatūras analīzi un 
zinātniskās rakstu valodas prasmes. Kursa darba izstrādes laikā studenti iedziļinās pētāmajā 
problēmā, izprot tēmas vēsturisko attīstību, kā arī salīdzina dažādu autoru pieejas un viedokļus 
par pētāmo jautājumu.  
 
Rezultāti  
Kursa darba izstrādes rezultātā studenti demonstrēs:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Padziļināta izpratne par izvēlēto jomu.  
2. Esošo zināšanu analīzes iemaņas.  
3. Iemaņas formulēt zinātnisko problēmu.  
Profesionālās kompetences:  
1. Iemaņas dažādu informācijas datu bāzu lietošanā.  
2. Prasmi atlasīt un apkopot atbilstošu informāciju.  
3. Akadēmiskās rakstības iemaņas.  
4. Prasmes prezentēt paveiktā darba rezultātus.  
 
Kursa plāns  
1. Kursa darba temata izvēle.  
2. Zinātniskās literatūras analīze. Darbs ar datu bāzēm un bibliotēku resursiem.  
3. Kursa darba literatūras saraksta sastādīšana.  
4. Kursa darba satura izstrāde.  
5. Kursa darba uzrakstīšana.  
6. Darba noformēšana.  
7. Darba aizstāvēšana.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Kursa darbs I atzīme ir 
balstīta uz (a) darba vadītāja vērtējumu (b) studenta prezentācijas un atbilžu vērtējumu darba 



 
 

aizstāvēšanā. Galīgā atzīme tiek samazināta par 1 punktu, ja students pārkāpj noteikto darba 
iesniegšanas datumu.  
Mācību pamatliteratūra  
 
LU PPF Psiholoģijas nodaļa (2009). Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un 
aizstāvēšanai. Psiholoģijas bakalaura un psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 
Rīga: Latvijas Universitāte.  
 
Pieejams tiešsaistē http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7  
 
Papildliteratūra  
 
Shaughnessy, J., Zechmeister, E. (1990). Research methods in psychology. 4th ed. New York.: 
McGraw-Hill. 522. p.  
American Psychological Association (2001). Publication manual of the American Psychological 
Association (5th ed.). Washington, DC: APA.  
Zinsser, W. (2001). On writing well: The classsic guide to writing nonfiction. New York, NY: 
Harper Collins.  
 
Periodika un citi informācijas avoti  
http://www.ppf.lu.lv/v.3/studijas.php?id=studijas_inc7  
 
http://www.psywww.com/resource/apacrib.htm  
 



 
 

Kursa nosaukums Kursa darbs II  
Kursa kods PsihK002  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80    
Kursa apstiprinājuma datums  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Priekšzināšanas PsihK001, Kursa darbs I 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) Psih3224 [2PSI2682] Kursa darbs II [Psih B] 
 
Kursa anotācija  
Kursa darbs paredz veikt praktisku pētījumu studenta izvēlētajā tematā, kur literatūras analīze ir 
veikta jau kursa darbā I. Studenti darba ietvaros pierāda savu prasmi izvēlēties adekvātas 
empīrisko pētījumu metodes un grupas, korekti ievākt empīriskos datus, kā arī tos statistiski 
apstrādāt, analizēt, interpretēt un izdarīt secinājumus. Kursa darbs ir paredzēts kā pilotāžas 
pētījums un iestrāde bakalaura darbam. 
 
 Rezultāti  
Akadēmiskās kompetences:  
1.Padziļināta izpratne par izvēlēto jomu.  
2.Iemaņas zinātnisko problēmu formulēšanā.  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Prasmes izvēlēties pētījuma problēmai atbilstošas psiholoģiskās pētniecības metodes.  
2. Pētījuma organizēšanas un datu vākšanas iemaņas.  
2. Datu statistiskās apstrādes iemaņas.  
3. Prasme prezentēt pētījuma rezultātus.  
 
Kursa plāns  
1. Pētījuma pieteikuma izstrāde.  
2. Pētījuma metožu izvēle un grupu izveide.  
3. Praktiskā pētījuma veikšana.  
4. Iegūto datu statistiskā apstrāde, rezultātu analīze un interpretācija.  
5. Kursa darba uzrakstīšana un noformēšana.  
6. Kursa darba aizstāvēšana.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Izstrādāts un aizstāvēts kursa darbs. Kursa darba gala atzīmi veido kursa darba vērtējums, 
aizstāvēšanas vērtējums, kā arī savlaicīga darba izstrāde vairākos etapos, kas ietver vismaz 4 
konsultācijas ar darba vadītāju. Par termiņu neievērošanu katrā etapā gala atzīme tiek samazināta 
par vienu balli, šie etapi ir : tēmas pieteikuma iesniegšana, kursa darba priekšizstāvēšana, kursa 
darba iesniegšana.  
 
Mācību pamatliteratūra  
Metodiski norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai(2009) LU PPF Psiholoģijas 



 
 

nodaļa. Pieejams http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2009/noradijumi_kursa_darbiem.pdf  
Raščevska M., Kristapsone S. (2000). Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi. 
Papildliteratūra  
Raščevska,M. ( 2005) Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija, Rīga: RaKa  
Elmes D.G. (1996). Research methods in psychology. New York: Brooks-Cole  
 
Periodika un citi informācijas avoti  
Latvijas Universitātes raksti  
Baltic Journal of Psychology 
 



 
 

Kursa nosaukums Kursa darbs III  
Kursa kods PsihK003  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 80    
Kursa apstiprinājuma datums  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 
Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Aleksandrs Koļesovs 
Priekšzināšanas  
PsihK001, Kursa darbs I 
PsihK002, Kursa darbs II 
 
Kursa anotācija  
Kursa darbs paredz veikt teorētisku pētījumu studenta izvēlētajā tematā, balstoties uz 
aktuālākajām psiholoģijas zinātnes atziņām un jaunāko pētījumu rezultātiem. Studenti darba 
ietvaros pierāda savu prasmi strādāt ar pētījumu datu bāzēm un apkopot svarīgākās pētījumu 
atziņas, kā arī pilnveido literatūras analīzes un zinātniskās rakstības prasmes.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Meklēt un apkopot aktuālāko zinātnisko informāciju,  
2. Strādāt ar datu bāzēm un bibliogrāfij ām, izvērtēt informācijas avotu ticamību;  
3. Respektēt autortiesības.  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Zinātniskā teksta analīzes prasmes.  
2. Psiholoģisko pētījumu pārskatu un kopsavilkumu veidošanas prasmes.  
3. Prasme prezentēt pētījumu rezultātu atziņas.  
 
Kursa plāns  
1.Kursa darba temata izvēle.  
2. Darbs ar datu bāzēm un bibliotēku resursiem.  
3. Zinātniskās literatūras analīze.  
3. Kursa darba literatūras saraksta sastādīšana.  
4. Kursa darba satura izstrāde.  
5. Kursa darba uzrakstīšana.  
6. Darba noformēšana.  
7. Darba aizstāvēšana.  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Kursa darba gala atzīmi veido kursa darba vadītāja vērtējums, darba aizstāvēšanas vērtējums un 
studenta atbildes uz komisijas jautājumiem. Par kursa darba izstrādes termiņu neievērošanu gala 



 
 

atzīme tiek samazināta. Kursa darba izstrādes laikā studentam paredzētas vismaz 4 konsultācijas 
ar darba vadītāju.  
 
Mācību pamatliteratūra Metodiski norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai (2009) 
LU PPF Psiholoģijas nodaļa.  
Pieejams http://www.ppf.lu.lv/v.3/eduinf/files/2009/noradijumi_kursa_darbiem.pdf  
 
Papildliteratūra  
American Psychological Association (2001). Publication manual of the American Psychological 
Association (5th ed.). Washington, DC: APA.  
Zinsser, W. (2001). On writing well: The classsic guide to writing nonfiction. New York, NY: 
Harper Collins.  
 
Periodika un citi informācijas avoti  
Latvijas Universitātes raksti  
Baltic Journal of Psychology 
 



 
 

Kursa nosaukums Diferenciālā psiholoģija  
Kursa kods Psih3040  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 28  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 4  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anda Gaitniece-Putāne 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih3040 [2PSI3040] Diferenciālā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar teorētiskajiem principiem diferenciālajā psiholoģijā, 
aplūkojot tādas tēmas kā: bioloģisko un sociālo faktoru ietekme uz dzimuma identitāti, 
kognitīvajiem procesiem un sociālo uzvedību kā arī pieaugušo attīstības ietekme uz indivīda 
fiziskajiem, kognitīvajiem un personības psihiskajiem procesiem, tādējādi kopumā aplūkojot 
demogrāfisko faktoru saistību ar personības individuālajām atšķirībām. Kursa ietvaros studenti 
veic praktisku pētījumu par atsevišķu cilvēku grupu psiholoģiskajām atšķirībām.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti būs pilnveidojuši sekojošas akadēmiskās kompetences:  
1.Zināšanas par bioloģisko un sociālo faktoru ietekmi uz dzimuma identitātes veidošanos;  
2. Zināšanas par kognitīvo procesu un sociālās uzvedības dzimumatšķirībām;  
3. Priekšstatu par pieaugušo cilvēku attīstības procesu;  
4. Zināšanas par agrīno, vidējo un vēlīno pieaugušo vecumu posmiem;  
5. Zināšanas par dažādu pētniecības metožu pielietošanu dažādu cilvēku grupu atšķirību izpētē.  
Profesionālās kompetences:  
1.Spēj diferencēt personības individuālās atšķirības;  
2. Prot pielietot zināšanas par demogrāfisko faktoru ietekmi uz personības individuālajām 
atšķirībām, darbā ar klientiem;  
3. Prot veikt pētījumu par dažādu cilvēku grupu atšķirībām.  
 
Kursa plāns  
1.Diferenciālās psiholoģijas pamatjēdzieni. Bioloģiskais un sociālais dzimums. L 2 stundas  
2.Dzimuma identitātes veidošanās. L 2 stundas  
3.Kognitīvo spēju un emocionālās sfēras dzimumatšķirības. L 2 stundas  
4.Dzimumatšķirības komunikācijas stilos un sociālajā uzvedībā. L 4 stundas  
5.Vīrietis un sieviete ģimenē. L 2 stundas  
6.Vīriešu un sieviešu seksualitāte, attiecību veidošanas stils. L 4 stundas  
Seminārs par studentu pētījumiem par dzimumu atšķirībām. S 2 stundas  
7.Individuālās izmaiņas dzīves laikā. Jaunākais pieaugušā vecums. L 4 stundas  
8.Vidējais pieaugušā vecums. L 4 stundas  
9. Vēlīnais pieaugušā vecums. L 4 stundas  



 
 

Seminārs par studentu pētījumiem par pieaugušo grupu atšķirībām. S 2 stundas  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 Obligāts 70% lekciju un visu semināru apmeklējums.  
Starppārbaudījums - semināru uzdevumu izpilde (50% vērtējuma).  
Eksāmens – praktiskais pētījums (50% vērtējuma).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Craig, G. (2007) (arī 2006, 2005). Human development. (krievu val.), M:Piter, LUB- 2 eks.  
2. Burn, S. (2002) Gendernaja psihologija. (krievu val.), CPB, M, LUB- 5 eks.  
3. The psychology of individual diferences./ ed.by Boyle, G., I. & Saklofske, D., H.(2004). 
London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage, 4 sēj., LUB- 1 eks.  
4. Le Vay, S. & Valente, S., M. (2006). Human sexuality. 2nd edition. Sunderland, Mass: 
Sinauer Associates, LUB- 1 eks.  
 
Papildliteratūra  
1. Kimmel, M., S. (2004). The gender society. 2nd editoion. New york; Oxford: Oxford 
Universitu Press, LUB- 1 eks., (arī krievu val., 2006, LUB- 2 eks.)  
2. Santrock, I., W. (2002). Life-span development. 8nd edition., New York: McGraw Hill, LUB 
– 1 eks.  
3. Hendry, L., B. (2002). Life-span development: resources, challenges and risk. London: 
Thomson Learning, LUB – 2 eks.  
4. Individual diferences and personality/ ed. By Hampson, S. E. & Colman, A.M., London, New 
York: Longman, LUB – 1 eks.  
5. Liepiņa, S. (1998). Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. Rīga, Raka, LUB- 20 eks.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Studies in Gender and Sexuality  
2. Personality and Individual Differences  
3. Human Development 



 
 

Kursa nosaukums Neiropsiholoģija*   

Kursa kods Psih3061  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Sarmīte Voitkāne 
 
Priekšzināšanas Psih2090, Psihofizioloģija [14.09.2010] 
Biol1006, Psihes bioloģiskie pamati II* [Psih B] [slēgts 03.09.2010] 
BiolP038, Psihes bioloģiskie pamati I [PsihB P] [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3061 [2PSI3061] Neiropsiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas neiropsiholoģijā par galvas smadzeņu saistību ar 
augstākajām psihiskajām funkcijām, cilvēka uzvedību, psihisko funkciju traucējumiem pie 
atsevišķu galvas smadzeņu zonu bojājumiem. Iegūtās paplašinās izpratni par galvas smadzeņu 
zonu saistību ar indivīda psihisko procesu attīstību.  
 
Rezultāti  
Pēc kursa apguves studenti studenti: 1. Izprot galvas smadzeņu struktūru savstarpējo saistību 
psihisko procesu norisēs. 2. Kursā apgūtā terminoloģija noderīga zinātniskās literatūras lasīšanā 
par neiropsiholoģijas jautājumiem. 3. Apgūtās zināšanas palīdz labāk izprast attīstības problēmas 
izvērtējot indivīda dzīves vēsturi  
 
Kursa plāns  
1. Neiropsiholoģijas, kā psiholoģijas nozares attīstības posmi. Centrālā nervu sistēma, īss 
anatomijas pārskats. Izmeklēšanas metodes klīnikā. L - 2  
2.Galvas smadzeņu attīstība, nobriešana. Psihisko funkciju lokalizācijas teorijas. L - 2 ; S- 2  
3.Galvas smadzeņu pusložu funkcionālā asimetrija. L- 2; S- 2  
4.Pakauša daivas un redzes uztvere un tās traucējumi pie lokāliem galvas smadzeņu bojājumiem 
L- 2  
5.Deniņu daivas un dzirdes uztvere tās traucējumi pie lokāliem galvas smadzeņu bojājumiem. 
Atmiņas process. L- 2  
6.Deniņu-paura-pakauša saskares (TPO) zona, tās funkcijas. Telpiskā uztvere. L- 2  
7.Motorā un premotorā zona, kustību nodrošinājums. Postcentrālā zona un somatosensorā 
uztvere. L- 2  
8.Prefrontālās daivas, psihisko procesu regulācija. Domāšana. L - 2; S- 2  
9.Emocijas un limbiskās sistēmas loma to regulācija. Atmiņa. L- 2; S- 2  
10.Runas procesa lokalizācija galvas smadzeņu garozā. Afāziju veidi. Afāziju diagnostika un 
rehabilitācija. L- 2  



 
 

11.Augstāko psihisko funkciju rehabilitācijas pamatprincipi. L- 2  
Neiropsiholoģiskās diagnostikas pamatprincipi L- 2  
Stundas kopā 32  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Prezentācijas 4 semināros- 30%, divu kontroldarbu sekmīga izpilde- 20%. Eksāmens testa veidā 
- 50%. Noteicošā ir eksāmenā saņemtā atzīme.  
 
Mācību pamatliteratūra 
 Хомская, Е. Д. (2003). Нейропсихология. Питер. Москва. Санкт-Петербург. 1 eks  
Handbook of clinical neuropsychology. (2003). Ed by P. Halligan, L. Kischa, et al.Oxford 
University Press 1 eks  
The Neuroscience of Social interaction: Decoding, imitating, and Influencing the Actions of 
Others. (2004). Ed by C. D. Frith & D. M. Wolpert. Oxford University Press. 2 eks 
 
Papildliteratūra . 
D. Goulmens (2001). Tava emocionālā inteliģence. Jumava. (2., 11. nod).  
Kolb, B., & Whishaw, I. Q., (1996). Fundamentals of Human Psychology. New York : 
W.H.Freeman and Company.  
Brain Assimetry.( 1998). Ed by R.J. Davidson & K. Hughal. A Bradford Book.  
Лурия, А. Р. (2000/ 2008) Высшие корковые функции человека и их нарушения при 
локальных поражениях мозга. 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti 
 http://www.ncbi.nlm.gov/PubMed/  
Rehabilitation Psychology, (2002). Vol. 47, No.3  
European Psychologist, (2001). Vol. 6, No. 3 



 
 

Kursa nosaukums Personības izaugsmes treniņš  

Kursa kods PsihP043  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 32  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa   
Kursa izstrādātājs(-i)  
Psiholoğijas doktora zinātniskais grāds, lekt. Anda Upmane 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Anda Gaitniece-Putāne 
Priekšzināšanas  
Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 
Psih2024, Attīstības psiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
Psih2072, Personības psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
PsihP043 [2PSIP121] Personības izaugsmes treniņš [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir virzīts uz to, lai studenti labāk izprastu savu personību, tās individuālās 
īpatnības, veidošanos un izaugsmes iespējas. Praktiskās nodarbības notiek slēgtās grupās un 
paredz aktīvu kursa dalībnieku iesaistīšanos grupas darbā.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studenti apguvuši  
1. zināšanas un izpratni par:  
- Paškoncepciju un to veidojošajiem faktoriem;  
- Pašvērtējumu;  
- Mērķu un vērtību ietekmi uz personības izaugsmi;  
- Personības resursiem;  
- Sapņiem kā personību raksturojošu fenomenu;  
- Psihologa personības nozīmi viņa profesionālajā darbā.  
2. Prasmes analizēt un izvērtēt:  
- Savas “Es” koncepcijas aspektus;  
- Savu pašvērtējumu un tā attīstības dinamiku;  
- Savus dzīves mērķus un vērtības;  
- Savas personības resursus;  
- Savu sapņu iespējamo vēstījumu;  
- Savas personības dažādo aspektu potenciālo ietekmi uz darbu ar klientu.  
3. Prasmes zināšanas pielietot:  
- Kontrolēt savas emociju izpausmes;  
- Strādāt ar savu pašvērtējumu;  
- Motivēt sevi aktīvai darbībai;  
- Izvirzīt mērķus un organizēt to sasniegšanu.  



 
 

 
4. Komunikācijas prasmes:  
- Pašrefleksijas prasmes;  
- Motivēt, atbalstīt un iedrošināt citus cilvēkus.  
 
5. Ievirze tālākmācīšanās prasmēm:  
- virzīt savu pašpilnveidošanās procesu.  
6. Citas vispārējas prasmes:  
- spēja pielāgoties jaunām situācijām un būt atvērtam pārmaiņām;  
- uzņemties atbildību par savām izvēlēm un rīcību.  
 
Kursa plāns  
1. “Es” koncepcija. S 4  
2. Pašvērtējums. S4  
3. Dzīves mērķi un vērtības. S4  
4. Personības resursi. S4  
5. Personiskās attiecības un to ietekme uz personību. S4  
6. Sapņi un to psiholoģiskā nozīme. S6  
7. Personīgais un profesionālais aspekts psihologa darbā. S2  
8. Noslēguma seminārs par studentu pašanalīzi un pašizaugsmi. S4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai Obligāts 70% nodarbību apmeklējums un uzdevumu izpilde 
semināru nodarbībās (70%);  
Eksāmens - eseja par personības izaugsmi (30%).  
 
Mācību pamatliteratūra 
 1. Frager, R. (1998) Personality and personal growth.  
New York : Longman, 1998.( LUB 1 eks.)/ / Р. Фрейджер, Д. Фейдимен Личность. Теории, 
упражнения, эксперименты , Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006.( LUB 1 eks)  
2. Ashcraft, D.(2000) Personality theories workbook .Fort Worth ... [et al] : Harcourt College 
Publishers.  
3. Ялом. И( 2002) Психотерапевтические истории / ; [пер. с англ. М. Будыниной ... [и др.] 
Москва : Эксмо, 2002. ( LUB 1 eks)  
4. Kardināle, M( 1995) Es piedzimu no jauna, Rīga : Daugava, ( LUB 10 eks.)  
 
Papildliteratūra  
1. Bahs, R. (2010). Kaija vārdā Džonatans Livingstons. Rīga: Zvaigzne ABC, LUB- 1eks. (arī 
2004.g. LUB-2 eks.)  
2. Millere, A. (2000). Apdāvinātā bērna drāma. Rīga: Atēna. LUB- 1eks.  
3. Žalenks, E. (2000). Laimes terapija. Rīga:Priedaines. Lub -1eks., (arī 1995.g., LUB- 1eks.) 
 



 
 

Kursa nosaukums Organizāciju psiholoģija [PsihB P]  
Kursa kods PsihP057  
Kredītpunkti 3  
ECTS kredītpunkti 4.50  
Kopējais auditoriju stundu skaits 48  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 32  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Viesturs Reņğe 
Priekšzināšanas  
Psih2036, Sociālā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
Psih2072, Personības psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
PsihP057 [2PSIP058] Organizāciju psiholoģija [PsihB P] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas organizāciju psiholoģijā. Kursa 
uzdevumi:  
1) iepazīt galvenās teorētiskās pieejas mūsdienu organizāciju psiholoģijā;  
2) iepazīt galvenos pētījumu virzienus organizāciju psiholoģijā un psiholoģiskās izpētes metodes 
organizācijās;  
3) padziļināt priekšstatus par ar organizācijām saistītajiem personības un sociālās psiholoģijas 
jautājumiem;  
4) iepazīt mūsdienu priekšstatus par darba motivāciju, līderību, komunikāciju un grupām 
organizācijās, organizācijas kultūru. 
  
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem izveidojas priekšstats par mūsdienu organizāciju psiholoģiju un tās 
uzdevumiem.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Izveidots priekšstats par mūsdienu organizāciju psiholoģiju un tās uzdevumiem;  
2. Zināšanas par psiholoģiskās izpētes metodēm organizācijās  
3. Tiek iegūtas teorētiskas zināšanas par darba motivāciju, līderību, komunikāciju un grupām 
organizācijās, organizācijas kultūru.  
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti spēj izmantot mūsdienu organizāciju psiholoģijas atziņas, kategorijas savos 
pētījumos.  
2. Studentiem ir iemaņas amatu aprakstu veidošanā, personāla atlasē, darba motivācijas un 
apmierinātības ar darbu analīzē, vadītāju un darbinieku novērtēšanā, organizācijas kultūras 
diagnostikā.  
3. Studenti pazīst, prot izvēlēties un lietot mūsdienīgas psiholoģiskās izpētes metodes 
organizācijās.  
 
 
 



 
 

Kursa plāns 
 1.Organizāciju psiholoģija un tās uzdevumi. L4  
2.Personāla atlase. L2 S2  
3.Darba motivācija. L4  
4.Apmierinātība ar darbu un lojalitāte. L2 S2  
5.Darba izpildes novērtēšana. L2  
6.Vadītājs un līderis. L4  
7.Līderības teorijas. L4 S2  
8.Grupas un komandas. L2 S2  
9.Lēmumu pieņemšana grupā. L2 S2  
10.Komunikācija organizācijās. S 2  
11.Konflikti organizācijās. S 2  
12.Organizācijas kultūra. L2  
13.Organizācijas kultūru klasifikācija. L2 S2  
14.Organizāciju psiholoģijas perspektīvas L2  
 
Kopā 48 Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Vismaz sešu semināru apmeklējums ir obligāts. Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi jāpiedalās 
semināros un jāizpilda visi semināru uzdevumi. Studiju kursa gala atzīmi veido semināra 
uzdevumu veikšanas vērtējums (50%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. - 42 eks.  
2.Reņģe V. (1999). Organizāciju psiholoģija. Rīga: Kamene. - 48 eks.  
3.Haslam, S. A. (2004). Psychology in organizations. The social identity approach. New York: 
Sage. - 2 eks.  
 
Papildliteratūra  
1.Chmiel, N. (Ed.) (2000). Work and Organizational Psychology. Oxford: Blackwell.  
2.Muchinsky, P. M. (2003). Psychology Applied to Work. New York: Thomson (krievu val.: 
Muchinskij P. Psihologija. Karjera. Professija. Moskva: Piter.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Applied Psychology: An International Review  
2. Journal of Occupational and Organizational Psychology  
3. http://www.socialpsychology.org/io.htm#organizational  
4. http://knol.google.com/k/industrial-and-organizational-psychology# 



 
 

Kursa nosaukums Psihodiagnostika I [PsihB P]  
Kursa kods PsihP062  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Kredītpunkti 3 
 ECTS kredītpunkti 4.50 
 Kopējais auditoriju stundu skaits 48  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 24  
Laboratorijas darbu stundu skaits 0  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 72 
 Kursa apstiprinājuma datums 03.02.2011  
Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa    
 
Kursa izstrādātājs(-i)  
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, asist. Ilze Damberga 
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 
Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Sandra Beatrice Sebre 
 
Priekšzināšanas Psih2024, Attīstības psiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
Psih2072, Personības psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) kurss(-i) PsihP062 [2PSIP063] Psihodiagnostika I [PsihB P] [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija Kursa mērķis ir dot iespēju studentiem apgūt zināšanas par dažādām 
psiholoģiskās izpētes metodēm, kā arī palīdzēt studentam attīstīt prasmes šīs metodes pielietot 
psiholoģiskās novērtēšanas procesa gaitā, analizēt un interpretēt ievākto informāciju un sagatavot 
izpētes rezultātu aprakstu. Kursa gaitā tiek pievērsta vērība dažādo metožu pielietojamībai 
saistībā ar indivīda vecuma un izpētes mērķi, kā arī tiek pārrunāti ētikas principi saistībā ar 
psiholoģiskās izpētes procesu.  
 
Rezultāti  
Rezultāti: Sekmīgi apgūstot kursu studenti spēs parādīt šādas akadēmiskas kompetences: 1.) 
izpratni par psiholoģiskās izpētes nozīmīgumu, lai atpazītu indivīda resursus un problēmu sfēras; 
2.) izpratni par specifiskās psiholoģiskās izpētes metodes piemērotību saistībā ar pētāmā indivīda 
vecumu un izpētes mēŗki.  
 
Sekmīgi apgūstot kursu studenti spēs parādīt šādas prasmes: 1.) spēs veikt sākotnējo interviju, lai 
iegūtu vispārēju informāciju par indivīda ģimeni, pašreizējo dzīves situāciju un par līdzšinējām 
veiksmēm un grūtībām; 2.) spēs veikt novērošanu izpētes laikā; 3.) spēs izmantot dažādas izpētes 
metodes; 4.) spēs analizēt un interpretēt iegūto informāciju; 5.) spēs apkopoto informāciju 
sagatavot izpētes rezultātu aprakstā.  
 
Kursa plāns  
1. Psiholoģiskās izpētes nozīmīgums. Ētikas principi. L2  
2. Psiholoģiskās izpētes metožu daudzveidīgums. L2  
3. Sākotnējās informācijas ievākšana. Novērojumi izpētes laikā. L2  
4. Uzmanības, atmiņas un domāšanas izpētes metodikas teorētiskie principi un to praktiskā 
lietošana. Analīze, interpretācija, apraksts. L6/ S8  



 
 

5. Personības un socioemocionālo raksturojuma izpētes metodikas teorētiskie principi un to 
praktiskā lietošana: standartizētas aptaujas. Analīze, interpretācija, apraksts. L6/ S8  
6. Personības un socioemocionālo raksturojuma izpētes metodikas teorētiskie principi un to 
praktiskā lietošana: projektīvās metodes. Analīze, interpretācija, apraksts. L6/ S8  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 Aktīva līdzdalība semināru un laboratoriju nodarbībās 20%. Trīs kontroldarbi 60%. Rakstisks 
eksāmens 20%.  
Mācību pamatliteratūra  
 
1. Sattler, J. M. (2008) Assessment of children: Cognitive Foundations (5th edition). La Mesa, 
CA: Jerome Sattler.  
 
2. Sattler, J. M. & Hoge, R.D. (2006) Assessment of children: Behavioral, social and clinical 
foundations (5th edition). La Mesa, CA: Jerome Sattler.  
 
3. Sebre, S., Pirsko, L. (2008) . Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar 
bērnu un vecāku attiecībām. LU raksti Psiholoģija, lpp 51 – 66.  
 
4. Hersen, M. (2004). Psychological assessment in clinical practice. New York: Brunner-
Routledge. 
 
 Papildliteratūra  
Sebre S. (1999.) Psiholoģijas teorijas par jaunību kā dzīves posmu. Rīga: LU Filozofijas un 
Socioloģijas institūts.  
Vengens A., Cukermane G. (1994). Jaunākā skolas vecuma bērnu individuālā apsekošanas 
shēma. Rīga.  
Taigo, V., & Zaharov, V. (1982). Psihologicheskoe testirovanie. Moskva:Piter. 
 
 Periodika un citi informācijas avoti Journal of Personality Assesment  
European Journal of Psychological Assessment 



 
 

 

Kursa nosaukums Psihodiagnostika II 
Kursa kods PsihP014 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija 

Kredītpunkti 3 

ECTS kredītpunkti 4.50 

Kopējais auditoriju stundu skaits 48 

Lekciju stundu skaits 32 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

16 

Studenta patstāvīgā darba stundu 
skaits 

72 

Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010 

Atbildīgā struktūrvienība Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Evija Strika 

Priekšzināšanas 
Psih2018, Psihometrika 
Psih3017, Patopsiholoģija [14.09.2010] 
PsihP004, Psihodiagnostika I 

Aizstātais(-ie) kurss(-i) 
PsihP014 [2PSIP015] 
Psihodiagnostika II [14.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir turpināt attīstīt studentu psiholoģiskās izpētes veikšanas iemaņas un prasmes. Šī 
kursa ietvaros studentiem tiks sniegtas zināšanas par MMPI-2 testa izmantošanu, kvantitatīvās un 
kvalitatīvās analīzes principiem, rezultātu apstrādes un interpretācijas principiem. Studenti tiks 
iepazīstināti ar MMPI-2 testa 3 ticamības un 10 pamatskalām. Kursa laikā students praktiski 
veiks psiholoģisko izpēti un rezultātu analīzi, izmantojot MMPI-2 testu. Izmantojot iegūtos 
rezultātus students izstrādās studiju darbu. 

Rezultāti 
Pēc kursa apguves studentiem ir zināšanas par MMPI-2 testa testa izmantošanas nosacījumiem, 
testa rezultātu apstrādi un analīzi. Students spēj lietot šo testu, veicot psiholoģisko izpēti. 
Studenti iegūst praktiskas iemaņas interpretēt dažādu grupu klientu personības profilus, spēj 
iegūtos rezultātus izmantot strādājot psiholoģiskajā praksē. Students būs ieguvis prasmes veikt 
un izstrādāt studiju darbu. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
 
Testa rezultātu analīze un interpretācija semināra nodarbībās - 10%  
Studiju darba izstrāde - 40%  
Rakstisks eksāmens - 50% 



 
 

Mācību pamatliteratūra 
1.Graham J.R. (2006). MMPI-2 assessing personality and psychopathology. NY:Oxford 
University Press, 554p.  
2. Butcher, J.N. (2005). A beginners guide to the MMPI-2. Washigton, DC:APA, 2005 

Papildliteratūra 
1. Graham, J.R. (1993). MMPI-2 Assesing Personality and Psychopatalogy. Oxford: Oxford 
University Press.  
2. MMPI-2:a practitioners guide (2006). ed. by J.N. Butcher. Washington:APA, 632p. 

Periodika un citi informācijas avoti 
1. Clinical Psychology  
2. Personality Assesment 

Kursa plāns Veids Stundas 
1.MMPI-2 testa izveide. L 2 

2.MMPI-2 izmantošanas iespējas. L 2 

3.MMPI-2 iegūto rezultātu apstrāde L 2 

4.Vispārēji principi MMPI-2 iegūto rezultātu analīzē L 2 

5. MMPI-2 testa ticamības skalu interpretācija L 4 

6. MMPI-2 testa 10 pamatskalu interpretācija L 6 

7. MMPI-2 testa skalu kombinācijas L 6 

8.MMPI-2 testa raksturīgākie rezultāti dažādās cilvēku grupās L 4 

9.MMPI-2 testa rezultātu apraksta veidošana un atgriezeniskās saiknes sniegšana 
klientam 

L 4 

10.MMPI-2 testa profilu analīze S 16 



 
 

 

Kursa nosaukums Psiholoģiskā konsultēšana I  
Kursa kods PsihP005  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Anda Upmane 
 
Priekšzināšanas 
 Psih1031, Praktikums sociālajā psiholoģijā I [Psih B] 
Psih2035, Prakse I [Psih B]** 
Psih2072, Personības psiholoģija 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
Psih1032 [2PSI1669] Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā [Psih B] 
PsihP005 [2PSIP007] Psiholoģiskā konsultēšana I [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir nodrošināt zināšanas par psiholoģiskās konsultēšanas priekšnosacījumiem, 
norises gaitu, konsultatīvo atbildību un nepieciešamām iemaņām darbam ar klientu, un 
iepazīstināt ar psihoterapijas mērķiem un uzdevumiem, šī procesa specifiku, kā arī pielietošanas 
veidiem un iespējām. Kursa ietvaros tiek aplūkoti vairāki mūsdienu psihoterapijas virzieni, 
akcentējot to būtību un savstarpējo atšķirību. Tiek salīdzinātas izmantotās metodes un iedarbības 
veidi. Tiek aplūkota konkrēto psihoterapijas pieeju atbilstība konkrētiem terapijas gadījumiem, 
kā arī šo pieeju ierobežojumi, priekšrocības un trūkumi.  
 
Rezultāti  
Pēc kursa apguves studenti zinās psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas darbības 
pamatprincipus, spēs izvērtēt dažādu psihoterapeitisko pieeju atšķirības un iespējas, kā arī būs 
apguvuši un spēs pielietot praksē psiholoģiskās konsultēšanas vienkāršākās pamatiemaņas.  
 
Kursa plāns  
1.Psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas priekšmets. L 2  
2.Psiholoģiskās konsultēšanas un psihoterapijas process L 2  
3.Psihoterapijas organizatoriskās formas. L 2  
4.Klasiskās psihoanalīzes un psihodinamiskās psihoterapijas process. L 4  
5.Humānistiskās, uz klientu orientētās konsultēšanas process. L 2  
6.Biheiviorālās un kognitīvās psihoterapijas process. L 4  
7. Psihoterapeitisko virzienu un pieeju daudzveidība. S 4  
8. Psiholoģiskās konsultēšanas prasmju hierarhija. L 4  
9. Psiholoģiskās konsultēšanas procesa etapi. L 2  



 
 

10. Pamatprasmes psiholoģiskajā konsultēšanā. S 4  
11. Psiholoģiskās konsultēšanas specifika darbā ar dažādām klientu grupām. L 2  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Obligāts ir vismaz 50% seminārnodarbību apmeklējums.  
Studiju kursa gala atzīmi veido sagatavota un novadīta prezentācija seminārnodarbībā par kādu 
psihoterapijas veidu/ virzienu - 20%, praktisko uzdevumu izpilde semināros par konsultēšanas 
pamatiemaņām - 30 %, rakstisks eksāmens - 50%  
 
Mācību pamatliteratūra  
Lindon, J( 2008) Mastering counselling skills. Hampshire ;New York : Palgrave Macmillan  
Gladding, S. (2002.) Psihologicheskoe konsultirovanie. S-Pb.: Piter.( LUB 1 eks) 
 
Papildliteratūra  
Berman, Pearl S. (2005) Interviewing and diagnostic exercises for clinical and counseling skills 
building. London : Lawrence Erlbaum Associates.( LUB 1 eks)  
Parsons, R.D.(2009).Translating theory to practice : thinking and acting like an expert counselor. 
Boston : Allyn & Bacon.( LUB 1 eks)  
Day, Susan, (2008)Theory and design in counseling and psychotherapy. Boston : Lahaska Press, 
Houghton Mifflin Co.( LUB 1 eks)  
Kottler, D., Braun, R. (2001). Psihoterapevticheskoe konsultirovanie. SPb.: Piter. (Krievu val.) 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti Journal of Counselling and Psychotherapy  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Psiholoģiskā konsultēšana II  
Kursa kods PsihP015  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Personības psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 4  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 28  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i)  
Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Anda Upmane 
 
Priekšzināšanas  
PsihP005, Psiholoģiskā konsultēšana I [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
PsihP015 [2PSIP016] Psiholoģiskā konsultēšana II [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir praksē nostiprināt konsultēšanas pamatprasmes un iemaņas kā arī apgūt 
konsultēšanas specifiku darbā ar dažādām klientu grupām. Kursa laikā studenti strādā mazās 
grupās, veicot uzdevumus konsultēšanas prasmju un iemaņu apguvei.Kursa laikā studenti tiek 
iepazīstināti ar konsultēšanas specifiku dažādu problēmu gadījumos un dažādās psihologa 
darbības jomās.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti izprot konsultēšanas specifiku dažādās klientu grupās un 
attiecīgi spēj izvērtēt klientu vajadzības un izvēlēties piemērotākās konsultēšanas pieejas, kā arī 
veidot konsultanta un klienta attiecības. Studenti izprot savas kompetences robežas un atbilstoši 
tām prot izmantot psiholoģiskās konsultēšanas pamatprasmes un iemaņas, kā arī izvērtēt to 
piemērotu izmantošanu psiholoģiskās konsultēšanas procesā.  
 
Kursa plāns  
1. Konsultanta darba specifika dažādās profesionālās darbības vidēs. L 2  
2.Konsultanta personība un profesionālā izaugsme. L 2  
3. Konsultatīvo attiecību uzsākšana. P 2  
4. Klienta novērošanas un aktīvās klausīšanās prasmju treniņš P 4  
5. Atvērto jautājumu un parafrāžu izmantošana konsultēšanas procesā P 4  
6. Klienta emociju un jūtu atspoguļošanas treniņš, kopsavilkuma izdarīšana. P 4  
7. Uz lēmumu pieņemšanu orientētas konsultēšanas treniņš. P 4  
8. Dažādu vecuma grupu klientu konsultēšanas specifika S 4  
9. Konsultēšanas specifika atkarību gadījumos S 2  
10. Konsultēšana krīzes situācijās. S 2  



 
 

11. Konsultēšana profesionālās darbības jautājumos S 2  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Obligāts vismaz 60% seminārnodarbību apmeklējums un praktisko uzdevumu izpilde 
seminārnodarbībās - 30 %  
Sagatavota un novadīta prezentācija - 30%  
Rakstisks eksāmens - 40 %  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Berman, Pearl S. (2005) Interviewing and diagnostic exercises for clinical and counseling 
skills building.  
London : Lawrence Erlbaum Associates.( LUB 1 eks)  
2. Gladding, S. (2002.) Psihologicheskoe konsultirovanie. S-Pb.: Piter.( LUB 1 eks)  
 
Papildliteratūra  
1. Byrne, A, & Byrne, D. (1996.) Counselling skills for health professionals. Macmillan 
Education Australia.  
2. Egan, G.(1998.) The skilled helper: a systematic approach to effective helping. Pacific Grove, 
CA: Brooks/ Cole.  
3. Ivey, A. E. (1988.) Intentional Interviewing and Counseling. Pacific Grove, CA: Brooks/ Cole.  
4. Kottler, D., & Braun, R. (2001). Psihoterapevticheskoe konsultirovanie. S-Pb.: Piter. 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Journal of Counselling and Psychotherapy 



 
 

 

Kursa nosaukums  Grupu vadīšanas metodes 
 Kursa kods Psih1058  
Kredītpunkti 4  
ECTS kredītpunkti 6  
Kopējais auditoriju stundu skaits 64  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 8  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 56  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 96  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa   
 Kursa izstrādātājs(-i)  
Dr. Pedagoğijas doktors, doc. Maija Biseniece 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis - radīt izpratni par grupas attīstības procesiem un to vadīšanu. Apgūt grupas 
vadīšanas metodes. Vingrināt prasmes mērķtiecīgi izvēlēties spēļu metodes, diskusijas, 
vizualizācijas, tās vadīt un analizēt. Apgūstamās prasmes - spēja izprast un analizēt savas izjūtas 
un sajūtas, izteikt tās vārdos; sniegt atgriezenisko saikni grupas dalībniekiem un vadītājiem; 
mērķtiecīgi veidot grupu nodarbības programmu. vadīt vingrinājumus, dot instrukciju, pārredzēt 
procesu, vadīt analīzi.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot šo kursu, studenti iegūst izpratni par grupu vadīšanas pamatprincipiem. 
Studenti prot izveidot grupas darba programmu ar noteiktu mērķi, izvēlēties metodes, vadīt un 
analizēt vingrinājumus un spēles. Sekmīga kursa apguve dod iespēju izprast grupas procesus un 
sniegt atgriezenisko saiti.  
 
Kursa plāns  
1. Dažādu grupu veidi, mērķi, grupas attīstība un dinamika. Metodes grupu darbā. Vadītāja 
personība. L 4  
2. Grupas atmosfēras izveidošana - iepazīšanās spēles.Lielās grupu spēles, to veidi. S4  
3. Empātijas un sadarbības attīstība grupā. S4  
4. Uzmanības, uztveres, atmiņas, darbības refleksijas attīstība grupā. S4  
5. Kreativitātes attīstīšana, jaunrades process grupā. S 4  
6. Jaunrade un terapeitiskais process grupā caur stāstiem un pasakām. S 4  
7. Neverbālās un refleksijas spēles. S4  
8. Lomu spēles, to vadīšana, analīze komunikācijas prasmju apgūšanai. L2/ S 6  
9. Diskusijas – strukturētas un nestrukturētas. Tēmas formulēšana, diskusijas vadīšana. Akvārijs. 
S 8  
10. Vizualizācija. Vizualizācijas vadīšana un analīze. L2/ S 10  
11. Mākslas terapijas metožu izmantošana grupā. S 4  
12. Atgriezeniskā saite grupā: grupas dalībniekiem un grupas procesam kopumā. S 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums;  



 
 

aktīva piedalīšanās visās semināra nodarbībās , kuras vada grupas biedri un sniegta atgriezeniskā 
saite – 50%  
kursa pārbaudījums – eksāmens (50%) - izveidota grupas darba programma ar noteiktu izvēlētu 
mērķi.  
Pārbaudījums (rakstveida un uzstāšanās) – sagatavoti izdales materiāli un programma realizēta 
grupā, vadīta vizualizācija atbilstoši kursa programmai  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Antiņa I.,Mežale S., Spēles radošiem pedagogiem., RaKa, 2008 4 eks.  
2. Rudestam, K. (1993). Grupovaja psihoterapija. Moskva. 7 eks.  
3. Yalom, I.D.(2000) Теория и практика групповой психотерапии / Ирвин Ялом ; [пер. с 
англ. С. Жужунава, М. Миронова].5-е международное изд.,Санкт-Петербург : Питер 
 
Papildliteratūra  
1. Fopel, K. (2003) Spločonnostj i tolerantnostj v gruppe. Moskva  
2. Fopel, K. (2003) Sozdaņije komandi. Moskva  
3. Fopel, K. (2004) Psihologičeskije gruppi. Pabočije materiāli dļja veduščevo. Moskva  
4. Zinkevič-Evstigņejeva T.D., Grabenko T.M.(2003)Praktikum po kreativnoj terapiji.  
5. Jalom I. (2000) Teorija i praktika gruppovoj psihoterapiji. SPb.  
6. Smildziņa, L. (2009) Vingrinājumi un spēles darbam teātra studijā.  
7. A Handbook of structured experience for human relation training . NY, 2001. Psihol. nod bibl.  
8. Fopel, K. (2003) Tehnologija vedeņija treninga.Moskva Psihol. nod bibl. 
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. www.metodes.lv  
2. www.salto-youth.net tools for trainers  
3. www.eycb.coe.int (compass)  
4. www.wikipedia.com.  
5. Journal of Personality and Social Psychology  
6 Journal of counselling and Psichotherapy 



 
 

Kursa nosaukums Starpkultūru psiholoģija  

Kursa kods Psih2023  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, prof. Ivars Austers 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2023 [2PSI4023] Starpkultūru psiholoģija [slēgts 
03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kurss ir veidots, lai klausītāji iepazītos ar universālo un atšķirīgo cilvēku uzvedībā pasaules 
kultūru kontekstā. Tāpat kursa mērķis ir definēt dažādus kultūras analīzes līmeņa mainīgos 
lielumus un izskaidrot kā tie ir saistīti ir cilvēku uzvedību. Kursa laikā studenti tiek mācīti veikt 
salīdzinošos starpkultūru pētījumus.  
 
Rezultāti 
 Kursa klausītāji iepazīstas ar universālo un atšķirīgo cilvēku uzvedībā pasaules kultūru 
kontekstā. Iemācās definēt dažādus kultūras analīzes līmeņa mainīgos lielumus un saprast kā tie 
ir saistīti ir cilvēku uzvedību. Studenti iemācās veikt salīdzinošos starpkultūru pētījumus.  
 
Sekmīgi apgūstot studiju kursu iegūst:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas par universālo un atšķirīgo cilvēku uzvedībā pasaules kultūru kontekstā;  
2. Padziļinātas zināšanas par pētniecības metodēm starpkultūru pētījumos psiholoģijā;  
 
Profesionālās kompetences:  
1. Studenti iemācās veikt salīdzinošos starpkultūru pētījumus.  
2. Studenti Iemācās definēt dažādus kultūras analīzes līmeņa mainīgos lielumus  
 
Kursa plāns  
1. Ko pēta starpkultūru psiholoģija. Pētījuma metodes. (2 lekcijas, 2 semināri)  
2. Sajūtu, uztveres, apziņas stāvokļu pētījumi starpkultūru psiholoģijā. (2 lekcijas, 2 semināri)  
3. Intelekta starpkultūru pētījumi. (2 lekcijas, 2 semināri)  
4. Lēmumu pieņemšanas pētījumi starpkultūru psiholoģijā. (2 lekcijas, 2 semināri)  
5. Vērtības un sociālās aksiomas, to saistība ar uzvedību. (2 lekcijas, 2 semināri)  
6. Individuālisms un kolektīvisms, to saistība ar uzvedību. (2 lekcijas, 2 semināri)  
7. Sociālā psiholoģijas un sociālā izziņa starpkultūru perspektīvā. (2 lekcijas, 2 semināri)  
8. Starpgrupu uzvedība starpkultūru perspektīvā. (2 lekcijas, 2 semināri)  
 
 
 



 
 

 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Lekciju, semināru un praktisko darbu apmeklējums ir obligāts. Semināru darba vērtējums - 50%. 
Rakstisks eksāmens - 50%.  
 
 
Mācību pamatliteratūra  
Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). Cross-cultural psychology:  
Research and applications, Second Edition. Cambridge, MA: Cambridge University.  
 
Papildliteratūra 
 Adamopoulos, J., & Kashima, Y. (Eds.). (1999). Social psychology and cultural context. 
Thousand Oaks,. CA: Sage.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Journal of Cross-cultural Psychology  
Online Readings in Psychology and Culture http://orpc.iaccp.org/ 



 
 

 

Kursa nosaukums Veselības psiholoģija [Psih B]  
Kursa kods Psih3043  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 15.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Augstākā izglītība(līm.), pasn. Inga Berga 
Priekšzināšanas Psih3014, Klīniskā psiholoģija I 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3043 [2PSI3048] Veselības psiholoģija [Psih B] [slēgts 
03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par veselības būtību, tās psihiskajiem, 
bioloģiskajiem un sociālajiem aspektiem, iepazīstināt studentus ar veselības psiholoģijas nozari 
un tās apakšnozarēm, galvenajām teorētiskajām nostādnēm un saistību ar dažādu veselību 
graujošu un veselību veicinošu uzvedību un profilaksi. Studenti kursa laikā tiek mudināti 
iepazīties ar jaunākajām zinātniskajām publikācijām, kas pieejamas datu bāzēs un citos 
elektroniskajos resursos, kā arī modelēt pētījuma veikšanu veselības psiholoģijas jomā, 
izstrādājot tā dizainu, analizējot datus un prezentējot to.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par veselības biopsihosociālajiem aspektiem 
un to nozīmi ikdienas dzīvē, kā arī veselības psiholoģijas nozari un tās apakšnozarēm.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt akadēmiskās kompetences: 1) nostiprinātu 
priekšstatu par veselības biopsihosociālajiem komponentiem; 2) zināšanas par veselības 
psiholoģijas kā nozares intereses priekšmetu; 3) izpratni par veselības psiholoģijas apakšnozarēm 
un to specifiku; 4) teorētiskās zināšanas par dažādām veselības uzvedību skaidrojošām teorijām. 
Profesionālās kompetences: 1) prasmi analizēt indivīda dzīves situācijas biopsihosociālos 
komponentus; 2) iemaņas plānot un organizēt pētījumu veselības psiholoģijas jomā; 3) atšķirt 
dažādas ar veselību saistītas adaptīvas un maladaptīvas uzvedības formas.  
 
Kursa plāns 
 1. Veselības jēdziens. L 3 + S1  
2. Veselības psiholoģijas attīstība. Pamatteorijas. L 2 + S2  
3. Ar veselību saistītā komunikācija L 4 + S2  
4. Veselību ietekmējoši ieradumi un uzvedība L 2 + S 2  
5. Seksuālā uzvedība L 2 + S 2  
6. Veselības veicināšana un profilakse L 2 + S2  
7. Pētījumu specifika veselības psiholoģijā L 1 + P3 + S2  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  



 
 

Produktīva aktivitāte semināros, t.sk. zinātniska raksta prezentācija 20%  
kontroldarbs 25%  
patstāvīgais praktiskais darbs un tā prezentēšana 30%  
rakstisks eksāmens 25%  
Mācību pamatliteratūra  
Friedman, H.S. (2002). Health Psyhology. Upper Saddle River: Prentice Hall  
Brannon, L. (2000). Health Psyhology. Australia: Wadsworth.  
Murrey, M., Chamberlain, H. (1999). Qualitative Health Psychology. London: Sage Publications.  
 
Papildliteratūra 
 Baum, A., Newman, S.(1997). Cambridge Hanbook of Psychology, Health and Medicine. 
Oxford: Oxford University Press.  
Cassidi, T. (1999). Stress, Cognition and Health. New York.  
Stroebe, W. (2000). Social Psychology and Health. London.  
Bellack, A.S. (1998). Comprehensive Clinical Psychology. Amsterdam.  
Ņikiforov, G. (2003) Psihologija zdorovja. SP:Piter  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
Health Psyhology. American Psychological Association. Division of Health Psychology.  
Qualitative health psychology. London: Sage Publications.  
Journal of health psychology. London: Sage Publications. 



 
 

 

Kursa nosaukums Psihosomatika [Psih B]  
Kursa kods Psih3042 
 Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 20  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 17.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, pasn. Reinis Upenieks 
 
Priekšzināšanas Psih3014, Klīniskā psiholoģija I 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3042 [2PSI3047] Psihosomatika [Psih B] [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt studentiem zināšanas par psihosomatiskās pieejas klientam/ pacientam 
būtību, iepazīstināt studentus ar psihosomatiskajiem traucējumiem un slimībām, ar šo traucējumu 
psiholoģiskajiem komponentiem un to psiholoģiskās korekcijas iespējām; veicināt studentu 
prasmi orientēties svarīgākajos medicīniskajos terminos. 
 
 Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par psiholoģisko faktoru nozīmi fiziskā 
ķermeņa funkcionēšanā, somatisku saslimšanu ģenēzē.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt akadēmiskās kompetences: 1) nostiprinātu 
priekšstatu par somatiskās veselības psiholoģiskajiem komponentiem; 2) zināšanas par 
psihosomatisko teoriju vēsturisko attīstību; 3) izpratni par ķermeņa orgānu sistēmu 
psihosomatiskajiem traucējumiem. Profesionālās kompetences: 1) prasmi analizēt klienta / 
pacienta stāstījumu, ņemot vērā psihosomatisko saikni; 2) iemaņas pamanīt psihosomatiskus 
simptomus; 3) spēju klientam / pacientam saprotami argumentēt psihohigiēnas nozīmi fiziskās 
veselības uzturēšanā.  
 
Kursa plāns 
 1.Psihosomatikas jēdziens. L 2  
2.Psihosomatisko teoriju vēsturiska attīstība. L 2  
3. Afektīvie un neirotiskie traucējumi. L 2  
4.Psihosomatiski traucējumi dažādās orgānu sistēmās. L 12 + S 10  
5. Somatogēnas psihiskas reakcijas. L 2 + S 2  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai 
Sekmīgi uzrakstīts kontroldarbs kursa laikā (25%)  
Sekmīga piedalīšanās semināros (25%)  
Rakstisks kursa nobeiguma eksāmens (50%)  
 
 



 
 

Mācību pamatliteratūra  
Brannon, L., Feist,J. (2000). Health Psychology. Australia: Wadsforth.  
 
Papildliteratūra  
1.Baum, A., Newman, S. (1997). Cambridge Hanbook of Psychology, Health and Medicine. 
Oxford: Oxford Univerity Press.  
2.Caplan,M., Sadock, B. (1994). Modern Synopsis of Comprehensive Textbook Psychiatry. 
London.  
3.Carr, A. (1999.) Child and Adolescent Clinical Psyhology. London: Routledge  
4.Antropov, J., Ševčenko, J. (1999). Psihosomatičeskije rasstroistva i patologičeskije privičnije 
deistvija u detei i podrostkov. Moskva:IIP  
5.Broitigam, V., Kristian, P. (1999). Psihosomatičeskaja medicīna. Moskva:TEOTAR medicīna  
6.Kisker, K. Fraiberger, G. (1999). Psihiatrija.Psihosomatika.Psihoterapija.Moskva:Aleuta  
7.Seļčenok, K.(1999). Psihosomatika. Minsk:Harvest.  
8.Luban – Plozza, B., Poldinger, W. (1996). Psychosomatic Disorders in General Practice. 
Berlin: Springer – Verlag.  
9. Kulakov, S.A. (2003). Osnovi psihosomatiski. SP:Reč.  
10.Mendeļejevič, V. (2002). Kļiņičeskaja i medicinskaja psiholoģija. Moskva:MEDpress-inform.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.Clinical Psychology. Society of Clinical Psychology, Division of American Psychological 
Association. Oxford University Press.  
2.Clinical Psychology and psychotherpy: an international journal of theory and practice.  
3.Psychosomatic Medicine: Journal of the American Psychosomatic Society. 



 
 

Kursa nosaukums Ģimenes psiholoģija [PsihB P]  

Kursa kods PsihP055 
 Kredītpunkti 3  
ECTS kredītpunkti 4.50  
Kopējais auditoriju stundu skaits 48  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 32  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) PsihP055 [2PSIP056] Ģimenes psiholoģija [PsihB P] [slēgts 
03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem teorētiskas zināšanas ģimenes psiholoģijā, aplūkojot 
gan ģimenes funkcijas, īpašības un struktūras veidus, gan dinamiku, ģimenes krīzes un palīdzības 
iespējas ģimenēm. Mērķis ir arī attīstīt studentiem prasmi analizēt attiecības ģimenē, pētot gan 
savu ģimeni, gan arī veicot kādas citas ģimenes attiecību izpēti.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par ģimenes funkcijām, attiecību veidiem 
ģimenē, ģimenes dinamiku un ģimenes krīzēm.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas un izpratni par ģimenes veidiem, funkcijām, dinamiku, attiecību veidiem ģimenē;  
2. Izpratni par attiecību ģimenē ietekmi uz tajā dzīvojošo indivīdu attīstību;  
3. Izpratni par dažādiem ģimenes terapijas veidiem un to pielietošanas iespējām.  
Profesionālās kompetences:  
1. Prasme izvēlēties ģimenes izpētei nepieciešamās metodes;  
2.Veikt ģimenes izpēti un analizēt attiecības ģimenē;  
3.Izmantot genogrammas, attēlojot ģimenes struktūru un attiecības ģimenē.  
 
Kursa plāns  
1. Ģimenes veidi un funkcijas. L 2  
2. Ģimenes dzīves cikls. L 4  
3. Laulāto attiecības, veidi un attīstības stadijas. L 6  
4. Kļūšana par vecākiem. L 2  
5. Vecāku un bērnu attiecības ģimenē. L 4  
6. Attiecību trijstūri ģimenē. L 2  
7. Konflikti un to risināšana ģimenē. L 4  
8. Šķiršanās. Nepilnās ģimenes. L 2  
9. Adopcija. Pamātes un patēvi. L 2  
10. Ģimenes terapijas virzieni. S 6  
11. Genogrammas lietošana ģimenes izpētē. L 4  
12. Ģimenes izpēte. S 10  
 



 
 

 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir plānoti 2 semināri un 2 rakstiski 
starppārbaudījumi. Ja starppārbaudījuma vērtējums ir zemāks par 7 (labi), to ir iespējams vienu 
reizi kārtot atkārtoti.  
Studiju kursa gala atzīmi veido starppārbaudījumos iegūtās atzīmes (50%), atzīmes par 
uzstāšanos semināros (40%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (10%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Karpova, Ā.(2000). Ģimenes psiholoģija. Rīga: RAKA. 18 eksemplāri LUB.  
2. Nichols, M.P. (2004). Family therapy: concepts and methods. Boston: Allyn and Bacon. 1 
eksemplārs LUB.  
3. Family psychology: the art of the science. (2005). W.M.Pinsof & J.L.Lebow (Eds.), Oxford: 
Oxford University  
Press. 1 eksemplārs LUB.  
 



 
 

 

Kursa nosaukums  Ievads psihiatrijā  
Kursa kods Medi3001 
 Zinātnes nozare Medicīna 
 Zinātnes apakšnozare Psihiatrija  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32 
 Lekciju stundu skaits 31  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 1  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 09.12.2002  
Atbildīgā struktūrvienība Medicīnas fakultāte 
Kursa atbildīgais mācībspēks Iveta Pļaviņa    
Kursa izstrādātājs(-i) Hd. Medicīnas habil. doktors, pasn. Mintauts Caune 
 
Kursa anotācija Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar biežāk sastopamajām psihiskajām 
saslimšanām.. Kursa gaitā studenti tiek iepazīstināti ar psihisko slimību simptomiem, 
sindromiem pēc SSK-10 kritērijam, pacienti izmeklēšanas un ārstēšanas iespējām, ētiskiem un 
juridiskiem jautājumiem psihiatrijā, psihiatriskās aprūpes sistēmu Latvijā. Studenti tiek 
iepazīstināti ar psihisko slimību īpatnībām un to norises raksturojumu bērnu vecumā un veciem 
cilvēkiem.  
Rezultāti  
1. Zināšanas un izpratne par:  
- psihiatrijas terminiem  
- galvenām psihiskām saslimšanām, traucējumiem  
- galvenām ārstēšanas metodēm psihiatrijā  
- psihiatriskās palīdzības sistēmu Latvijā  
- ētiskiem un juridiskiem aspektiem psihiatrijā.  
2.. Prasmes izvērtēt un analizēt:  
- simptomus pie psihiskiem traucējumiem un saistīt tos ar iespējamu psihisku saslimšanu vai 
psiholoģisku problēmu esamību  
- simptomu atšķirību dažādos vecuma periodos ( bērns, pieaugušais, vecs cilvēks) .  
3. Prasmes zināšanas pielietot:  
- saskatot cēloņus un likumsakarības psihisku traucējumu novērtēšanā  
- veidojot atbalstošu, situācijai piemērotus apstākļus ( drošība, mierīga atmosfēra, 
konfidencialitāte )  
- izvēloties nepieciešamo taktiku un veidu nosūtot pacientu pie ārsta, cita speciālista.  
4. Komunikācijas prasmes:  
- sarunas tempa un manieres pieskaņošana pacientam  
- iedrošinājuma, uzmundrinājuma sniegšana  
- atvērtu jautājumu veidošana, jautājumu atkārtošana  
- taktiska izjautāšana par halucinācijām, murgiem, pašnāvības domām  
- sadarbības veidošana ar psihiatriem, sociāliem darbiniekiem u.c.  
5. Vispārīgās prasmes  
- būt pacietīgam, atbalstošam  
- uzņemties atbildību par savu rīcību  
- ievērot ētikas un konfidencialitātes principus. 
  



 
 

Kursa plāns 
 1. Psihiatrijas vēsture (L2)  
2. Psihisko slimību etioloģija un profilakse, tās nozīme ( L2)  
3. Galveno simptomu un sindromu grupas pēc SSK- 10 (L7)  
4. Šizofrēnija. Produktīvā un deficitārā simptomātika. ( L5)  
5. Bipolāri afektīvi traucējumi (L2)  
6. Personības traucējumi (L3)  
7. Organiski psihiskie traucējumi. (L3)  
8. Bērnu psihiskie traucējumi. (L3,S1)  
9. Psihofarmakoloģija (L2)  
10. Cilvēktiesību un ētikas jautājumi darbā ar psihiatrijas klientiem (L2)  
Prasības kredītpunktu iegūšanai 1. Aktīva līdzdalība nodarbībās (10% lekciju apmeklējums)  
2. Praktiskā darba izstrāde (referāts par kādu no psihiskajām saslimšanām) - 60%  
3. Rakstisks eksāmens (tests) - 30% 
 Mācību pamatliteratūra 1. Eglītis, I., Andrēziņa, R., Jaksons, V.... [u.c.]. Psihiatrija ārstiem 
nepsihiatriem. Rīga: Zvaigzne, 1985.  
2. Eglītis I. (1989). Psihiatrija. Rīga: Zvaigzne ABC.  
3. Vetterberger L. (1993). Psihiatrija Zviedrijā. Rīga:Zvaigzne ABC.  
4. Kulbergs J. (2001). Dinamiskā psihiatrija. Rīga: Zvaigzne ABC.  
5. Utināns, A. Cilvēka psihe: tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas iespējas. Rīga 
: Nacionālais apgāds, 2005.  
Papildliteratūra  
1. Barker, P. Basic Child psychiatry. 7th ed. UK: Blackwell Science, 2004.  
2. Caplan, G., Sadock, B. Comprehensive Textbook of Psychiatry. Baltimore, MD: Williams & 
Wilkins, 1995.  
3. 3. Jacoby, R (ED) Oxford Textbook on Old Age Psychiatry. Oxford, 2008  
Periodika un citi informācijas avoti  
1. www.psihatrija.lv;  
2. www.psychiatryedu.com  
3. PubMedCentral(http://www.pubmedcentral.nih.go  
4. medlineplus.gov (http://medlineplus.gov) 



 
 

 
 

Kursa nosaukums Ievads juridiskajā psiholoģijā 
Kursa kods Psih4010 

Kredītpunkti 2 

ECTS kredītpunkti 3 

Kopējais auditoriju stundu skaits 32 

Zinātnes nozare Psiholoģija 

Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija 

Lekciju stundu skaits 24 

Semināru un praktisko darbu stundu 
skaits 

8 

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48 

Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010 

Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa 

  

Kursa izstrādātājs(-i) 
Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Evija Strika 

Priekšzināšanas 
Psih1042, Ievads psiholoģijā I [Psih B] 
Psih1045, Ievads psiholoģijā II* 
Psih2036, Sociālā psiholoģija 
Psih2072, Personības psiholoģija 

Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) 
Psih4010 [2PSI4355] Ievads juridiskajā 
psiholoģijā [slēgts 03.09.2010] 

 

Kursa anotācija 
Kursa mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas, praktiskus piemērus un izpratni par juridisko psiholoģiju, tās 
apakšnozarēm un par psihologa darbības jomām šīs nozares ietvaros. Šī kursa ietvaros studentiem tiek 
parādīta saikne starp psiholoģiskajām likumsakarībām un to izmantošanu juridiskajā/tiesiskajā sistēmā. 

Rezultāti 
 
Pēc kursa apguves studenti spēj integrēt apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas juridiskās 
psiholoģijas kontekstā. Viņi izprot psihologa profesionālās darbības iespējas un robežas juridiskās un 
tiesu sistēmas ietvaros.  

Prasības kredītpunktu iegūšanai 
30% 2 kontroldarbi. Netiek dota iespēja pārrakstīt kontroldarbus  
20 % Praktiskā darba izstrāde  
50% Rakstisks eksāmens  
 

Mācību pamatliteratūra 

Current perspectives in forensic psychology and criminal justice (2006). ed. Bartol C.R. & Bartol 
A. Thousand Oaks: Sage Publications, 283 p. LUB - 1 eksemplārs  
Wrightsman, L.S. (2001). Forensic psychology. U.S.A., Belmont, Wadsworth/Thomson 



 
 

Learning.458 p.LUB - 2 eksemplāri  
Bartol, C.R. & Bartol, A.M. (2008). Introduction to forensic psychology: Research and 
application. U.S.A., Sage Thousand Oaks Publication, Inc.  
Psychology and Law: An empirical perspective (2005). Brewer, N. (Ed). U.S.A., NY, Guilford 
Publication, Inc  
Vasiļjev, V.L. (2008). Juridičeskaja psiholoģija. SP: Piter 
Papildliteratūra 

Towl, G. J. (1996). Handbook of forensic practitioners. London, GBR: Routledge Pieejama 
http://site.ebrary.com/lib/latvia/home.action  
Van Dorsten Brent (2002). Forensic Psychology: From classroom to courtroom. Secaucus NJ, 
USA: Kluwer Academic Publishers. Pieejama http://site.ebrary.com/lib/latvia/home.action  
Andrews, D.A., Bonta, J. (1994). The Psychology of Criminal Conduct. Cincinnati, OH: 
Anderson  
Smilgainis, V., Veitnere, I. (1997). Tiesu psiholoģiskā ekspertīze. Rīga: LU  
Koch, W. J., Douglas, K.S., Nicholls, T. L. (2005). Psychological Injuries : Forensic assessment, 
treatment, and law. Oxford University Press, Inc  
Memory and suggestibility in the forensic interview (2000). Quas, J.A.(Ed). USA, Mahwah,NY: 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Pieejama http://site.ebrary.com/lib/latvia/home.action 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 

 
Behavioral sciences and the law  
Psychology, Public Policy and Law  
http://search.epnet.com/EBSCO.Host.Psycharticle  
http://site.ebrary.com/lib/latvia/home.action 

Kursa plāns Veids Stundas 
1. Juridiskā psiholoģija: vispārējs pārskats un jēdzienu definēšana. Juridiskās psiholoģijas 
saistība ar citām zinātnes nozarēm.  

L 2 

2. Psihologa profesionālās darbības iespējas juridiskajā un tiesu sistēmā. Psihologa lomas 
un atbildība 

L 2 

3.Policijas darba psiholoģiskie aspekti. Izmeklēšanas darbības psiholoģiskie aspekti. 
Tiesu darbības psiholoģiskie aspekti. 

L 4 

4.Kriminālās uzvedības psiholoģija un likumpārkāpuma izdarīšanas psiholoģiskie aspekti. 
Psihopātija 

L 4 

5.Nepilngadīgo delinkventās un kriminālās uzvedības psiholoģiskie aspekti L 2 

6.Liecināšanas procesa psiholoģiskie aspekti L 4 

7.Cietušo personu psiholoģija L 2 

8.Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes L 2 

9.Praktiskā darba izstrāde izvēloties vienu no dotajām tēmām P 8 

10. Sods un soda izciešanas psiholoģiskie asp   

 



 
 

 

Kursa nosaukums Konfliktoloģija  
Kursa kods Psih2117  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i)  
PedaP175 [2PEDP099] Pedagoģiskā prakse II(Saskarsmes psiholoģija)[Sk P] 
PedaP176 [2PEDP100] Pedagoģiskā prakse III (Pirmsskolas un skolas pedagoģija)[Sk P] 
Psih2117 [2PSI2117] Konfliktoloģija [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt ieskatu par konfliktu skaidrojumu dažādās psiholoģijas teorijās un palīdzēt 
studentiem apgūt pamatiemaņas konfliktu risināšanā. Studiju kursā tiek raksturoti dažādi 
konfliktu veidi, aplūkoti to rašanās cēloņi un risināšanas iespējas. Studiju kursa laikā tiek 
attīstītas studentu prasmes veikt konfliktu analīzi, izvēlēties konfliktu risināšanas veidus, veikt 
pārrunas un būt kā starpniekiem konfliktu risināšanā.  
 
Rezultāti  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas un izpratni par konfliktu veidiem, rašanās cēloņiem un dinamiku;  
2. Izpratni par konfliktu skaidrojumu dažādās teorijās.  
Profesionālās kompetences:  
1. Prasme analizēt konfliktu;  
2. Prasme izvēlēties piemērotu konflikta risināšanas veidu;  
3.Prasme veikt pārrunas un būt kā starpniekam konflikta risināšanā;  
4.Prasme izstrādāt plānu konfliktu skolā risināšanai un mazināšanai.  
 
Kursa plāns  
1.Konflikta jēdziens un tā skaidrojums dažādās teorijās. L 2  
2.Konfliktu veidi, struktūra un dinamika. L 2  
3.Iekšējie konflikti. L 2  
4.Starp personu un grupu konflikti. L 2  
5.Konflikta risināšanas taktikas. L 4  
6.Pārrunas un starpniecība. L 6  
7.Pārrunu izmantošana konfliktu risināšanā. S 4  
8.Konflikti skolā. L 4  
9.Konfliktu skolā risināšanas iespējas. S 4  



 
 

10.Konfliktu pētīšanas metodes. L 2  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Semestra laikā ir plānoti 2 kontroldarbi (rakstveidā) un 2 semināri. Studiju kursa gala atzīmi 
veido kontroldarbu vērtējumi (60%), par uzstāšanos semināros iegūtie vērtējumi (30%) un 
eksāmena (rakstveidā) vērtējums (10%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Fēlavs, E. G. (2003). Konflikti darbā: atpazīt, risināt, novērst. Rīga: BALTA eko. 4 eksemplāri 
LUB.  
2.Koprowska, J. (2006). Communication and inter personal skills in social work. Exeter: 
Learning Matters. 2 eksemplāri LUB.  
3.Vahtele, K. (2009). Konflikti un to risināšana. Rīga: Lietišķās informācijas dienests. 3 
eksemplāri LUB.  
 
Papildliteratūra 1.Konfliktu risināšana: Studenta rokasgrāmata. / darba grupa. Rīga: Latvijas 
Policijas akadēmija, 2003. 1 eksemplārs LUB.  
 



 
 

 

Kursa nosaukums Krīzes psiholoģija [SocD P][SoDa P]  
Kursa kods Psih2002  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Kl īniskā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 30.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ieva Bite 
 
Priekšzināšanas PsihP032, Ievads psiholoģijā [SoDa P] 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih2002 [2PSI2002] Krīzes psiholoģija [SocD P][SoDa P] 
[14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt iespēju studentiem apgūt zināšanas krīžu psiholoģijā, radot izpratni par 
krīzes jēdziena būtību, krīžu veidiem, pazīmēm, suicīda risku, vardarbību, sērām, palīdzības 
darba plānošanu krīzes situācijās individuāli un grupās. Kursa ietvaros aplūkotas krīzes 
pārvarēšanas iespējas un palīdzības sniegšanas metodes.  
Kursa saturs ietver gan teorētisku informāciju par krīzes situācijām, gan praktisku krīzes 
intervences pamata prasmju apgūšanu. Kursa praktiskajā daļā studenti mazajās grupās lomu 
spēlēs praktizē krīzes intervences prasmes: aktīvā klausīšanās, jūtu pārstrāde, palīdzība augsta 
riska situācijās.  
 
Rezultāti  
Studenti iegūst teorētiskas zināšanas par krīzēm, to norisi, kā arī apgūst prasmes izvērtēt krīzes 
un vardarbības situācijas, izmantot konsultēšanas prasmes darbā ar klientiem krīzes gadījumus, 
kā arī sadarboties ar citām institūcijām un speciālistiem.  
 
Kursa plāns 
 Nr. p.k. Tēma Paredzētais apjoms stundās  
1. Krīzes jēdziens un krīžu veidi. Krīžu psiholoģijas attīstība. L2  
2. Situāciju krīzes. Krīzes pazīmes. L1  
3. Krīzes norise. Krīzes erozijas modelis. L1  
4. Posttraumatiskā stresa sindroms. L1  
5. Zaudējums. Nāve. Sēras. L2  
6. Suicīda risks krīzes situācijās. Izvērtējums un palīdzība. L2  
7. Vardarbība. L2, S2  
8. Krīzes intervences pamatprincipi. L1  
9. Kritiski notikumi un kritisko notikumu stress. Palīdzība grupām un organizācijām. L2  
10. Grūtības krīzes palīdzības sniegšanā. Glābšanas trijstūris. Profesionālā izdegšana. L2  
11. Krīzes intervences prasmes. P11  
12. Pašpalīdzība. Resursi. Kopsavilkums. P3  
 



 
 

L – Lekcija  
S – Seminārs  
P – Praktiskais darbs  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums nav obligāts.  
Semināru apmeklējums obligāts.  
Praktisko darbu apmeklējums ir obligāts.  
 
Vērtējumu veido:  
Kontroldarbs (10%)  
Praktisko darbu uzdevumu izpilde – 50%  
Rakstveida eksāmens (tests) – 40%  
 
Mācību pamatliteratūra 1.Coombs, W.T. & Sherry, J.H. (eds.) (2010). The handbook of crisis 
communication. London: Wiley-Blackwell. (LUB 1 eksemplārs)  
2.Crosson-Tower, (2002). Understanding child abuse and neglect. Boston: Allyn and 
Bacon.(LUB 1 eksemplārs)  
3.Kulbergs, J. (1998). Krīze un attīstība. Liepāja LPA. (LUB 1 eksemplārs)  
4.Malley-Morrison, K. (ed.) (2004). International perspectives on family violence and abuse: A 
cognitive ecological approach. Mahwah : Lawrence Erlbaum Associates, 2004. (LUB 1 
eksemplārs)  
 
Papildliteratūra  
1. Herman, J.L. (1992). Trauma and Recovery. NY: Basic Books. (LUB 0 eksemplāri, LNB 1 
eksemplārs)  
2. Hillman, J. (2002). Crisis Intervention and Trauma: New Approaches to Evidence-Based 
Practice. NY: Plenum. (LUB 0 eksemplāri, pieejama LU Psiholoģijas nodaļā)  
3. Humphrey, G.M. & Zimpfer, D. (2008). Counselling for Grief and Bereavement. London: 
Sage. (LUB 0 eksemplāri, pieejama LU Psiholoģijas nodaļā)  
4. James, R. & Gilliland, B. (2004). Crisis Intervention Strategies. NY: Brooks/Cole. (LUB 0 
eksemplāri, pieejama LU Psiholoģijas nodaļā)  
5. Parad, H.J., & Parad LG. (1992). Crisis intervention: Yesterday, today and tomorrow. In: 
Punukollu, N.R., ed. Recent advances in crisis intervention. Vol I. Thuddersfield: International 
Institute of Crisis Intervention. (LUB 0 eksemplāri, pieejama LU Psiholoģijas nodaļā).  
6. Roberts, A.E. (2005). Crisis intervention handbook: Assessment, treatment, and research.  
Oxford: Oxford University Press. (LUB 0 eksemplāri, LNB 1 eksemplārs))  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Crisis. International Journal of Suicide and Crisis Studies.  
2. Child Abuse and Neglect.  
3. Bite, I., Fenogenova, A., Mārtinsone, K., Maslovska, K., & Miltuze, A. (2002). Krīzes 
izpratnes teorētiskie aspekti. Decade of Reform: Achievements, Challenges, Problems: Research 
in Educational Psychology. VI, 15. Association for Teacher Education in Europe, University of 
Latvia, Institute of Education and Psychology, 103-113. 



 
 

Kursa nosaukums Politiskā psiholoģija  
Kursa kods Psih3039  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Sociālā psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 20  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 12  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 02.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu #Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, asoc.prof. Ğirts Dimdiņš 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3039 [2PSI3045] Politiskā psiholoģija [slēgts 03.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par politisko psiholoģiju kā nozari, kā arī ieskatu galvenajās 
jomās, ar ko nodarbojas politiskā psiholoģija. Galvenais uzsvars kursā likts uz sociālās 
psiholoģijas (kā arī atsevišķu citu psiholoģijas apakšnozaru, piemēram, kognitīvās un personības 
psiholoģijas) atziņu pielietošanu politisko attieksmju un uzvedības izpētē un skaidrošanā. Kursā 
aplūkotas politiskās psiholoģijas galvenās pētniecības jomas un metodoloģija. Tāpat tiek 
analizētas teorētiskās un metodoloģiskās problēmas, kas aktuālas mūsdienu politiskajai 
psiholoģijai.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studenti iepazīstas ar galvenajām teorētiskajām atziņām un pētījumu virzieniem 
politiskās psiholoģijas jomā. Sekmīgi apgūstot studiju kursu studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1) pārzinās politiskās psiholoģijas jēdzienus un teorijas, spēs tās pielietot politisko procesu 
analīzē;  
2) izpratīs politiskās psiholoģijas saistību ar citām disciplīnām—politoloģiju, socioloģiju, 
kognitīvo un sociālo psiholoģiju;  
 
Profesionālās kompetences:  
1) spēs analizēt dažādus politiskos procesus no psiholoģijas perspektīvas, piemēram, sniedzot 
komentārus presei vai konsultējot politikas izstrādē iesaistītas personas;  
2) pārzinās un pratīs atlasīt un pielietot politisko attieksmju mērīšanas instrumentus, interpretēt 
politisko attieksmju aptauju rezultātus;  
3) pratīs konsultēt politikas izstrādē iesaistītas personas par politisko lēmumu pieņemšanu, kā 
izvairīties no kļūdām un neobjektivitātes lēmumu pieņemšanas procesā.  
 
Kursa plāns  
1. Ievads politiskajā psiholoģijā. L4  
2. Personība un politiskā uzvedība. L4/S4  
3. Ideoloģija, vērtības un politiskās attieksmes. L4/S4  
4. Politisko lēmumu pieņemšana. L4/S2  
5. Kolektīva politiskā uzvedība. L4/S2  



 
 

 
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Lekciju apmeklējums ir brīvprātīigs. Semināru apmeklējums ir obligāts. Kavētās semināru 
nodarbības var ieskaitīt, uzrakstot referātu par atbilstošo tēmu. Referāta apjoms un tēma tiek 
saskaņota ar docētāju konsultācijas laikā.  
No kursa vērtējuma 50% veido semināru aktivitātes un semināra uzdevumu izpildes vērtējums, 
50% rakstiska eksāmena atzīme.  
 
Mācību pamatliteratūra  
Political psychology :key readings /edited by John T. Jost, Jim Sidanius.  
New York ; Hove : Psychology Press, c2004. (1 eks. LU izgl. zin. & psihol. bibl.)  
Jost, J. T. (2006). The end of the end of ideology. American Psychologist, 61, 651-670.  
Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. (2003). Political conservatism as 
motivated social cognition. Psychological Bulletin, 129, 339-375. (žurnāli pieejami LU 
datubāzēs no LU izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas un LU psiholoģijas nodaļas 
datoriem)  
 
Papildliteratūra  
1. Iyengar, S., & McGuire, W. J. (Eds.). (1993). Explorations in political psychology. Durham, 
N.C.: Duke University Press.  
2. Kuklanski, J. (Ed.). (2002). Thinking about political psychology. Cambridge: Cambridge 
University Press.  
3. Monroe, K. R.(Ed.). (2002). Political psychology. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.  
4. Sears, D. O., Huddy, L., & Jervis, R. (2003). Oxford handbook of political psychology. New 
York: Oxford University Press.  
5. Sniderman, P. M. (1991). Reasoning and choice: Explorations in political psychology. 
Cambridge: Cambridge University Press.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. Political Psychology (Blackwell Publishing, on behalf of the International Society of Political 
Psychology)  
2. Political Behavior (Kluwer Academic 



 
 

Kursa nosaukums     Valodas un runas psiholoģija  

Kursa kods Psih3030  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Zinātnes apakšnozare Attīstības psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 24  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 8  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 23.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Sarmīte Voitkāne 
 
Priekšzināšanas Psih2024, Attīstības psiholoģija* [slēgts 03.09.2010] 
 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3030 [2PSI3030] Valodas un runas psiholoģija [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis nodrošināt zināšanas par valodas pielietošanas priekšnoteikumiem, runas procesu, 
bērna valodas un komunikāciju veidošanos, mātes un bērna komunikāciju nozīmi bērna valodas 
apguvē, bērna valodas attīstības teorijām, vārdu nozīmes izmaiņām, psihosemantiku, runas 
uztveri un sapratni, bilingvismu, psiholingvistiku, runas traucējumiem. Kurss attīsta iemaņas 
runas procesa izvērtēšanai saistībā ar indivīda attīstību noteiktā sociālā vidē.  
 
Rezultāti  
Pēc kursa apguves studenti:  
1. spēj vispusīgāk analizēt valodas saistību ar attīstību;  
2. spēj pievērst uzmanību tiem psiholoģiskajiem faktoriem bērna un pieaugušā mijiedarbībā, kuri 
ietekmē valodas attīstību.  
3. spēj praktiski izmantot zināšanas psihodiagnostikā,  
4. ir papildināta prasme uztvert valodas kontekstu komunikācijā.  
 
Kursa plāns  
1. Valodas izcelsmes teorijas. Runas process. L - 2  
2. Valodas pielietošanas priekšnoteikumi runas procesā. L-2; S - 2  
3. Runas attīstība saistībā ar galvas smadzeņu garozas funkcijām. L - 2  
4. Agrīnā bērna valodas attīstība saistībā ar komunikāciju un kognitīvo procesu attīstību. L - 2  
5. Bērna un aprūpētāja komunikāciju īpatnības. L- 2  
6. Vārda nozīmes attīstība. L- 2; S- 2  
7. Bērna valodas attīstības teorijas. L- 2; S- 2  
8. Psihosemantika L - 2  
9. Runas uztvere un sapratne. L -2  
10. Psiholingvistika. L- 2  
11. Bilingvisms. Secīga un vienlaicīga divu valodu apguve. L - 2; S- 2  
12. Runas traucējumu veidi. L- 2  
 



 
 

Stundas kopā 32  
 
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Prezentācijas semināros -30%. Ja seminārs izlaists, rakstveidā iesniedzams kopsavilkums par 
visu seminārā izskatīto literatūru. Referāta iesniegšana- 20%, praktiskais pētījums- uzdevums-
10%. Eksāmens rakstveidā- 40%. Kopīgam vērtējumam noteicošā ir eksāmenā iegūtā atzīme.  
 
Mācību pamatliteratūra  
Forrester, M. A., (1996). Psychology of language. 1 eks.  
Owens, R. E., Jr. (1988). Language development. 2eks.  
Harley, T.A. (2001). The psychology of language: From data to theory. 2 eks.  
Vigotskis, L. (2002). Domāšana un runa. 6eks.  
Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approach.(2005) ed.by. Kroll,J. & Groot. 1 eks.  
 
Papildliteratūra  
Петренко, В. Ф.(1988). Психосемантика сознания  
The dyslexic brain. (2006). Ed by Rosen, G.  
Baumane, A. & Ķeire, L. (1994) Valodas traucējumu veidi. Zvaigzne ABC  
Vecuma grupu valodas īpatnības Latvijā: lingvistiskais, sociālais un kultūras aspekts 
bērnībā.(2007) Red. D. Dzintere.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1.British Journal of Educational Psychology,  
2.Linguistica Lettica,  
3.www.childdevelopmentinfo.com/development/language_development.shtml  



 
 

 

Kursa nosaukums Vardarbības psiholoģija [SocP P] [2PED3659*Psih3362] 
2PED3659  
Kursa kods Psih2052  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Sociālo zinātņu mağistrs psiholoğijā, lekt. Inga Skreitule-Pikše 
Priekšzināšanas Peda1220, Bērna attīstība [SocP P] 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3362 [2PED3362] Vardarbības psiholoģija [SocP P] [slēgts 
03.09.2010] 
 
Kursa anotācija Studiju kursa mērķis ir sniegt studentiem ieskatu par vardarbības veidiem, 
vardarbības riska faktoriem, vardarbības radītajām sekām un vardarbības mazināšanas iespējām. 
Mērķis ir arī attīstīt studentiem prasmi novērtēt vardarbības risku, veikt vardarbības gadījumu 
analīzi un izstrādāt palīdzības plānu vardarbības mazināšanai un novēršanai.  
 
Rezultāti  
Apgūstot kursu, studentiem nostiprinās priekšstats par vardarbību cilvēku savstarpējās attiecībās, 
vardarbības rašanos un tās mazināšanas iespējām.  
Sekmīgi apgūstot studiju kursu, studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Zināšanas un izpratni par vardarbību pret bērnu, vardarbību pieaugušo savstarpējās attiecībās 
un vardarbību skolā;  
2. Izpratni par vardarbības riska faktoriem un vardarbības radītajām sekām.  
 
Profesionālās kompetences:  
1.Prasmi novērtēt vardarbības risku;  
2.Prasmi atpazīt vardarbības pazīmes un novērtēt vardarbības radītās sekas;  
3.Prasmi izstrādāt palīdzības plānu vardarbības ģimenē mazināšanai un novēršanai;  
4.Prasmi izstrādāt plānu vardarbības skolā mazināšanai;  
5.Prasmi sadarboties ar citu specialitāšu pārstāvjiem, lai mazinātu vai pārtrauktu vardarbību.  
 
Kursa plāns  
1.Vardarbība un tās rašanās cēloņi L 2  
2.Vardarbība pret bērnu: riska faktori, vardarbības veidi un sekas L 4  
3.Vardarbības pret bērnu atpazīšanas pazīmes un vardarbības sekas S 2  
4.Vardarbība skolā L 2  
5.Vienaudžu vardarbības skolā mazināšanas iespējas S 2  
6.Vardarbība ģimenē: riska faktori un izpausmes L 4  
7.Vardarbības veicēju raksturojums L 2  
8.Vardarbības upuru raksturojums S 4  



 
 

9.Vardarbības pārtraukšana L 2  
10.Palīdzības iespējas vardarbībā cietušajiem P 4  
11.Profilakse vardarbības novēršanai S 4  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai Lekciju un semināru apmeklējums ir obligāts. Semestra laikā ir 
plānoti 4 semināri un 1 praktiskais darbs.  
Kredītpunktu iegūšanai ir aktīvi un sekmīgi jāpiedalās semināros un jāizpilda praktiskais darbs. 
Studiju kursa gala atzīmi veido praktiskā darba rezultāti (30%), atzīmes par piedalīšanos 
semināros (20%) un eksāmena (rakstveidā) rezultāts (50%).  
 
Mācību pamatliteratūra  
1.Dzelme, K., Zaķe, I., & Kamenska, A. (2000). Vardarbība ģimenē. Rīga: Sorosa fonds – 
Latvija: COLPI. 98 eksemplāri LUB.  
2.Kā palīdzēt vardarbībā cietušam bērnam. Rokasgrāmata skolotājiem. / aut. kol./, Rīga: Valsts 
Bērnu tiesību aizsardzības centrs, 2000. 1 eksemplārs LUB.  
3.Mareja, Dž. (2003). Bet es taču viņu mīlu. Kā pasargāt savu pusaugu meitu no pakļaujošām un 
aizskarošām attiecībām. Rīga: Avots. 4 eksemplāri LUB.  
4.Violence against women: new Canadian perspectives. By Katherine M.J. McKenna and June 
Larkin (Eds). Toronto: Inanna Publications and Education. 2 eksemplāri LUB.  
Papildliteratūra 



 
 

Kursa nosaukums Vides psiholoģija**   
Kursa kods Psih3356  
Kredītpunkti 2  
ECTS kredītpunkti 3  
Kopējais auditoriju stundu skaits 32  
Zinātnes nozare Psiholoģija  
Lekciju stundu skaits 16  
Semināru un praktisko darbu stundu skaits 16  
Studenta patstāvīgā darba stundu skaits 48  
Kursa apstiprinājuma datums 07.12.2010  
Institūcija, kura apstiprināja kursu Psiholoģijas nodaļa    
Kursa izstrādātājs(-i) Dr. Psiholoğijas doktors, doc. Aleksandrs Koļesovs 
Aizstātais(-ie) studiju kurss(-i) Psih3356 [2PSI2356] Vides psiholoģija** [14.09.2010] 
 
Kursa anotācija  
Kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar vides psiholoģijas priekšstatiem par attīstību sociālajā 
un kultūras vidē. Tiek analizētas iespējas integrēt vides, sociālās un attīstības psiholoģijas pieejas 
kopīgo teorētisko un praktisko problēmu risināšanā. Kurss tiek apgūts, balstoties un jaunāko 
empīrisko pētījumu rezultātiem. Studentu patstāvīgie darbi tiek prezentēti semināros.  
 
Rezultāti  
Kursa rezultātā studenti spēs parādīt:  
Akadēmiskās kompetences:  
1. Izpratne par vides psiholoģijas pamatprincipiem.  
2. Izpratne par mūsdienu pētījumiem sociālās un kultūras vides jomā.  
3. Prasmes integrēt vides, sociālās un attīstības psiholoģijas pieejas.  
Profesionālās kompetences:  
1. Izpratne par vides ietekmi uz indivīda uzvedību.  
2. Prasmes iekļaut vides faktoru psiholoģisko problēmu analīzē.  
 
Kursa plāns 
 1. Vides psiholoģijas teorētiskie pamati (lekcija –2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
2. Sociālā un kultūras vide (lekcija –2 stundas, seminārs – 2 stundas).  
3. Izpratne par sociālo un kultūras vidi attīstības gaitā (lekcijas –4 stundas, semināri – 4 stundas).  
4. Socializācija (lekcijas –4 stundas, semināri – 4 stundas).  
5. Izmaiņas sociālajā un kultūras vidē (lekcijas –4 stundas, semināri – 4 stundas).  
 
Prasības kredītpunktu iegūšanai  
Gala vērtējums sastāv no:  
Uzstāšanās semināros – 40%;  
Esejas – 10%;  
Eksāmena (tests) – 50%.  
 
Mācību pamatliteratūra  
1. Van Wormer, K. (2007). Human behavior and the social environment, macro level: groups, 
communities, and organizations. Oxford, New York: Oxford University Press. 309 p. (2. eks.)  
2. Kirst-Ashman, K. (2008). Human behavior, communities, organizations, and groups in the 
macro social environment. Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning, 414 p. (1 eks.)  
3. Van Wormer, K. (2007). Human behavior and the social environment, micro level: individuals 



 
 

and families. Oxford, New York: Oxford University Press. 241 p. (2 eks.)  
4. Reņģe V. (2000). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. (42 eks.)  
5. Matsumoto D. (2003). Psihologija i kuljtura (Psiholoģija un kultūra. Tulk no angļu valodas). 
Sanktpēterburga: Piter. (1 eks.)  
 
Papildliteratūra  
1. Arnett, J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the 
twenties. New York: Oxford University Press.  
2. Bechtel, R., & Curchman, A. (2002). Handbook of environmental psychology. New York: 
John Wiley & Sons, Inc.  
3. Belsky, J., Steinberg, L., & Draper, P. (1991). Childhood experience, interpersonal 
development, and reproductive strategy: An evolutionary theory of socialization. Child 
Development, 62, 647-670.  
4. Berry, J., Phinney, J., Sam, D., & Vedder, P. (2006). Immigrant youth: Acculturation, identity, 
and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 55, 303-332.  
5. Boulbijs Dž. (1998). Drošais pamats (Tulk. no angļu valodas). Rīga: Rasa ABC.  
6. Bronfenbrenner, U., Evans, G. (2000). Developmental science in the 21st century: Emerging 
questions, theoretical models. Research designs and empirical findings. Social Development, 9, 
115-125.  
7. Cheung-Blunden, V., Juang, L. (2008). Expanding acculturation theory: Are acculturation 
models and the adaptiveness of acculturation strategies generalizable in a colonial context? 
International Journal of Behavioral Development, 32, 1–12.  
8. Doise, W., & Mugny, G. (1979). Individual and collective conflicts of centrations in cognitive 
development. European Journal of Psychology, 9, 105-108.  
9. Durkin, K. (2000). Developmental social psychology: From infancy to old age. Oxford & 
Malden, MA: Blackwell Publishers.  
10. Feshbach, S. (1987). Individual aggression, national attachment, and the search of peace: 
Psychological perspectives. Aggressive Behavior, 13, 315-325.  
11. Fraisse, P. (1964). The psychology of time. London: Eyre & Spottiswood.  
12. Levin K. (2000). Teorija polja v socialjnih naukah (Lauka teorija sociālajās zinātnēs. Tulk. 
no angļu valodas). Sanktpēterburga: Rechj.  
13. Nurmi, J.-E. (2004). Socialization and self-development: Channeling, selection, adjustment, 
and reflection. In R. Lerner, & L. Steinberg (Eds.), Handbook of adolescent psychology (chap. 
4). New York: Wiley; 85.-124. lpp.  
14. Nurmi, J.-E. (1991). How do adolescents see their future? A review of the development of 
future orientation and planning. Developmental Review, 11, 1–59.  
15. Oppendal, B., Roysamb, E., & Sam, D. (2004). The effect of acculturation and social support 
on change in mental health among young immigrants. International Journal of Behavioral 
Development, 28, 481-494.  
16. Pinquart, M., & Silbereisen, R. (2004). Human development in times of social change: 
Theoretical considerations and research needs. International Journal of Behavioral Development, 
28, 289–298.  
17. Pomerantz, E. M., Newman, L. S. (2000). Looking in on the children: Using developmental 
psychology as a tool for hypothesis testing and model building in social psychology. Personality 
and Social Psychology Review, 4, 300-316.  
18. Putallaz, M., Costanzo, P. R., Grimes, C. L., & Sherman, D. M. (1998). Intergenerational 
continuities and their influences on children’s social development. Social Development, 7, 389-
427.  
19. Seginer, R., Vermulst, A., & Shoyer, S. (2004). The indirect link between perceived 



 
 

parenting and adolescent future orientation: A multiple-step model. International Journal of 
Behavioral Development, 28, 365–378.  
20. Silbereisen, R. K., Juang, L., & Reitzle, M. (2000). The transition to adulthood in the context 
of a changed Germany. Newsletters of International Society for the Study of Behavioral 
Development, 37(2), 1-4.  
21. Vigotskij L. (2003). Psihologija razvitija cheloveka (Cilvēka attīstības psiholoģija). Moskva: 
Smisl, Eksmo.  
22. Wong, W.-C. (2001). Co-constructing the personal space-time totality: Listening to the 
dialogue of Vygotsky, Lewin, Bronfenbrenner, and Stern. Journal for the Theory of Social 
Behaviour, 31, 365-382.  
 
Periodika, interneta resursi un citi avoti  
1. International Journal of Behavioral Development, ISSN: 0165-0254  
2. Journal of Personality and Social Psychology, ISSN: 0022-3514  
3. Developmental Psychology, ISSN: 0012-1649  
4. European Journal of Social Psychology, ISSN: 0046-2772  
5. Resources for the teaching of Social Psychology 
http://jonathan.mueller.faculty.noctrl.edu/crow/ 



 
 

 

 
 
 
 

2.Pielikums. 
Informācija par studiju programmas 

realizācijā iesaistītajiem 
mācībspēkiem 



 
 

2.1.pielikums 

 
PROGRAMMAS REALIZ ĀCIJĀ IESAISTĪTO MĀCĪBSPĒKU SARAKSTS 

 

Nr. 
p.k. 

Vārds Uzvārds Grāds Amats Statuss LU Pamatdarba 
vieta 

Štata docētāji 

1. Ivars Austers Dr.psihol. profesors Ievēlēts LU   

2. Maija Biseniece Dr.ped. docente Ievēlēta LU  

3. Ilze Damberga Dr.psihol. asistente Ievēlēta LU  

4. Ieva Bite Dr.psihol. Asoc.prof. Ievēlēta LU  

5. Ģirts Dimdiņš PhD psihol. Asociētais 
profesors 

Ievēlēts LU  

6. Maija Dūka M.psihol. lektore Ievēlēta LU  

7. Anda Gaitniece-
Putāne 

Dr.psihol. docente Ievēlēta LU  

8. Aleksandrs Koļesovs Dr.psihol. docents Ievēlēts LU  

9. Baiba Martinsone Dr.psihol. docente Ievēlēta LU  

10. Anika Miltuze Dr.psihol. docente Ievēlēta LU  

11. Laura Pirsko Dr.psihol. viesdocente Ievēlēta LU  

12. Malgožata Raščevska Dr.psihol. profesore Ievēlēta LU  

13. Viesturs Reņģe Dr.psihol. profesors Ievēlēts LU  

14. Sandra Sebre PhD psihol. profesore Ievēlēta LU  

15. Inga Skreitule-
Pikše 

Dr.psihol. lektore Ievēlēta LU  

16. Ieva Stokenberga Dr.psihol. lektore Ievēlēta LU  

17. Evija Strika Dr.psihol. docente Ievēlēta LU  

18. Anda Upmane Dr.psihol. lektore Ievēlēta LU  

19 Sarmīte Voitkāne M.psihol. lektore Ievēlēta LU  

Docētāji no citām fakultātes nodaļām 
20 Ludmila Apsīte Dr.filoz. docente Ievēlēta LU  

21. Anita Eiholca M.philol. lektore Ievēlēta LU  

22. Evija Latkovska M.izgl.zin. asistente Ievēlēta LU  

23. Ilze Kangro Dr.filol.  profesore Ievēlēta LU  

Docētāji no citām fakultātēm 
24. Juris Imants Aivars Dr.biol. profesors Ievēlēts LU  

25. Kamita Eglīte M.biol. lektore Ievēlēta LU  

26. Silvija Kristapsone Dr.ekon. docente Ievēlēta LU  

27. Mareks Niklass M.sociol. lektors Ievēlēts LU  



 
 

28 Irina Rezepina  MgBV lektors Ievēlēta LU  

L īgumdarbā LU 
29. Inese Muzikante M.psihol. Stundu 

pasniedzēja 
Darba līgums 
ar LU 

LU psiholoģijas 
doktorante, 
Žurnāla Baltic 
Journal of 
Psychology 
atbildīgā 
sekretāre; 

30. Iveta Pļaviņa Psihiatre, 
sert. 
psihoterapei
te 

Stundu 
pasniedzēja 

Darba līgums 
ar LU 

Privātprakse 
psihiatrijā un 
ģimenes 
psihoterapijā; 
SIA „Lindes 
fon 
Keizerlinkas 
smilšu spēļu 
terapijas 
institūts” valdes 
locekle 

31. Andris Saulītis M.antropol. Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums 
ar LU 

Latvijas 
Republikas 
Kultūras 
ministrija, 
kultūras 
ministres 
padomnieks 

32. Reinis Upenieks M.psihol. Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums 
ar LU 

pašnodarbināts 
psihologs, 
individuālu 
klientu 
psiholoģiskas 
konsultācijas; 
pieaugušo 
izglītība, 
organizāciju 
konsultācijas 
u.c. 

33. Ieva  Baumane  PhD. psihol. Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums 
ar LU 

‘’Swedbank’’, 
personāla 
konsultante 

34. Ginta Sniedzīte Dr.iur. Stundu 
pasniedzējs 

Darba līgums 
ar LU 

Juriste 
zvērinātu 
advokātu birojā 
„Eversheds 
Bitāns” 

 
 



 
 

2.2.pielikums MĀCĪBSPĒKU CV UN  
AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA CV  

Vārds, uzvārds: Ivars Austers 
e-pasts: ivars.austers@lu.lv 
Izglītība  
2001. g. PhD psiholoģijā, Stokholmas Universitāte, Zviedrija (iegūts doktora grāds psiholoģijā). 
1996. g. Latvijas Universitātes psiholoģijas maģistra grāds. 
1994. g. Latvijas Universitātes psiholoģijas bakalaura grāds. 
 
Nodarbošanās 
Kopš 2009. g. jūlija profesors Latvijas Universitātē, Psiholoģijas nodaļā. 
2003. – 2009. g. asociētais profesors Latvijas Universitātē, Psiholoģijas nodaļā. 
2002. – 2008. g. Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas Psiholoģisko pētījumu laboratorijas vadītājs.  
2002. – 2003. g. docents Latvijas Universitātē, Psiholoģijas nodaļā. 
2001. – 2002. g. lektors Latvijas Universitātē, Psiholoģijas nodaļā. 
1999. – 2001. g. pētnieks Stokholmas Universitātē, Zviedrijā. 
1996. – 1998. g. lektors Vidzemes Augstskolā. 
1996. – 1997. g. lektors Latvijas Universitātē. 
1994. – 1995. g. skolotājs Rīgas Komercskolā. 
 Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Austers, I. & Montgomery, H. (2001). Explaining an out-group’s political behavior from four different 

perspectives. Journal of Baltic Psychology, 2, 23 – 33. 

Austers, I. (2002). Attribution of value stereotypes as a consequence of group membership: Latvian and 
Russian students living in Latvia compared. International Journal of Intercultural Relations, 26, 
273 – 285. 

Austers, I. (2002). Ability to take an out-group's perspective in explaining positive and negative 
behaviors. Scandinavian Journal of Psychology, 43, 407 – 412. 

Dimdins, G, Montgomery, H., and Austers, I. (2003). The False Polarization Effect in Explanations of 
Attitudinal Behavior. Current Research in Social Psychology, 8(20): 275-301. 

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allensworth, M., Allik, J., Ault, L., Austers, I., et al. (2003). Are men 
universally more dismissing than women? Gender differences in romantic attachment across 62 
cultural regions. Personal Relationships, 10, 307-331. 

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allik, J., Ault, L., Austers, I., et al. (2004). Patterns and Universals of Adult 
Romantic Attachment Across 62 Cultural Regions: Are Models of Self and Other Pancultural 
Constructs? Journal of Cross-Cultural Psychology, 35, 367 - 402. 

Schmitt, D.P., Alcalay, L., Allik, J., Angleiter, A., Ault, L., Austers, I., et al. (2004). Patterns and 
universals of mate poaching across 53 nations: The effects of sex, culture, and personality on 
romantically attracting another person's partner. Journal of Personality and Social Psychology, 86, 
560-584. 

Reņģe. V., & Austers I. (2004). Social Representations of Science and Psychology: Anchoring and 
Personification. Baltic Journal of Psychology, 5, 5 – 13. 

Reņģe V., Austers I. (2004). Kvalitatīvās metodes sociālo priekšstatu pētījumos. LU Raksti. Psiholoģija. 
S. Miezīte, I. Austers (red.), 29. – 40. lpp. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 

Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of attitude-consistent 
bahavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. Scandinavian Journal of 
Psychology, 46, 97 – 106. 

 
Austers I. (2006). Risks dzīves kvalitātes vārdā. Dzīves kvalitāte Latvijā (373 – 382 lpp.) B. Bela, T. 
Tisenkopfs (red.). Rīga: Zinātne. 



 
 

 
Schmitt, P. D., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martinez, V., Alcalay, L., Ault, L., Austers, I. et al. (2007). 
The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of Human Self-
Description Across 56 Nations, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 173 – 212. 
 
Reņģe V., Austers I. (2008). Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos psiholoģijas 
žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds. 
 
Renge, V., Austers, I., & Muzikante (in press). Combining social axioms with individual values and self-
reported driving behavior in predicting traffic accidents. Traffic and Transport Psychology. Theory and 
Application: Proceedings of the ICTTP 2008  
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 21 
Konferenču tēzes: 22 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība (pēdējie 5 gadi) 
 
2005. un 2006. gadā LU projekta (vadītājs Māris Ozoliņš) Satiksmes drošību ietekmējošie redzes uztveres 
un sociālkognitīvie faktori dalībnieks. 
 
No 2005. līdz 2008. gadam projekts (LZP granta vadītājs) Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem 
jautājumiem no oponenta skatu punkta 
 
2006. un 2007. gadā LU pētniecības projekta Latvijas Universitātes tēls – kāds tas ir, kā veidojas un kā 
tiek komunicēts vadītājs. 
 
2006. gadā International Sexuality Project (ar Deividu Šmitu (David Schmitt), Bradley Uniersity., ASV). 
 
2006. un 2007. gadā LZP finansētā pētījumu projekta 06.2007 Autovadītāju lēmumu pieņemšana un 
sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem (vadītājs Viesturs Reņģe) dalībnieks. 
 
2008. gadā LU projekta Humora loma stresa pārvarēšanas procesā vadītājs. 
 
2009. gadā LZP finansētā pētījumu projekta 09.1509 Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti 
vadītājs. 
 
2009. gadā LZP finansētā pētījumu projekta 09.1508 Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un 
personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā (vadītājs Viesturs Reņģe) dalībnieks. 
 
Akadēmiskie kursi: 
 
Bakalaura studiju programmā: 
 Starpkultūru psiholoģija  A daļa    4 kredītpunkti 
 Sociālā izziņa    A daļa    4 kredītpunkti 
 Eksperimentālā psiholoģija  A daļa    4 kredītpunkti 
 Pētījums psiholoģijā   A daļa    4 kredītpunkti 
Profesionālā psiholoģijas maģistra studiju programmā:  
 Sociālā izziņa   A daļa 2 kredītpunkti 
 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija,  
 datu analīze un interpretācija I A daļa 2 kredītpunkti 
 Psiholoģisko pētījumu metodoloģija,  
 datu analīze un interpretācija II A daļa 2 kredītpunkti 
Doktora studiju programmā:  

Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas: Sociālā psiholoģija, A daļa 1 kredīpunkts 



 
 

Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas: Psiholoģijas vēsture un zinātnes teorijas, A daļa 2 
kredīpunkti 

 Seminārs sociālajā psiholoģijā, B daļa 3 kredītpunkti 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 
Latvijas Zinātnes padomes eksperts sociālās psiholoģijas apakšnozarē. 
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra (AIKNC) eksperts. 
Darbs Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam autoru grupas dalībnieks. 
 
2010. gada 4. novembris 



 
 

 

AKAD ĒMISKĀ PERSONĀLA CV  
 

 Dr.paed., doc. Maija Biseniece  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1959. 
  
Izglītība:   1978 – 1983.  Studijas LU Vēstures un filozofijas fakultātē 
   1988 – 1992.  Aspirantūra LU Pedagoģijas un psiholoģijas  

katedrā, Augstskolu pedagoģijā 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   1992.   Pedagoģijas doktora zinātniskais grāds Dr.paed.         
                                                            par promocijas darbu „Spēļu metodes kā 
                                                            līdzeklis studentu profesionālai sagatavošanai 
                                                            kompetentai saskarsmei skolā”.   

1992.  Latvijas Universitātes docente 
Nodarbošanās: 
    

1998–līdz   LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas                                      
šim brīdim fakultātes Psiholoģijas nodaļas docente 
1992 – 1998.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūta docente      

   1998–līdz   Privātprakse kā Sertificētai Ģimenes  
šim brīdim       psihoterapeitei un smilšu spēļu terapeitei  

    
1987 – 1992 LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras lektore 
1983 – 1987     LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedras vecākā laborante 

un pedagoģiskās prakses vadītāja. 
  

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Līdzautors mācību grāmatai  ‘’Psiholoģija vidusskolām’’, Rīga. Zvaigzne, 1999. 
2. Viena no autorēm Pļaveniece M., Škuškovnika D. Sociālā psiholoģija pedagogiem. Raka, 

2002. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2009. - līdz šim brīdim   ESF projekts „Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību 
priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana.” 
2008. ESF projekts "MITS (Mentorings, IT, Supervīzija)-atbalsts LU PPF    augstākās 
profesionālās studiju programmas „ Skolotājs” studentu praksei". 
2005.- 2006.  ES Sociāla fonda līdzfinansēts projekts „Psihologa asistenta profesionālās studiju 
programmas studentu psiholoģiskās izpētes prakse skolās” 

• Programmas komitejas un Rīcības komitejas locekle Latvijas ģimenes psihoterapeitu 
konferencei “Kad mīlestībai vajadzīga palīdzība” Rīga, 7.10.2009. 

• Darba grupas vadīšana un referāts starptautiskā Smilšu spēļu psihoterapeitu konferencē 
7.-10.10.2010 Berlīnē : „Viensēta kā simbols un kultūras fenomens smilšu bildēs smilšu 
spēļu psihoterapijā Latvijā”. 

 



 
 

Akadēmiskie kursi: 
• Grupu vadīšanas metodes                B  daļa                 4 kredītp.  
• Grupu vadīšanas metodes  Maģ       B  daļa                  2 kredītp.  
• Ģimenes psihoterapija                      B  daļa                   2  kredītp. 
• Saskarsmes izpēte grupā                   B  daļa                   2  kredītp. 
• Sociālpsiholoģiskā treniņa   

vadīšanas metodes                           B  daļa                    2 kredītp. 
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
Latvijas Ģimenes psihoterapeitu biedrības valdes priekšsēdētāja 
Latvijas Psihoterapeitu biedrības Sertifikācijas komisijas locekle 
2006 – līdz šim brīdim Programmas vadītāja un lektore Tālākizglītībai       
Ģimenes psihoterapijā un Smilšu spēļu terapijā LĢPB.  
2009 – līdz šim brīdim kvalifikācijas paaugstināšana Vācijas Esenes Sistēmiskās ģimenes 
psihoterapijas institūta mācību programmā sistēmiskajā supervizijā. 
 
 
 
2010. gada 25. oktobrī 

 Maija Biseniece 
 



 
 

 

Mg. Psych., asistente Ilze Damberga (ex. Gerharde) 

dzīves un darba gājums (curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1976. 
  
Izglītība: 
 
2003. – 2010. LU PPMF Psiholoģijas nodaļas doktorantūras studente 
1998.- 2000. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā,                     
                      specializācija- klīniskais psihologs 
1994. – 1998. LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaurs, psihologa  

           asistenta kvalifikācija, psiholoģijas skolotāja kvalifikācija 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2011.Latvijas Universitāte, doktora grāds klīniskajā psiholoģijā 
2005. Latvijas Universitāte,asistente 
2000. Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā 
Nodarbošanās: 
 
2005. - Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, asistente 
2003. - Psihologa privātprakse 
2002. – 2005. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, pasniedzēja 
2007. - 2008. Sabiedrības veselības aģentūra, speciāliste pašnāvību izpētes jautājumos 
2002. - 2007. Garīgās veselības valsts aģentūra, speciāliste pašnāvību izpētes jautājumos 
1998. - 2001. Rīgas Teikas vidusskola, psiholoģe 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Damberga I., & Sebre S. (iesniegts publicēšanai). Dissociation and childhood emotional, 
physical and sexual abuse in women with or without schizophrenia. Schizophrenia Research.  
 
Damberga I., & Sebre S. (2010). Šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas 
diagnozi un emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbības pieredzi bērnībā. Latvijas Universitātes 
Raksti, Psiholoģija. (pieņemts publicēšanai) 
 
Taube M., & Damberga I. (2009). Pašnāvības Latvijā– situācija, perspektīvas, risinājumi. 
Ziņojums par situāciju. Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs. 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 1 
Konferenču tēzes: 8 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
Damberga, I. (2010). Childhood emotional, physical and sexual abuse and dissociation in women 
with or without schizophrenia. International Conference: Healing From Traumatic 



 
 

Relationships: Psychological and Societal Perspectives on Trauma and Dissociation. Belfast, 
Nothern Ireland (postera prezentācija) 
 
Gerharde, I., Rancans, E., & Bugins, J. (2006). Development in Attempted Suicide Rates in the 
City of Riga from 1997 to 2005. The 11th congress Suicide in Europe: From Greenland to the 
Caucasus, from the Urals to Iberia. Portorož, Slovenia (postera prezentācija) 
 
Gerharde, I. (2006). Dissociation in women who have suffered from emotional, physical or 
sexual abuse. International Conference: Trauma and Dissociation. European Perspectives, 
Norwich, Great Britain (referāts) 
 
Gerharde, I. (2006). Dissociation in women with the experience of abuse. International 
Conference: Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand? Rīga, Latvija (referāts) 
 
Gerharde, I. (2005). The concept of dissociation in psychology. International Conference: The 
Baltic Way in Europe. Revolution and Evolution, Valmiera, Latvija (referāts) 
 
Gerharde, I., Rancans, E., & Bugins, J. (2004). The Dynamic of Suicide Attempts Rates in the 
City of Riga during 1997-2002. 10th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour, 
Copenhagen, Denmark (postera prezentācija) 
 
Gerharde, I. (2004). Disociācijas īpatnības sievietēm ar un bez vardarbības pieredzes. Latvijas 
Universitātes 63. Zinātniskā konference, Rīga, Latvija (referāts) 

. 
Gerharde, I. (2003). Psihoterapija psihiatriskajās slimnīcās Latvijā. Konference. Eksistenciālie 
jautājumi psihiatrijā un psihoterapijā, Rīga, Latvija (referāts) 

. 
Gerharde, I. (2000). Disociācijas īpatnības 20-30 un 40-50 gadus vecām sievietēm, kas cietušas 
no emocionālas, fiziskas un seksuālas vardarbības. IV International Baltic Psychology 
Conference, Rīga, Latvija (referāts) 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Vispārīgā psiholoģija, A daļa, 2 kredītp.  
• Pedagoģiskā psiholoģija, A daļa, 2 kredītp.  
• Bērnu psiholoģiskā izpēte, A daļa, 4 kredītp.  
• Pedagoģiskā psiholoģija, B daļa, 2 kredītp. 
• Psihodiagnostika I, B daļa, 3 kredītp.  

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

• Latvijas Klīnisko Psihologu asociācijas biedrs. 
• European Society for Trauma and Dissociation, member. 
• International Society for the Study of Trauma and Dissociation, member. 

 
2010. gada 25.oktobrī 

( Ilze Damberga) 



 
 

 

Dr.psihol., asoc. prof. Ieva Bite  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1974. 
  
Izglītība:  1996.- 2003.  Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, 

psiholoģijas nodaļā 
1998.- 2003.  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, 
eksistenciālās psihoterapijas programma, Lietuva, iegūta psihoterapeita un 
supervizora kvalifikācija. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2003.   Doktora grāds psiholoģijā 

2003.  Latvijas Universitātes docente 
2004.               Latvijas Universitātes asociētā profesore 

Nodarbošanās: 
2004. –  LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātes, psiholoģijas 
profesionālās maģistra studiju programmas direktore. 
1999. – 2005.  S/O “Krīzes centrs “Skalbes”, psiholoģe un prezidente (no 
2002.-2004.g.). 

2001. – 2004. LU Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, maģistrantūras 
programma, pasniedzēja krīzes psiholoģijā un supervīziju vadītāja (no 
2002.gada). 

1998. – 2003. Latvijas Universitāte, Vēstures un filozofijas fakultāte, 
socioloģijas nodaļa; pasniedzēja krīzes psiholoģijā.  

1998. – 2001. S/O “Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam”, 
projekts “Starpdisciplināra pieeja ielas bērnu problēmu risināšanai”, 
psiholoģe un projekta vadītāja 2001.gadā. 
1998. – 2000. Latvijas Universitāte, Pieaugušo izglītības centrs: 
pasniedzēja krīzes psiholoģijā.  
1996. – 1999. B/O V/U “Psihiatrijas centrs”, psiholoģe. 
1997. – 1998. S/O “Krīzes telefons”, psiholoģe un brīvprātīgā darbiniece. 
1995. – 1996. Rīgas 93.vidusskola, psiholoģijas skolotāja. 
 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Mizāne, I. & Bite, I. (2007). Subjective well-being and satisfaction with partnership for 
pregnant women, women without pregnancy, and their partners. Baltic Journal of 
Psychology. 

2. Maslovska, K., Mārtinsone, K., Miltuze, A., Upmane, A. , & Bite, I.. (2006). Krīzes 
pārvarēšanas veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un šķiršanās pieredzi. LU 
Rakstu krājums „Psiholoģija”,  698, 19-35. 

3. Бите, И. (2005). Экзистенциальный подход в терапии с клиентов, переживших 
насилие. Экзистенциальное измерение в консультировании и психотерапии. 
Восточно-Eвропейская ассоциация экзистенциальной терапии, Вильнюс, Литва, 2, 
41-68. 



 
 

4. Bite, I. (2003). Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi 
un vardarbību partnerattiecībās. LU zinātnisko rakstu krājums. 

 

4. Bite, I. (2002). Adult attachment styles, childhood abuse experience and violence in intimate 
relationships. Journal of Baltic Psychology, 3, (1), 19-33.  
6. Bite, I. (2001). Vardarbības seku saistība ar pieaugušo cilvēku emocionālās piesaistes stiliem. 

Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē. LU zinātniskie raksti, J.Kastiņa red., 
499, 433-443. 

7.  Bite, I. (2000). Childhood abuse, trauma symptoms and attachment styles in young female 
Latvians. New Developments in Psychology in the Baltic’s: Theory and Practice: IV 
International Baltic Psychology Conference: Proceedings, 81-92. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 15 
Konferenču tēzes     29 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
Doktora darbs - Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi un vardarbību 
partnerattiecībās 
No 2004.g. Redakcijas kolēģijas locekle žurnālā „Экзистенциальная традиция: Философия, 
психология, психотерапия.” Ассоциация экзистенциального консультирования, Ростов-
на-Дону.  
Starptautiska konference „Eksistenciālā pieeja krīzes situāciju izpratnē, krīzes terapijā un 
konsultēšanā”, Latvija, Vaivari, 2002, organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
Starptautiska konference „Eksistenciālie jautājumi psihiatrijā un psihoterapijā”, Latvija, Rīga, 
2003, organizācijas komitejas priekšsēdētāja. 
Latvijas Klīnisko psihologu 1., 2.,3.un 4.konferences organizācijas komitejas priekšsēdētāja 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Krīžu psiholoģija     B daļa   2 kredītp. 
• Krīžu un vardarbības psiholoģija   B  daļa         3 kredītp.  
• Attīstības psiholoģija                    B  daļa                        2 kredītp.  
• Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana klīnikās 1 A  daļa                       8  kredītp. 
• Psiholoģiskā izpēte un konsultēšana klīnikās 2 A  daļa                        8  kredītp 
• Kl īniskā psiholoģija                A  daļa                       2  kredītp. 
. 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
2001 - 2007 Biedrības „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija” valdes priekšsēdētāja 
Kopš 2009 Biedrības „Latvijas Klīnisko psihologu asociācija” valdes locekle 
2004 – 2009  Biedrības „Austrumeiropas Eksistenciālās psihoterapijas asociācija” viceprezidente 
2010. gada 19.aprīlī 

 Mācībspēka paraksts 
 

 



 
 

 

Ph.D., asocietā profesora Ģirta Dimdiņa 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads:  1974. 
 
Izglītība: 2002. - 2004.  Stokholmas Universitāte, Psiholoģijas departaments. Doktora grāds 

(Ph.D.) psiholoģijā. 
1997. - 1998. Stokholmas Universitāte, Psiholoģijas departaments. Maģistra grāds 
(M.Sc.) psiholoģijā. 
1992. - 1996. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
Bakalaura grāds psiholoģijā. 
1981. - 1992. Rīgas Angļu Ģimnāzija. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2006. – asociētais profesors (Latvijas Universitāte) 
2004.  -  Ph.D. psiholoģijā (Stokholmas Universitāte) 

 
Nodarbošanās:  

2006 - … LU asociētais profesors 
2005 - … SSE Riga EMBA maģistra darbu procesa vadītājs un stundu pasniedzējs 
2004 – 2007; 2009; Stokholmas Universitāte (Zviedrija). Nepilna laika pētnieks. 
2004 – 2005; Stenforda Universitāte (ASV). Pētnieks—pēcdoktorantūras 
stipendiāts. 
1999 – 2006; LU stundu pasniedzējs. 
1996 – 2002; Mar-Aug 2004: SIA Fontes R&I. Konsultants personāla vadībā. 
1993 – 1997; Latvijas Radio. Redaktors un programmu vadītājs. 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
1. Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2003). The false polarization effect in 

explanations of attitudinal behavior. Current Research in Social Psychology, 8, 275-301. 
2. Dimdins, G., & Montgomery, H. (2004). Differentiating in-group favoritism from shared 

reality in intergroup perception. Scandinavian Journal of Psychology, 45, 417-427. 
3. Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of attitude-

consistent behavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. Scandinavian 
Journal of Psychology, 46, 97-106. 

4. Calmfors, L., Dimdins, G., Gustafsson, M., Montgomery, H., & Stavlot, U. (2009). Trade in 
services and in goods with low-wage countries: How do attitudes differ and how are they 
formed? (SIEPS Report No. 2009:6). Stockholm: Swedish Institute for European Policy 
Studies. 

5. Dimdins, G., & Montgomery, H. (2009). Negative and positive stakes in plural voting: An 
experimental study. Baltic Journal of Psychology, 10, 14-24. 

 
Kopējais publikāciju skaits: 9 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007. – 2008. LZP finansēts izpētes projekts „Saistība starp kolektīvā pazemojuma izjūtu un 

agresivitāti“ . (Latvijas Universitāte), projekta vadītājs. 



 
 

2004-2007. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Democracy 
Unbound“ (Demokrātija bez robežām) (Stokholmas universitāte, Zviedrija, Folke 
Tersman, tel. +468 162107), projekta dalībnieks. 

2007-2010. Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēšanas Institūta (IFAU) un Zviedrijas 
Eiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pret 
atalgojumu īslaicīgi Zviedrijā strādājošajam darbaspēkam no citām ES valstīm“ 
(Stokholmas Universitāte, Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825), projekta 
dalībnieks. 

2009.–2010. LZP finansēts izpētes projekts „ Personības, kognitīvo, attīstības un sociālo faktoru 
saistība ar dzīves kvalitātes radītājiem “. (Latvijas Universitāte), projekta dalībnieks. 

 

Akadēmiskie kursi: 
Latvijas Universitātes profesionālā psiholoģijas bakalaura studiju programmā: 
Sociālā psiholoģija     A daļa, 4 kredītpunkti 
Bakalaura darbs I     A daļa, 2 kredītpunkti 
Zinātniskā komunikācija (daļa no kursa Ievads psiholoģijā) A daļa, 1 kp 

Latvijas Universitātes profesionālā psiholoģijas maģistra studiju programmā:  
Konfliktu risināšana     B daļa, 2 kredītpunkti 
Personības un sociālā psiholoģija II   B daļa, 2 kredītpunkti 
Politiskā psiholoģija     B daļa, 2 kredītpunkti 

Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūras studiju programmā: 
Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas 
Seminārs sociālajā psiholoģijā 

Latvijas Universitātes vadībzinības maģistra studiju programmā: 
Sociālā psiholoģija     A daļa, 4 kredītpunkti 

Latvijas Universitātes ekonomikas bakalaura studiju programmā: 
Sociālā psiholoģija     C daļa, 2 kredītpunkti 
 
Papildu ziņas par profesionālo darbību: 
Personības un sociālās psiholoģijas biedrības (ASV) biedrs (2003—…). 

Psiholoģijas zinātnes asociācijas (ASV) biedrs (2005—…). 
Sabiedrisko jautājumu psiholoģiskās izpētes biedrības (ASV) biedrs (2006—…). 
Starptaustiskās taisnīguma izpētes biedrības biedrs (2008—…). 

Latvijas organizāciju psihologu biedrības līdzdibinātājs un biedrs (2001—2004). 
 
AIKNC eksperts (2007--…) 
LZP eksperts (2008--...) 
 
 
 
 
    Paraksts: 
 
2010. gada 28. septembrī 



 
 

 

Mag. Psych., lektores Maijas Dūkas 
dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 
 
Vārds, uzvārds:            Maija Dūka 
Dzimšanas dati:            1947. gada 16. augusts 
 
Izglītība: 
           1996. - 1998. Latvijas Universitātes doktorante 
           1991. g. 28.04. Psiholoģijas maģistra diploms Nr.000753, 01.02.1993. 
           Apliecība Nr.6 -0113, 
           1969. -1974. Latvijas Universitāte Bioloģijas fakultāte, studente 
           Diploms Nr. 351884, 1974. g. 28.jūnijā 
           1967. -1969. Rīgas 3.medicīnas skola (ar izcilību) – vidējā speciālā    
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
Psiholoģijas maģistre 
Lektore 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
R.Andersone, D.Blūma, L.Daniela, M.Dūka, I.Ivanova, B.Kaļķe, Z.Rubene, L.Rutka, I.Žogla 
(2010.) Izglītības zinātņu modulis, R., LU. 
Dūka M. (2001). „Psihes bioloģiskie pamati” R. 
Dūka M. (1999). „Valodas psiholoģiskie aspekti saskarsmē”. R. 
Lasmane S., Dūka M., Kalniņa R. (1998). „Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un savas nākotnes 
veidošana”. R. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2006. – 2009. g. Zinātniskā tēma „Sociālā atbalsta un skolotāju izdegšanas savstarpējās 
sakarības.” 
1997. 1998. g. Dalībnieks Islandes finansētā pētījumā: „Iedzīvotāju pašiniciatīva, ticība sev un 
savas nākotnes veidošana.” 
1998. -2000. g. Zinātniskā tēma: „Vājdzirdīgo bērnu izpēte.” 
1997. -1998. Zinātniskā tēma: „Skolēnu psihiskā veselība.” 
 
Akadēmiskie kursi: 
 Bakalauru programmā: 
Psihes bioloģiskie pamati – 2 kredītpunkti 
Cilvēka ģenētikas pamati – 3 kredītpunkti 
Saskarsmes psiholoģija  - 2 kredītpunkti 
Maģistra programmā: 
Psiholoģijas un pedagoģijas pamati – 2 kredītpunkti 
Iedzimtība un attīstības psiholoģija – 3 kredītpunkti 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
2008 – 2010.gads: 
„Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide.” 



 
 

„Profesionālās izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences 
paaugstināšana”  
Valsts pasūtījums, profesionālās pilnveides kursi: 
* Konfliktu risināšana skolā , 
* Aktualitātes 5-6gadīgo bērnu izglītības procesā , 
* Daudzveidīga un skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša mācību procesa īstenošana psiholoģijā 
vidējā izglītībā . 
2007. gads: 
ESF projekts „Mākslas un dizaina izglītība”, dalībnieks, lektore ( Liepāja) 
ESF projekts - MITS ( Mentorings, IT, Supervīzija) – atbalsts LU PPF augstākās profesionālās 
studiju programmas „Skolotājs” studentu praksei. 
Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Pašvaldības konsultatīvā centra projekts „Bērnu tiesības un 
rīcība ģimenes konfliktsituācijās”. 
2005. -2006. gads: 
Pedagoģiskās meistarības skola – 
*„Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana mācību un audzināšanas iestādēs” 
( Rīga, Valmiera, Kuldīga, Saldus, Liepāja) 
 
*ESF projekts „Notici sev un palīdzi pati”,  Ventspils raj. Puzes pag. 
 

• ESF projekts „Kurzemes plānošanas reģionālā atbalsta sistēmas veidošana un kapacitātes 
stiprināšana mūžizglītības stratēģijas ieviešanai” ietvaros lekciju un praktisko nodarbību 
cikls „Krīžu psiholoģija”  

 
• Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Talsu valsts ģimnāzijas projekts „Darboties kopā – 

projektā un ik dienas” lekciju cikls  
 

• Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un Jēkabpils pilsētas domes Projekts „Ģimeņu un 
speciālistu izglītošanas un apmācības pasākumi” – lekciju kurss  

 
2004 gads: 
Dalība Bērnu un ģimenes lietu ministrijas pasūtītajos projektos: 

• Aizbildņu apmācība 
• Darbs ar vardarbībā cietušiem bērniem. 

 
 
04.11.2010.                                                     M. Dūka 



 
 

 
Dr. psych., doc. Anda Gaitniece-Putāne 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1970. 
 
Izglītība:  
            2000. – 2005. – Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, doktorante 
  1989. - 1996.  Studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultātē 
                                      
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
            2010. Latvijas Universitātes docente 

2008. Piešķirts psiholoģijas doktora grāds, Dr. psych. 
 2004. Latvijas universitātes lektore 

1996. Latvijas Universitātes asistente 
 
Nodarbošanās: 

No 2010. Latvijas Universitātes docente 
No 2006. Komandas  saliedēšanas treniņu vadīšana 
2004.- 2010.- Latvijas Universitātes lektore 
1995. – 2004.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, asistente 
No 1996.  Komunikācijas treniņu, Personības izaugsmes  grupu vadīšana 
1996.- 1998. Latvijas Evan. Lut. Kristīgās Akadēmijas lektore 
1994.- 1995. Rīgas 58. vidusskola, psihologs 
1993. – 1994.  Latvijas Universitātes psiholoģijas centra laborante 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra:  
                        
             1. A. Gaitniece- Putāne. Emocionālās inteliģences jēdziens un pētījuma modeļi.  LU 

zinātnisko rakstu krājums „Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē.”, 
Rīga, 2002, (457. – 465.) 

 
            2. A. Gaitniece-Putāne. Liverpool Stoicism Scale Adaptation. Baltic Journal of 

Psychology, 2005., 6,(1), 57-63. 
 
             3. A. Gaitniece-Putāne, M. Raščevska. Gender and Age Differences in Emotional 

Intelligence, Stoicism and Aggression. Baltic Journal of Psychology,2006., 7, (2), 26-
42. 

             
           4.  A. Gaitniece-Putāne (2008). Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-

25     un 30-35 gadus veciem respondentiem.  LU zinātnisko rakstu   krājums 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 6 
 
Publicētā mācību literatūra: 

1. Psiholoģija vidusskolām. Skolēnu grāmata. M. Raščevskas, M. Pļavenieces red. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1999. 



 
 

Nodaļas – Kā grupa ietekmē mani, un kā es ietekmēju grupu. (146. – 153.) 
                  Kā masu informācijas līdzekļi ietekmē mūsu apziņu. (222. – 229.) 

2. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāja grāmata. M. Raščevskas, M. Pļavenieces red. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1999. 
Nodaļas -  Kā grupa ietekmē mani, un kā es ietekmēju grupu. (79. – 81.) 
                  Kā masu informācijas līdzekļi ietekmē mūsu apziņu. (111. – 112.) 
 

Konferenču tēzes: 11 
         
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 2000.-2005. Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem 

vīriešiem un sievietēm. 
 
 

• XXI  Starptautiskās skolu psihologu konferences organizācijas komitejas locekle.  
                           Rīga, Latvija, 1998. 

• IV Starptautiskā Baltijas valstu psihologu konferences organizācijas komitejas 
locekle. Rīga.  Latvija, 2000. 

• VII Starptautiskās Baltijas Psiholoģijas konferences organizācijas komitejas 
locekle. Rīga, Latvija,  2006. 

 
Akadēmiskie kursi: 
Saskarsmes psiholoģija, A daļa, 2 kredītpunkti 
Sociālā psiholoģija, A daļa,  2 kredītpunkti 
Praktikums sociālajā psiholoģijā, A daļa, 2 kredītpunkti 
Prakse I, A daļa, 2 kredītpunkti 
Diferenciālā psiholoģija, B daļa, 2 kredītpunkti 
Personības izaugsmes treniņi, B daļa, 2 kredītpunkti 
Stresa vadīšana, C daļa, 2 kredītpunkti 

 
 

             
  
 
2010. gada 15.oktobrī 



 
 

 

Dr. psych., doc. Aleksandrs Koļesovs 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1971. 
  
Izglītība: 
2002.-2005. Latvijas Universitātes doktora studiju programma psiholoģijā. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2008. Latvijas Universitātes docents 
2007. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds sociālajā psiholoģijā. 
 
Nodarbošanās: 

2008. - LU PPMF, Psiholoģijas nodaļa, docents. 

2007.-2008. - LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, lektors. 

2006.-2007. - LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, asistents. 
2003.-2005. - “Centrs Dardedze”, psihologs. 
2002.-2006. - LU PPF, Psiholoģijas nodaļa, pasniedzējs. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1. Kolesovs, A. (2002). The relation between time perspective and locus of control in high 

school students. Baltic Journal of Psychology, 3(2), 7-19. 
2. Kolesovs, A. (2005). Time perspective of Latvian and Russian (ethnic minority) high school 

students in Riga and Latgale. Baltic Journal of Psychology, 6(1), 5-20. 
3. Kolesovs, A. (2009). Factorial validity of the Latvian and Russian versions of the Zimbardo 

Time Perspective Inventory in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10, 55-64. 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 9 
Konferenču tēzes: 13 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2010. - Projekta Nr. Nr.09.1584 „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru saistība ar dzīves 

kvalitātes rādītājiem”, pētnieks. 
2009. - Projekta Nr. 2009/ZP-178 „Pagātnes, tagadnes un nākotnes redzējums: jauna 

psiholoģiskā modeļa veidošana” vadītājs. 
2008. - Projektā Nr. 2007/ZP-57 „Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes modeļi 

saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu mērījumiem 
skolēniem Latvijā”, jauns zinātnieks, pētnieks. 

 
Akadēmiskie kursi: 
Pētniecības metodoloģija psiholoģijā, A daļa, 2 kredītp. 



 
 

Psihometrika, A daļa, 2 kredītp. 
Vides psiholoģija, B daļa, 2 kredītp. 
Lietišķas saskarsmes psiholoģija, B daļa 2 kredītp. 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

• LU PPMF Domes loceklis 
• LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes zinātniskais sekretārs, 2008.-2009. 

 
2010. gada 19. oktobrī 

 



 
 

 

Dr.psych., doc. Baiba Martinsone 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1967. 
  
Izglītība: 
 
1999. – 2003. Studijas doktorantūrā LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
1993. - 1999. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
1985. - 1990. Studijas LU Bioloģijas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2004. Latvijas Universitātes docente klīniskajā psiholoģijā 
2003. Psiholoģijas doktores grāds, Dr.psych. 
1999. Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
1997. Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 
1990. Kvalifikācija Biologs, bioloģijas un ķīmijas pasniedzēja 
 
Nodarbošanās: 
 
2004. - docente 
2006. - 2007. Psiholoģijas maģistra profesionālās programmas direktores pienākumu izpildītāja 
1999. - Psihologa privātprakse Siguldā, Lakstīgalas ielā 13 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2009. Vācu datus WISC – IV un M-L-ST testu standartizācijai 
2009. Stenda referāts „The characteristics of projective drawings of romantic partner in sample 
of insecure attached young adults“. XVII IFTA World Family Therapy Congress, Slovēnija, 
Portoroža 
2008. Stenda referāts „The attachment of schizophrenia patients“. 18th World congress of the 
International association for child and adolescent psychiatry and allied professions, Turcija, 
Stambula 
2006. Stenda referāts „The internal representations of current romantic partner in projective 
drawings: The impact of creativeness“. XV IFTA World Family Therapy Congress, Islande, 
Reikjavika 
2005. Stenda referāts „The relationship between 10-12 years old conduct disordered children and 
their father’s attachment representations“. XXVII International School Psychology Colloquium, 
Grieķija, Atēnas 
2005 - 2008. LZP grants „Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēšana sievietēm“ 
 

• VII Baltijas psihologu konferences organizācijas komitejas locekle, Rīga, 2006  
• EAPA konferences organizācijas komitejas locekle, Rīga, 2011 

 



 
 

Turpinošā izglītība un kvalifikācijas celšana: 
 
2010. Ģimenes psihoterapeites profesionālā līmeņa sertifikāts Nr. P049 
2009. Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas sertifikāts Nr.25 
2006. Vudkoka — Džonsona kognitīvo spēju testa lietotājas sertifikāts 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Psiholo©iskå konsultéßana, A daļa, 2 kredītp.  
• Profesionålå étika, A daļa, 2 kredītp.  
• Prakse psiholoģiskajā konsultēšanā un izpētē klīnikās, A daļa, 8 kredītp. 
• Prakse II, A daļa, 4 kredītp. 
• Prakse III, A daļa, 5 kredītp. 
• Psihologa ētika, A daļa, 2  kredītp. 
• Psihologa ētika un profesionālā darbība, A daļa, 2 kredītp. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:  
 
2008. – Latvijas Skolu psihologu asociācijas Ētikas komisijas priekšsēdētāja 
2006. Starptautiskās Ģimenes terapijas asociācijas biedre 
2005. – Latvijas Ģimenes terapeitu biedrības biedre 
2004. Latvijas Klīnisko psihologu asociācijas Ētikas komisijas locekle 
2002. – 2004. Latvijas Skolu psihologu asociācijas valdes locekle 
1999. – Latvijas Skolu psihologu asociācijas biedre 
 
 
 
2010. gada 7. oktobrī 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

Dr.Psych, docentes Anikas Miltuzes  
Dzīves un darba gājums  

(Curriculum Vitae) 
 
Dzimšanas dati:  1972. 
 
Izglītība: 

 1990. – 1994.  LU Pedagoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura studiju programma; 
1994. - 1996.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistra studiju 

programma; 
1996. - 2003.   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas doktora studiju 

programma. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1994.                 Psiholoģijas bakalaura grāds, psihologa asistenta profesionālā 
kvalifikācija, psiholoģijas skolotāja profesionālā kvalifikācija. 

1996.                 Maģistra grāds psiholoģijā. 
2003.                 Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds. 

 
Nodarbošanās:  

1994. – 1995.  Rīgas skolotāju institūts, psiholoģijas skolotāja; 
1995. - 1996.  Cesvaines ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja; 
1995. - 1998.  LU Psiholoģiskās palīdzības centrs, psihologs; 
1995. – 1996.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas katedra, asistente; 
1996. - 2004.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, lektore; 
no 2004.  LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas nodaļa, docente; 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Raksti recenzētos izdevumos: 
Miltuze A. (2004). Mātes un meitas savstarpējo attiecību raksturojums. LU Rakstu krājums 

“Psiholoģija”, vol.664., p.69-88 
Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I. (2006). Krīzes pārvarēšanas veidi 

Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un ar šķiršanās pieredzi. LU Rakstu krājums 
”Psiholoģija”, vol.698., p.19-35. 

Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior problems by 
parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International Journal of 
Psychology, 43 (3/4), 695. 

Skreitule-Pikše, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother’s sense of competence and child’s 
behavior in response to parent training program encouraging child’s emotional 
development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655. 

 
Sagatavotie mācību līdzekļi: 
MiltuzeA., Raščevska M. (2006) Metodiskie norādījumi kursa darbu izstrādāšanai un 

aizstāvēšanai. Latvijas Universitāte. Rīga 



 
 

Miltuze A. Psiholoģijas zinātne. Bioloģiskie un sociālie faktori. Psiholoģija vidusskolēniem. 

Mācību grāmata. Atb. red. M. Raščevska (manuskripts iesniegts publicēšanai 

izdevniecībā Zvaigzne ABC). 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 11 
Konferenču tēzes      14 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2007.-2008. darbs granta „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības 

problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli „ ietvaros, projekta 
Nr.07.2092. 

2007-2008. LZP granta „Vecāku apmācības programmas „Bērna emocionālā audzināšana” 
efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanā un vecāku 
kompetences izjūtas paaugstināšanā”, projekta Nr. 07.2043., vadītāja. 

 
Akadēmiskie kursi: 

Psiholoģijas bakalaura un profesionālā bakalaura studiju programmā: 
 Ievads psiholoģijā (A daļa, 7 krp.) 
 Attīstības psiholoģija (A daļa, 4 krp.) 
 Praktikums sociālajā psiholoģijā (B daļa, 2 krp.) 
Pedagoģijas bakalaura studiju programmā: 
 Vispārīgā psiholoģija (A daļa, 2 krp.) 
 Bērnu attīstība (A daļa,2 krp.) 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
Starptautisku un Latvijas konferenču orgkomitejas locekle: 
„World Association for Infant Mental Health – WAIMH Eiropas reģionālo konferences “Zīdaiņu 

un bērnu veselīgas attīstības veicināšana” Rīgā, Latvijā, 20. – 21. jūlij ā, 2007.gadā 
organizācijas komitejas locekle. 

VII International Baltic Psychology Conference “Baltic Psychology in Global Context: Where 
Do We Stand?“, Riga, 2006 Local organising committee member. 
 

Darbība profesionālās asociācijās vai biedrībās: 
World Association for Infant Mental Health –zīdaiņu garīgās veselības pasaules 
un Latvijas reģionālās asociācijas locekle. 
 

Darbs programmās un padomēs 
No 2006. gada psiholoģijas bakalaura studiju programmas direktore; 
LU Psiholoģijas promociju padomes sekretāre; 
LU Psiholoģijas studiju padomes locekle. 
 
 
 
 

2010.gada 10.oktobrī.         A.Miltuze 



 
 

 
Dr.psych., viesdoc. Laura Pirsko 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1976. 
  
Izglītība: 
 
1994. – 1999. Bakalaura studiju programma, LU, PPMF 
1999. – 2001. Maģistra studiju programma, LU, PPMF 

2001. -2004. gads, Doktora studiju programma, LU, PPMF 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2010. Latvijas Universitātes viesdocente 
2010. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds klīniskajā psiholoģijā 
2001. Psiholoģijas maģistra grāds 
1999. Bakalaura grāds psiholoģijā 
 
Nodarbošanās: 
 
2010. viesdocente, LU PPFM, psiholoģijas nodaļā 
2001.-2010. psiholoģe, Nodibinājumā "Centrs Dardedze" 
2009. - 2010. lektore, LU PPFM, psiholoģijas nodaļā 
2006.-2009. asistente, LU PPFM, psiholoģijas nodaļā 
2004.-2006. pasniedzēja, LU PPFM, psiholoģijas nodaļā 
2004.-2005. zinātniskā asistente, LU PPFM.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Pirsko, L. (2008). Children’s narrative attachment representations in relation to 
experience of abuse. Journal of Baltic Psychology, 9, 112-128.  

2. Sebre, S., Pirsko, L. (2008). „Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi 
saistībā ar bērnu un vecāku attiecībām”. Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 742, 
51-66. 

3. Sebre, S., Ļebedeva, L. (2006). "Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudžu 
pārmantojamības pārtraukšana", Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 698, 81-95. 

4. Ļebedeva, L. (2006). „Uzvedības traucējumu iezīmju saistība ar vardarbības pieredzi un 
traumas simptomiem 11-13 gadus veciem bērniem”, Latvijas Universitātes raksti, 
Psiholoģija, 698, 68-80.  

5. Sebre, S., Ļebedeva, L., & Trapenciere, I. (2004). Laulību, dzimstības un pozitīvu bērnu 
un vecāku attiecību veicinošo faktoru izpēte. Rīga: Projekts ABD, 1-48. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 5 
Konferenču tēzes: 9 



 
 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2010 - “Sexual Violence against Children in Residential Institutions”, DAPHNE III 2007-2013 
Programme of the EC, NR. JLS/2007/DAP-1/178/-30-CE-0229207/00-68 
Akadēmiskie kursi: 

• Prakse II, B daļa, 4 kredītp. 
• Prakse III, B daļa, 5 kredītp. 
• Prakse IV, B daļa, 13 kredītp. 
• Bērnu attīstības traucējumi, M daļa, 2 kredītp. 
• Bērnu emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā rehabilitācija I, M daļa, 2 kredītp. 
• Bērnu emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā rehabilitācija II, M daļa, 2 kredītp. 
• Bērnu psihoterapija, B daļa, 2 kredītp. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 

• Latvijas Kognitīvi-biheiviorālo psihoterapeitu biedrības biedrs un valdes locekle (no 
2008.gada) 

• Latvijas ģimenes psihoterapeitu biedrības biedrs (no 2005.gada (2005.-2007. – valdes 
locekle). 

• Latvijas klīnisko psihologu biedrības biedrs (no 2001.gada (2004-2007 un 2009.-2010. - 
valdes locekle; no 2007. - sertifikācijas komisijas locekle). 

 
 
 
 
2010. gada 6.decembrī 

 
 

Mācībspēka paraksts 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Dr.psych., prof. Malgožata Raščevska  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
Dzimšanas gads: 1956. gada 9. jūnijs 
 Izglītība: 
1974.-1980. Studijas LU Ekonomikas fakultātē, ekonomista matemātiķa kvalifikācija. 
1992.-1993. LU PPF psiholoģijas maģistratūra.  
1987.-1993. Studijas psiholoģijas neklātienes aspirantūrā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un 

psiholoģijas katedrā sadarbībā ar PSRS  Pedagoģijas Zinātņu Akadēmijas Defektoloģijas 
zinātniski pētnieciskā institūta Bērnu ar psihiskās attīstības aizturi laboratoriju 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
  1993. Psiholoģijas zinātņu doktora grāds  
  1993.  Psiholoģijas maģistra grāds 
  1995.  Latvijas Universitātes docente  

2001.  LU asociētā profesore 
2005. LU profesore 

Nodarbošanās: 
No 2005 līdz šim brīdim profesore LU, PPF Psiholoģijas nodaļā  
No 2007. g. Psiholoģijas doktorantūras programmas direktore  
2001.-2005. Asociētā profesore LU, PPF Psiholoģijas nodaļā 
2001.-2004. Psiholoģijas nodaļas vadītāja LU, PPF  
1994.-2001. Docente LU, PPF Psiholoģijas katedra  
1992.-1994. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vadītāja, LU PPF lektore Psiholoģijas katedra  
1990.-1992. LU Republikas skolu psiholoģiskā dienesta vecākā zinātniskā līdzstrādniece, LU PPF lektore 

Psiholoģijas katedra. 
1988.-1990. Psihologs, Kooperatīvs  „Psiholoģiskā konsultēšana”, Lomonosova ielā 1. 
1981.-1990. Jaunākā zinātniskā līdzstrādniece, vēlāk vecākā zinātniskā līdzstrādniece. Pedagoģijas 

zinātniski pētnieciskā institūta Pedagoģiskās psiholoģijas laboratorija , Vaļņu ielā 2. 
1978-1979. Skolotāja. Valkas rajona Bilskas astoņgadīgās skola 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra (kopš 2005. gada): 
1. Kroplijs A., Raščevska M. (2010). Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. 2. izdevums 

Rīga: SIA „Izdevniecība RaKa”, (iespiešanā). 
2. Raščevska, M., Paegle, Dz., Mencis, J (jun.). (2010.). Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testu 

LMST-I vadīšanas rokasgrāmata. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, – 120 lpp. (iespiešanā). 
3. Raščevska, M. (red.) (2010). Psiholoģija vidusskolām. Rīga: Zvaigzne ABC (iespiešanā) 
4. Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In Selected paper of 

2nd International scientific conference: Gifted children: Challenges and possibilities. October 11-16, 
2009, Riga, Latvia.(pp.16-19).. Kaunas: Technologija  (ISSN 20290-1108) 

5. Griskevica, I. & Rascevska, M. (2009). The Relationship among cognitive abilities and demographic 
factors in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10(1&2), 65-85. 

6. Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric properties of classmates’ Friendship 
Relationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9(1,2), 129-140.  

7. Paegle Dz., Raščevska, M. (2008). „Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze Latviešu 
valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā”, LVAVA zin ātniski metodisks izdevums „Tagad” 
Nr.1., 26-34.  

8. Plaude A., Raščevska M. (2008.) M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā”. 
Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Psiholoģijā. Rīga: LU Apgāds 



 
 

9. Gaitniece-Putāne, A, & Raščevska, M. (2006). Gender and age differences in emotional intelligence, stoicism 
and aggression. Baltic Journal of Psychology, 7(2), 26-42.  

10. Voitkāne, S., Miezīte, S., Raščevska, S., & Vanags, M. (2006). Student motivation for choice of study program, 
psychological well-being, perceived social support and needs at the start of university studies. Baltic Journal of 
Psychology, 7(1), 46-59.  

11. Raščevska M. (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga: SIA 
„Izdevniecība RaKa”, 270 lpp. (iespiešanā, iznāks 2005. gada jūnijā).  

Kopā raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos – 70; Konferenču tēzes - 47 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2010.-2013. Eksperts projektā: ES fondu finansētais projekta 
Nr.2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/ VIAA/003  „Profesionālajā izglītībā iesaistīto 
vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana” 

2008.-2010. IIF projekts  Oriģināli izstrādātā Latviešu valodas un Matemātikas sasnieguma testa 
(vecumam no 6 – 18 gadiem) dažādu skolēnu grupu diferencēšanas spēja” Nr. IIF-1K/2008-156/S54/ 
Latvijas psihologu apvienība 

2009.-2010. gads, LZP grants Nr. 09.1509, vadošā pētniece  „Globalizācijas procesa psiholoģiskie 
aspekti” no 2010. gada Nr. 09.1508  „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības 
faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” , vadošā pētniece. 

2007. − 2008  LZP granta Nr. 07.2091 vadītāja „Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja 
prognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras sākumā”.  

2005. -2006. Vadītājs Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, LU reģ. Nr. 
ESS2005/20  „Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentu prakse skolās”. 

2005. -2006. Vadītāja Nr.:2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0111/0063, LU reģ.Nr. 
ESS2005/22 Skolu psihologu supervizoru tālākizglītības kursi un studentu prakses organizācija. 

Dalība konferencēs ar ziņojumiem: 
Rascevska, M., & Plaude A.. Gifted students’ profiles of analytical, practical, creative and emotional 

intelligence. In 2nd International conference: Gifted children: Challenges and possibilities. October 11-
16, 2009. p.42.  

Raščevska, M, & Sebre. Concurrent adaptation of WISC-IV and ABAS-II: Tyout study in Latvia. In 10th 
European Conference on Psychological Assessment, 16-19 Sept. 2009, Ghent, Belgium. p156. 

Raščevka, M. Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory. XXIX International 
Congress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25. 

Raščevska M., Sebre S.. Adaptation of Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-II): Pilot study in 
Latvia (pp. 49). 29th ISPA Colloquium. Meeting Individual and Community Needs, 24 – 28 July, 
2007, Tampere, Finland. 

Raščevska M. Children’s Adaptive Skills Development in Latvia: Cross-sectional Study (pp. 131). 13th 
European Conference on Development psychology, August 21-25, 2007, Jena, Germany. 

Rascevska M., Miezitis S.. Psychometric Properties of the Practical Skills Questionnaire. Abstracts book, 
pp.14. 5th Conference of the International Test Commission. Brussels, 6-8 July, 2006 

Akadēmiskie kursi: 
Kognitīvā psiholoģija I A  daļa  2 kr.p. (Bakalaura programma) 
Kognitīvā psiholoģija II B  daļa  2 kr.p. (Bakalaura programma) 
Testu adaptācija un konstruēšana B2 daļa  2 kr.p. (Maģistra programma) 
      Doktora programma 
Mūsdienu psiholoģijas teorijas II (Vispārīgās/kognitīvās psiholoģijas teorijas) A daļa 1 kr.p. 
Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes I (Kvantitatīvās pētniecības metodes) 2 kr.p.  
Psiholoģijas pētniecības metodoloģija un metodes III (Zinātniskā komunikācija I ) 1 kr.p.  
Sem. Vispārīgā/kognitīvā psiholoģija  B daļa 3 kr.p.  
Kvantitatīvās pētniecības metodes (Multivariatīvā statistika) B daļa 2 kr.p.  



 
 

Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
LU  Senāta locekle; PPMF  Domes  locekle; LU Konsultatīvās padomes „Izglītība”  priekšsēdētāja 
LU Goda tiesas locekle; LZP eksperte; Valsts kontroles pieaicinātā eksperte 2007 gadā  
Baltic Journal of Psychology galvenā redaktore (kopā ar prof. S. Miezīti) 
Biedre šādās organizācijās: Starptautiskas Skolu psiholoģijas asociācija (ISPA); Eiropas Psiholoģiskās 
izpētes asociācija (EAPA); Starptautiskā Testu komisija (ITC); Latvijas skolu psihologu asociācija; 
Latvijas Psihologu apvienība. 
 
2010. gada 11. oktobris          Malgožata Raščevska 



 
 

 

Dr. psych., prof. Viesturs Reņģe 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1952. 
  
Izglītība: 
 
1975. - 1978. Aspirantūra MVU Psiholoģijas fakultātē 
1970. - 1975. Studijas Maskavas Valsts universitātes Psiholoģijas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2004. Latvijas Universitātes profesors personības psiholoģijas apakšnozarē 
1999. Latvijas Universitātes asoc. profesors sociālās psiholoģijas apakšnozarē 
1992. Nostrificēts psiholoģijas doktora grāds, Dr.psych. 
1981. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta docents  
1979. Psiholoģijas zinātņu kandidāts 
 
Nodarbošanās: 
 
2004. - Latvijas Universitātes PPMF profesors  
1999. -  2004. Latvijas Universitātes PPF asoc. profesors 
2003. – 2007. Ventspils Augstskolas asoc. profesors (0,25 slodze)  
1993. – 2003. Latvijas Mākslas akadēmijas asoc. profesors  
1993. - 1999. Latvijas Universitātes PPF docents (0,75 slodze) 
1991. – 1993. Latvijas Universitātes PPF Psiholoģijas katedras vadītāja p.i.  
1984. - 1991. Latvijas Tautsaimniecības vadītāju valsts institūta (līdz 1990. gadam - LPSR 
Tautsaimniecības starpnozaru institūta) Psiholoģijas katedras vadītājs 
1981. - 1983. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta docents  
1978. - 1980. LPSR Tautsaimniecības starpnozaru institūta vecākais pasniedzējs 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
1.Renge, V. & Draguns, J. Psychology in Latvia: Its origins, survival, and current state (pieņemts 
publicēšanai žurnālā European Psychologist). 
2. Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M.,       
Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, V. (2009). 
Mechanisms of the national character stereotype: How People in six neighbouring countries of 
Russia describe themselves and the typical Russian. European Journal of Personality, 23, 229–
249. 
3. Reņģe V. (2008). Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj.(42. – 52. 
lpp.). Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds. 
4. Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC. 
5. Renge, V., Austers, I. (2004). Social representations of science and psychology: anchoring and 
personification. Baltic Journal of Psychology, 5(1), 14 – 20. 



 
 

 6. Renge, V., Austers, I. (2003). Social representations of science among university students and 
teachers in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 4(2), 20 – 30. 

7. Reņģe V. (2002.). Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC. 
 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 28 
Konferenču tēzes: 25 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
LZP finansētā pētījumu projekta 09.1584 „Personības, kognitīvo, un sociālo faktoru saistība ar 
dzīves kvalitātes rādītājiem” vadītājs (2010.-2012.). 
LZP finansētā pētījumu projekta 09.1508  "Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un 
personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” vadītājs (2009.). 
LZP finansētā pētījumu projekta 06.2007 “Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie 
priekšstati par drošību uz ceļiem” vadītājs (2006. – 2008.). 
LU  finansētā pētījumu projekta “Satiksmes drošību ietekmējošie redzes un sociāli kognitīvie 
faktori” (vad. LU prof. M. Ozoliņš) dalībnieks (sadaļa “Satiksmes drošības sociāli kognitīvie 
faktori”) (2005.- 2006.).  
LZP finansētā pētījumu projekta 05.1422 “Sociālie priekšstati par psiholoģiju mūsdienu Latvijas 
sabiedrībā” vadītājs (2005).  
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Personības psiholoģija –  A daļa, 4 kp. 
• Organizāciju psiholoģija –  B daļa, 3 kp. 
• Organizācijas psiholoģijas teoriju un metožu izmantošana skolās, klīnikās un 

organizācijās  – A daļa, 2 kp. 
• Psiholoģiskie pētījumi organizācijās – B daļa, 2 kp. 
• Personības un sociālā psiholoģija I – B daļa, 2 kp. 
• Mūsdienu psiholoģijas teorijas I (Psiholoģijas vēsture un zinātnes teorija) – A daļa, 2 

kp. 
• Mūsdienu psiholoģijas teorijas IV (Personības psiholoģijas teorijas) –  A daļa, 1 kp. 
• Organizāciju psiholoģijas mūsdienu teorijas un izpētes metodes  - B daļa, 2 kp. 
• Seminārs Personības psiholoģija – B daļa, 3 kp. 
• Seminārs Organizāciju psiholoģijā – B daļa, 3 kp. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 
Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas loceklis 
LR Augstākās Izglītības kvalitātes novērtēšanas centra iekšējais eksperts.  
LU Zinātnisko rakstu krājuma „Psiholoģija” redkolēģijas loceklis 
Baltic Journal of Psychology  redkolēģijas loceklis (no 2001. gada līdz šim brīdim). 
7. Starptautiskās Baltiešu psihologu konferences Organizācijas komitejas priekšsēdētājs  
LU gadskārtējo zinātnisko konferenču Psiholoģijas sekcijas vadītājs 
Starptautiskās Lietišķās psiholoģijas asociācijas biedrs 
Eiropas Personības psiholoģijas asociācijas biedrs 
 
 
2010. gada 4. novembrī. 

 Mācībspēka paraksts 



 
 

Dr.psih., prof.Sandra Sebre 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1953. 
  
Izglītība:   1970.-1973.  Studijas Viskonsīnas Universitātē, Madisonā, Viskonsīnā, 
ASV  

1980.-1981.  Maģistra studijas Harvardas Universitātā, Keimbridžā, 
Masečūsetā, ASV (M. Ed.) 

  1984.-1985.  Maģistra studijas Kolumbijas Universitātē, Ņujorkā, ASV ( 
M.A. psiholoģijā) 

1985.-1992.  Doktorantūras studijas Ņujorkas Pilsētas Universitātē, 
Ņujorkā, ASV (Ph.D. psiholoģijā) 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

  1992. Ph.D. psiholoģijā  (nostrifikācija LU, 1999.g. piešķirts dr. psych.) 
  1996. Latvijas Universitātes docente 
  1999. Latvijas Universitātes asociētā profesore 

2003. Latvijas Universitātes profesore 
Nodarbošanās: 

1984. – 1989.  Kolumbijas Universitātes psihiatrijas un psiholoģijas 
pētniecības centra zinātniskā līdzstrādniece 

1989. – 1990.  Ņujorkas Pilsētas Universitātes pasniedzēja, attīstības 
psiholoģija 

1991. – 1994.  Kornelas Universitātes bērnu attīstības centra psihologs un      
pētnieks 

1995. – 1999.  Latvijas Universitātes docente un katedras vadītāja 
1999. – 2003.  Latvijas Universitātes asociētā profesore un psiholoģijas 

maģ. studiju programmas direktore 
2003 – 2010.  Latvijas Universitātes Psiholoģijas nodaļas profesore un 

nodaļas vadītāja, pasniedzēja attīstības un klīniskajā psiholoģijā 
  
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Sebre, S., Sprugevica, I., Novotni, A., Bonevski, D., Pakalniskiene, V., Popescu, D., 
Turchina, T., Friedrich, W., Lewis, O. Cross-cultural comparison of child reported 
emotional and physical abuse:  Rates, risk factors and psychosocial symptoms. 
International Journal of Child Abuse and Neglect, 2004.,  28, 113-127. 

2. Sebre, S. Political and relational: Autobiographical narrations of Latvian women across 
three generations. Journal of Baltic Studies, 2005., 34, 1, 69-82. 

3. Sebre, S., Ļebedeva,L. Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudžu 
pārmantojamības pārtraukšana. LU Raksti – Psiholoģija,2006., Rīga: Latvijas 
Universitāte, 34 – 53 lpp.  

4. Sebre, S.  Latviešu vīriešu identitātes attīstība dzīvesstāstos Amerikā un Latvijā.  
Dzīvesstāsti:  vēsture, kultūra, sabiedrība. 2007. Rīga:  LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts. lpp. 299 – 308. 

5. Sebre, S., Pirsko, L. Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar 
bērnu un vecāku attiecībām.  LU raksti Psiholoģija, 2008.  lpp 51 – 66.  



 
 

6.   Realo, A., Allik, J., Lonnqviest, J-E., Verkasalo, M., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M., 
Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyshko, A.,  

 Sebre, S. & Renge, V.   Mechanisms of the national character stereotype:  How people in 
six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian.  
European Journal of Personality, 2009.  23: 229 – 249.  

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos 36 
Konferenču tēzes     38 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
2009. – 2010.  „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti” (LZP finansēts pētījumu projekts; 
pētnieks) 
2007. – 2008.   „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un internalizētās uzvedības problēmu 
saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli”  (LZP finansēts pētījumu projekts; 
pētījuma vadītāja) 
2008.  „Atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātika specifiskās bērnu grupās” (LR 
Veselības ministrijas un Sabiedrības veselības aģentūras finansēts pētījuma projekts;  pētījuma 
dalībnieks) 
2004. – 2006.  „Bērnu –vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu zīmējumos un 
stāstījumos” (LZP finansēts pētījumu projekts; pētījuma vadītāja) 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Mūsdienu psiholoģijas teorijas.  A  daļa                       2 kredītp.  
Kl īniskā psiholoģija. 

• Mūsdienu psiholoģijas teorijas.  A  daļa                       2 kredītp.  
Attīstības psiholoģija. 

• Attīstības psiholoģija                 A  daļa                       4 kredītp.  
• Psiholoģiskās novērtēšana         A  daļa                       3 kredītp. 
• Psiholoģiskā izpēte bērniem          A daļa                        4  kredītp. 
• Psiholoģiskā izpēte  

pieaugušajiem              A  daļa                       4  kredītp. 
• Projektīvās izpētes metodes       B  daļa                       2 kredītp. 
• Bērnu attīstības problēmas   B  daļa                       2 kredītp. 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
LU  PPMF  Domes  locekle 
LU Profesoru padomes locekle 
LU Psiholoģijas doktorantūras locekle 
LU Psiholoģijas studiju padomes locekle 
Redkolēģijas locekle žurnālā Baltic Journal of Psychology 
Redkolēģijas locekle LU Zinātnisko rakstu krājums “Psiholoģija”  
Latvijas psihologu apvienības valdes locekle 
2006. VII International Baltic Psychology Conference, Rīga, Zinātniskās programmas vadītāja 
2007.  Zīdaiņu mentālās veselības pasaules asociācijas („World Association for   

 Infant Mental Health – WAIMH)  Eiropas reģionālā  konference „Zīdaiņu un bērnu 
veselīgas attīstības veicināšana”, organizācijas komitejas locekle 

 
2010. gada 1.novembrī 

 Mācībspēka paraksts 
 



 
 

 

Dr.psych., lektore Inga Skreitule-Pikše  
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1976. 
  
Izglītība:    

2004. – 2010.  Latvijas Universitātes Psiholoģijas doktora studiju programma 
1998. – 2000.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 

     Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
1994. – 1998.  Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,  

    Bakalaura grāds psiholoģijā, psihologa asistenta un psiholoģijas 
skolotāja kvalifikācijas 

    
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

2007. lektore    
2000.  Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
2011.   Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā 

 
Nodarbošanās: 
   2007. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 
                          Psiholoģijas nodaļa, lektore 

2003.-2007. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,  
    Skolotāju izglītības nodaļa un Pieaugušo pedagoģiskās 

2003.  „Ģimeņu psiholoģiskā atbalsta centrs Līna”, psiholoģe 
            izglītības centrs, pasniedzēja 
2000.-2005.  Krīzes centrs „Skalbes”, psiholoģe 
1998.-2003.  Rīgas Hanzas vidusskola, psiholoģe 
1998.-2000.  Rīgas Franču licejs, psiholoģijas skolotāja 

    
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

1. Skreitule-Pikse, I., Sebre, S., & Lubenko, J. (2010). Child Behavior and Mother-Child 
Emotional Availability in Response to Parent Training Program: Moderators of Outcome. 
Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, 5, 1418 – 1424. 

2. Skreitule-Pikse, I., Sebre, S., & Lubenko, J. (2010). Mother’s sense of competence, 
mother-child emotional availability, and child’s behavior in response to parent training 
program. Infant Mental Health Journal, 31 (Abstract Supplement, p258).   

3. Skreitule-Pikše, I. & Sebre, S. (2008). Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija 
Latvijā. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija., 742., 67-77. 

4. Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior 
problems by parenting style: Sense of parenting satisfaction and efficacy. International 
Journal of Psychology, 43 (3/4), 695. 

5. Skreitule-Pikše, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother’s sense of competence and 
child’s behavior in response to parent training program encouraging child’s emotional 
development in Latvia. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 655. 

 
Akadēmiskie kursi: 



 
 

• Psihodiagnostika I                    B  daļa                       4 kredītp.  
• Ģimenes psiholoģija                 B  daļa                       3 kredītp.  
• Psiholoģiskās izpētes metodes   B  daļa                       3 kredītp. 
• Izpētes metodes psiholoģijā      B  daļa                       2  kredītp. 
• Bērnu psiholoģiskā izpēte         B  daļa                       4 kredītp. 
• Pieaugušo psiholoģiskā izpēte   B  daļa                      4  kredītp. 
• Vardarbības psiholoģija            B  daļa                       2  kredītp. 
• Konfliktoloģija      B  daļa                       2  kredītp. 

 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    

Kopš 2009. gada Latvijas Klīnisko psihologu biedrības sertifikācijas komisijas locekle. 
 Pasaules Zīdaiņu garīgās veselības asociācijas (World Association for Infant Mental 
Health – WAIMH) Eiropas reģionālās konferences „Zīdaiņu un bērnu veselīgas attīstības 
veicināšana” Rīgā, Latvijā 2007. gada 20. – 21.jūlij ā organizācijas komitejas locekle.  
 
 
 
2010. gada 25.oktobrī 

 Inga Skreitule-Pikše 
 

 



 
 

 

Dr.psych., asistentes Ievas Stokenbergas 
dzīves un darba gājums (curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1980. 
  
Izglītība: 
2004. - 2009. Psiholoģijas doktora studiju programma Latvijas Universitātē.  
2002. - 2004. Psiholoģijas bakalaura studiju programma Latvijas Universitātē. 
1998. - 2002. Psiholoģijas maģistra studiju programmās Latvijas Universitātē.  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2010. Doktora grāds psiholoģijā sociālās psiholoģijas apakšnozarē 
 
Nodarbošanās: 
 
2006 - joprojām    Latvijas Universitāte, Psiholoģijas nodaļa; asistente 
2006 - joprojām     SIA „Triviums apmācības”, kursu pasniedzēja 
2005                      Sporta un pedagoģijas katedra, stundu pasniedzēja 
2002 - 2005           Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija                     
"Papardes zieds",  jauniešu grupas koordinatore, projektu vadītāja,  

konsultante. 
2000 - 2001       Krīzes centrs "Skalbes" Krīzes telefons, brīvprātīgā konsultante   
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Stokenberga, I. (pieņemts publicēšanai). Humora stilu iesaiste ikdienas stresa un 
garastāvokļa savstarpējās sakarībās. LU Raksti, Psiholoģija.  

2. Proyer, R.T, Ruch, W., Ali, N.S., Al-Olimat, H.S., Amemiya T., Adal, T.A., Ansari, 
S.A., Arhar, Š., Asem, G., Baudin, N., Bawab S., Bergen, D., Brdar, I., Brites, R., 
Brunner-Sciarra, M., Carrell A., Carretero Dios, H., Celik, M., Ceschi, G., Chang, K, 
Chao-chih, L., Cheryomukhin, A., Chik, M. P.Y., Chlopicki, W., Cranney, J., Dahourou, 
D., Doosje, S., Dore, M., El-Arousy, N., Fickova, E., Führ, M., Gallivan, J., Geling, H., 
Germikova, L., Giedraityte, M., Goh, A., González, R.D., Guohai, C., Ho, S.K., 
Hrebícková, M., Jaime, B., Jun, W., Hertzberg Kaare, B., Kamble, S., Kazarian, S., 
Kerkkanen, P., Klementová, M., Kobozeva, I. M., Kovjanic, S., Kumaraswamy, N., 
Lampert, M., Levesque, M., Loizou, E., Loving, R.D., Lyttle, J., Machline, V.C., 
McGoldrick, S., Min, L., McRorie, M., Mõttus, R, Munyae, M.M., Navia, C.E., 
Nkhalamba, M., Pedrini, P.P., Petkova, M., Platt, T., Popa, D.-E., Radomska, A., Rashid, 
T., Rawlings, D., Rubio, V. J., Samson, A. C., Sarid, O., Shams, S., Sisokohm, S., Jakob, 
S., Snikhovska, I., Stephanenko, E. A., Stokenberga, I., Stuer, H., Tanoto, Y.S. R., Tapia, 
L., Taylor, J., Thibault, P., Thompson, A., Thörn, H., Toyota, H., Ujlaky, J., Vanno, V., 
van der Westhuizen, B., Wijayathilake, D., Wong, P.S.O., Wycoff, E.B, & Yeun, E.J. 
(2009). Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at 
(gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries. Humor: International 
Journal of Humor Research, 22(1-2), 253-279. 



 
 

3. Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. 
Baltic Journal of Psychology, 9, 70-84.  

4. Stokenberga, I. (2006). Humor Effect on Stress Responses: The Experimental Study 
Using Stress Inducing Movie. Baltic Journal of Psychology, 7, 15-25 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 4 
Konferenču tēzes: 8 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2002. - 2010. Humora loma stresa pārvarēšanas procesā.  
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Praktikums sociālajā psiholoģijā I, B daļa, 2 k.p.  
• Praktikums sociālajā psiholoģijā II, B daļa, 2 k.p. 
• Prakse I, B daļa, 4 k.p. 
• Psiholoģijas vēsture, A daļa,  3 k.p. 
• Sociālā psiholoģija (semināri), A daļa, 16 akad. h. 
 

2010. gada 12.oktobrī 
  

 
 

 



 
 

 

 
Dr.psych. docente Evija Strika 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1971. 
  
Izglītība: 
 
1999. - 2009. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē doktorantūrā 
1993. - 1996. Studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē  maģistratūrā 
1989. – 1993. Bakalaura studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2010. Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte,  docente 
2009. Psiholoģijas doktora zinātniskais grāds klīniskajā psiholoģijā  
1997. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē,  lektore 
 
Nodarbošanās: 
 
2010. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. docente 
1997. - 2010. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte,  lektore  
1997. VSIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas cntrs, tiesu psiholoģijas eksperte 
1993. – 1997. Rīgas psihoneiroloģiskā slimnīca, klīniskā psiholoģe  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Strika E. (2002). Likumpārkāpēju personības  īpatnības. Kastiņš J. (red.), LU PPF 
Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, 649, 511-523. Rīga. 

2. Strika E. (2002). Psiholoģija tiesu sistēmā Latvijā. Baltic journal of psychology, 3, 2, 58-
71. R.: LU, Psiholoģijas nodaļa.  

3. Strika E. (2002). Psiholoģiskie traucējumi un to saistība ar likumpārkāpuma izdarīšanu. 
Kastiņš J. (red.) LU PPF Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē, 655, 531-
540. Rīga. 

4. Strika E. (2008). Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu 
psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas 
ar MMPI-2).  Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 729, 70-89. R.: Latvijas 
Universitāte. 

5. Strika E. (2009). Promocijas darbs psiholoģijā „Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu 
psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības 
raksturojums”  

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2000. Likumpārkāpēji ar psihiskiem traucējumiem, to personības iezīmes, psihopātijas izteiktības 
pakāpe 



 
 

 
Starptautiskās konferences  

• Strika E. “Personality features of intoxicated persons charged with murder”.  IV 
Internacional Baltic Psychology Conference, Rīga, 1998.  

• Strika E. „Likumpārkāpēju personības īpatnības”. LU 59. zinātniskā konference, Rīga, 
2000. 

• Strika E. “Personality features of offenders” . Nordic/Baltic Summer Institute and a 
conference on Risk and Protective Factors in the development of Antisocial Behavior, 
Vilnius, 2001. 

• Strika E. „Adaptation of the Hare Psychopathy checklist-revised for    Latvian offenders” 
. XVth European Conference on psychology and Law „New Horizons for Psychology 
and law”, June 29 to July 2, Vilnius, 2005. 

• Strika E. „Ar MMPI-2 mērīto personības iezīmju atšķirības tiesu psihiatriskajā vai 
kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā ekspertīzē nonākušajiem 
likumpārkāpējiem”. LU 65. zinātniskā konference, Rīga, 2007. 

• Strika E. „Personality and psychopathy correlates of criminal offenders with and without 
diagnosis of mental disorders”. Nordic-Baltic doctoral network in psychology. 4th annual 
meeting, 24-26th August, 2009, Helsinki, Finland 

 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Patopsiholoģija – 4 kr.(A d.) 
• Psihodiagnostika II- 2 kr. (A d.) 
• Prakse II (A d.) 
• Prakse IV (A.d.) 
• Pašnovērtējuma metodes (A d.) 
• Juridiskā psiholoģija – 2kr.(B d.) 
• Tiesu psiholoģiskās ekspertīzes – 2 kr. (B d.) 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

• Tiesu eksperta sertifikāts Nr. 0826010189 tiesu psiholoģiskajās tiesu ekspertīzēs, izdots 
2008.g.16.jūlij ā 

• Vudkoka-Džonsona kognitīvo spēju testa vadīšanas apguve un testa apmācības trenera 
sertifikāta ieguve, ASV, Woodcock-Munoz Foundation, 2005.g. 3. -14. oktobris  

• „ Apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem darbiniekiem no 
vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai”, Apliecība Nr.07-36/I., 2008.  

Citas ziņas :  
• Kl īnisko psihologu asociācijas biedre 
• Darba grupas locekle Latvijas Psiholoģijas likuma izstrādē 

 
 
2010. gada 3. novembrī 



 
 

 

 
Dr.psych. Anda Upmane 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1972. 
  
Izglītība: 
2003. - 2008.Studijas LU psiholoģijas doktorantūras programmā. 
1997.-2002.  Studijas  Stokholmas psihodrāmas , sociometrijas un grupu psihoterapijas institūtā.  

1994.-1996. Studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas 
maģistra studiju programmā 

1990.-1994. Studijas Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura studiju 
programmā.  

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2010. Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā.  
1996. Latvijas Universitāte, lektore. 
1996. Psiholoģijas maģistra grāds. 
1994. Latvijas Universitāte, asistente. 
1994. psiholoģijas bakalaura grāds, psihologa asistenta un psiholoģijas skolotāja kvalifikācija. 
 
Nodarbošanās: 
 
no 2006.    Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmu direktores p.i.  
no 2002.  Privātprakse psiholoģiskajā konsultēšanā un grupu psihoterapijā. 
2001-2006. Psihologa asistenta profesionālās programmas direktore. 
no 1998.  Darbs pēc pieprasījuma ar grupām “saskarsmes psiholoģija”, “personības 

izaugsme” u.c. 
no 1996. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas nodaļa, 

lektore 
1996. – 2002. Nodarbinātības Valsts Dienests. Darba Meklētāju Klubs, psiholoģe, programmu 

”Sociālpsiholoģiskā rehabilitācija” un  “Saskarsme darbā ar klientiem” realizācija. 
1994.-1996. Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas katedra, 

asistente. 
1994.-1996. Rīgas Centra Humanitārā ģimnāzija, psihologs. 
1993-1995. Rīgas Centra Humanitārā ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja. 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Upmane, A., & Sebre, S. (2010). Sources of life satisfaction judgments in Latvia. Procedia - 

Social and Behavioral Sciences, 5, 1471–1476 ( indeksēts ScienceDirect, Scopus, Thomson 
Reuters Conference Proceedings Citation Index).  

Upmane A. (2006) Iekšējās saskaņotības izjūtas jaunākie pētījumi psiholoģijā. LU raksti. 
Psiholoģija. 96-107 lpp. 

Maslovska K., Mārtinsone K., Miltuze A., Upmane A., Bite I.(2006) Krīzes pārvarēšanas veidi 
Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un ar šķiršanās pieredzi .LU raksti. Psiholoģija.19-
35. 



 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 8 
Konferenču tēzes: 9 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
no 2010. ‘’Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu  

kompetences paaugstināšana”, ESF projekts, psiholoģijas darba grupas vadītāja. 
no  2010. ‘’Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu  

kompetences paaugstināšana”, ESF projekts, eksperte. 
2003.-2008. Apmierinātība ar dzīvi: kvantitatīva un kvalitatīva analīze, promocijas darba 

izstrāde. 
2001-2003. Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos, LZP grants. 
 

• 2006. gadā 7. Baltijas psihologu konference, Rīga, Latvija Rīcības komitejas locekle 
• 2005.g. pieredzes apmaiņa Leidenes Universitātē, Nīderlandē 
• 2004.g.  pieredzes apmaiņa Sanktpēterburgas Universitātē 
• 2003.g. pieredzes apmaiņa Stokholmas Universitātē 

 
Akadēmiskie kursi: 

Psiholoģijas bakalaura un  profesionālā bakalaura studiju programmā: 

• Prakse I (1 kr.p.) 
• Personības psiholoģija, semināri ( 1 kr.p) 
• Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā (2 kr.p.) 
• Psiholoģiskās konsultēšanas pamati ( 2 kr.p.)  
• Ievads psiholoģiskajā konsultēšanā II (2 kr.p.) 
• Personības izaugsmes treniņš (2 kr.p) 

Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmā: 

• Psiholoģiskā konsultēšana (4kr.p.) 

Dažādās skolotāju izglītības un tālākizglītības programmās: 

• Sociālā psiholoģija (2 kr.p.) 
• Novērošanas prakse (1 kr.p.) 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

• LU PPMF Domes locekle. 
• Psiholoģijas studiju programmu padome, sekretāre. 
• Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas direktores p.i.  
• Kl īnisko psihologu asociācijas biedrs. 

 
 
 
2010. gada 2. novembrī 

 
 A.Upmane 



 
 

 

Psych. Mag Sarmīte Voitkāne 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1942. 
  
Izglītība: 
1968.-1973.- psiholoģijas studijas Maskavas Valsts universitātes Psiholoģijas fakultātē.  
1992. - maģistratūra Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. 
1992.-1995. - sertifikāts, pamatizglītība psihodinamiskajā psihoterapijā, pasniedzēji no Aprūpes 
profesiju koledžas Eskilstunā, Zviedrija.  
1997. – sertifikāts kognitīvajā psihoterapijā, pasniedzēji no Umeo Universitātes Psiholoģijas 
nodaļas, Zviedrija. 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi:  
 
1998.- 2010. lektore  
1992. Psiholoģijas maģistre  
 
Nodarbošanās: 
 
1998. -2010.Latvijas Universitātes lektore 
2008.- 2010. psihologs –konsultants LU Studentu servisā 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
Voitkāne, S. (2003). The Relationship of Social Support, Anxiety, Depression, and Student 
Needs to Psychological Well-Being in First Year University Students. Baltic Journal of 
Psychology. Vol.4, No.2, 31-43 pp.  
Voitkāne, S. (2004). Pirmā kursa studentu psiholoģiskās adaptācijas rādītāju saistība ar piesaistes 
veidiem un sociālo atbalstu. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija. No.664, 122-146 lpp. 
Raščevska, M., Voitkāne, S. & Miezīte, S. (2004). Saistība starp praktisko intelektu, 
psiholoģiskās labklājības un sociālās pielāgošanās rādītājiem. Latvijas Universitātes raksti. 
Psiholoģija. No.664, 89-121 lpp. 
Voitkane, S. (2003). The relationship of social support, anxiety, depression, and student needs to 
psychological well-being in first year university students. Baltic Journal of Psychology, Vol.4, 
No.2 
Voitkane, S. (2004).  The relationship of goal directedness with life satisfaction, psychological 
immune system and depression at the first semester of studies in university. Baltic Journal of 
Psychology, Vol.4, No.4.  
Voitkāne, S. (2005). Pašcieņas, pašpaļāvības saistības ar psiholoģisko labklājību un depresiju 
studentēm studiju sākuma posmā. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija. No.685 
Voitkāne, S. (2005). Raugoties uz pārmaiņām studijas uzsākot. LU Studentu avīze No.1   
Maslovska, K., Voitkāne, S., Miezīte, S., & Raščevska, M. (2005). Reliability and Validity of the 
Adaptation of the Satisfaction with Life Scale in Latvia.  Baltic Journal of Psychology, Vol.6, 
No.2. 25- 36   



 
 

Voitkāne, S., Miezīte, S., & Raščevska, M. & Vanags, M. (2006). Student Motivation for their 
Choice of Study Program, Psychological Well-Being, Perceived Social Support and Needs at the 
Start of University Studies.  Baltic Journal of Psychology, Vol.7, No.1. 46- 59 pp.                                
 
Voitkāne, S. (2010). Latvijas Universitātes 2006. /2007. gada 1. kursa studentu adaptācijas 
problēmas  pirmā studiju gada sākumā. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija. No. 
  
Konferenču tēzes 34  
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Mācību literatūra. 
Kurme, D., Kikuts, R., & Voitkane, S. (1984). Rehabilitation of Patients After Neurosurgical 
Operations and Neurotrauma. Methodical Recommendations. Ministery of Health of Latvia 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība:  
Pētniece:  
2001. - 2003. Pirmā gada LU studentu adaptācijas prognozēšana: longitudiāls pētījums. 
2004. - 2006. Longitudiāla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu 
pilotāžu. 
 
Akadēmiskie kursi: 

• Neiropsiholoģija bakalauru programmā, A daļa 2 kredītpunkti 
• Neiropsiholoģija maģistru programmā, A daļa, 2 kredītpunkti 
• Valodas un runas psiholoģija, B daļa, 2 kredītpunkti 
• Psiholoģiskā rehabilitācija, B daļa, 2 kredītpunkti 

 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 
 
2010. gada 5. novembrī 

 Mācībspēka paraksts 
 



 
 

 

Dr.phil. Ludmila Apsīte 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
 
Dzimšanas gads: 1945. 

Izglītība:   1969.-1971.  Studijas LVU Vēstures un filozofijas fakultātē 

   1971.-1973. Studijas Maskavas Valsts universitātes Filozofijas fakultātē 

1980.-1983.  Aspirantūra LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedrā 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

   1987.   Filozofijas zinātņu kandidāte 

1992.   Nostrificēts filozofijas doktora grāds, Dr.phil. 

1995.   Latvijas Universitātes docente 

1996. Humanitāro Zinātņu Akadēmijas (Sankt Pēterburga) 
akadēmiķe 

Nodarbošanās: 

   1973.-1983.  kabineta vadītāja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Vēsturiskā materiālisma un filozofijas vēstures katedrā 

   1983.-1988.  vec. pasniedzēja LVU Vēstures un filozofijas fakultātes 
Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā 

   1988.-1991.  docente LVU Vēstures un filozofijas fakultātes  
Dialektiskā un vēsturiskā materiālisma katedrā 

   1991.-2002.  docente LU Vēstures un filozofijas fakultātes  
Filozofijas vēstures katedrā 

1994.-2000.  docente Rīgas Humanitārajā institūtā 

1998.-2000.  docente Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā 

2002.–2004.  docente LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (PPF) 
Pieaugušo izglītības katedrā 

Kopš 2004.  docente LU PPF (kopš 2010.g. – PPFM) 
Izglītības zinātnes un informātikas nodaļā 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

3. I.Kanta mācības par kultūru metodoloģiskās nostādnes (kr.val.). PSRS ZA 1987. 1 iesp.l. 

4. Kultūras jēdziena evolūcija I.Kanta filozofijā. LU 1990. 0,5 iesp.l. 

5. Kultūra un cilvēce I.Kanta filozofijā. ZA 1990. 0,5 iesp.l. 



 
 

6. Sofisti, Sokrats, sokratiskās skolas.// Antīkā un Viduslaiku filozofija. R. 1997. 0,5 iesp.l. 

7. XVIII gs. Rietumeiropas filozofija.// Rietumeiropas filozofija 14.-16. gs. R. 2000. 3 
iesp.l. 

8. Izglītības filozofija. Raksts starptautiskai enciklopēdijas vārdnīcai Глобалистика 2005.g. 

9. Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas. (krievu val.) Uzstāšanas tēzes IV Krievijas 
filozofijas kongresā. Maskava, 2005.g. 

10. Kultūra un brīvības problēma izglītības filozofijā. (krievu val.) //Literatūra un kultūra: 
process, mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums VII. 320.-328.lpp. 
Daugavpils 2006.g. 

11. Priekšvārds M.Mamardašvili lekcijai// Krievu pasaule un Latvija. Русский мир и 
Латвия. Rīga 2006.g. 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

2006.-2007.  Piedalīšanās LZP Nr.904 grantā 

Piedalīšanās ar referātiem zinātniskajās konferencēs 

• Identitātes problēma. Filozofiskais aspekts – 5. Starptautiskā konference „Sabiedrība un 
kultūra” Liepāja, 2002.g. 

• Kultūra un brīvības  problēma izglītības filozofijā – Starptautiskā konference „XIV 
zinātniskie lasījumi” Daugavpils, 2004.g. 

• Izglītība Latvijā: problēmas un perspektīvas – IV Krievijas filozofijas kongress. 
Maskava, 2005.g. 

• Zinību drošība un uzticības problēma – 10. Starptautiskā konference „Sabiedrība un 
kultūra: cilvēkresursu attīstība zināšanu sabiedrībā” Liepāja, 2007.g. 

Akadēmiskie kursi: 

Izglītības socioloģija. Izglītības zinātņu maģistra studiju programma A daļa 4 kredītp. 

Identitāte sociālo transformāciju procesos. Izglītības zinātņu maģistra studiju 
programma 

B daļa 2 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma Skolotājs A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma. Psihologs. 
Dizainers 

A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas pamati. Profesionālā bakalaura studiju programma. Pirmsskolu 
skolotājs. 

A daļa 4 kredītp. 

Filozofijas modernās tendences. Profesionālā bakalaura studiju programma. 
Kultūras vēstures skolotājs 

A daļa 2 kredītp. 

 
 
 
 
 
2010. gada 08.novembrī 



 
 

 

 Ma.Philol. Anita Eiholca 
dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1954. 
  
Izglītība:   1972.-1977.  Studijas LU Svešvalodu fakultātē 

1998.-2002. LU Moderno valodu angļu filoloģijas maģistra studiju 
programma 
2004.-2009.    LU Doktorantūras augstskolas pedagoģijas augstskolas 
zinātnes programma 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
   2002 Humanitāro zinātņu maģistrs filoloģijā 
   1977 Angļu valodas un literatūras pasniedzējs, filologs 
Nodarbošanās: 
   1999. -2005.  LU Moderno valodu fakultātes anglistikas nodaļa, 

stundu pasniedzēja 
   2002.- 2004. Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Akadēmija, docētāja 
   2002- 2009  Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, lektore 
   2008. -2009. – RTU Valodu Institūts, stundu pasniedzēja 
   2008.09.- līdz šim brīdim – LU PPMF, SIN, docētāja 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

12. 2006.05.06. Starpkultūru komunikācijas apraksts Eiropas kolokvijā Starpkultūru telpas 
pētīšanas metodoloģija” 2006.g.6.maijā, SPPA, Rīga 

13. 2006. 03.06. Prezentācija „Teacher`s Personality and Professional Competence”ATEE 
Spring University konferencē. 

14. 2008 Kalniņa Daiga, Eiholca Anita,Briška Ilze,Baranova Sanita Jaunās paaudzes 
mācīšanās veicināšanas kvalitāte pamatskolā [Quality offacilitating new generation 
learners’ learning at basic school]. ATEE Spring University2008. Teacher of the  21st 
Century: Quality Education for Quality Teaching. (May  2-3, 2008). Association  for 
Teacher  Education in  Europe. Department of Education of the  Faculty of Education  
and Psychology. The University of Latvia. University of Latvia Press, pp. 450-461. CD 
format. ISBN 978-9984-825-51-9 URL 
http://www.lu.lv/materiali/apgads/izdevumi/konferences/atee_spring_university/ATEE_0
5-session.pdf 

15. 2009.  Social  Cultural Competency as a Concept  of Integrative Core Competences in the 
Context of Life Long Learning, Andra Fernate, Karine Oganesjan, Irina Maslo, Anita 
Eiholca The 10th International Conference on education Research Global and 
comparative Perspectives in Academic Competence, Evaluation and Quality Assurance 
,October 29-30 (Thu. –Fri.), 2009 Hoam Education Centre Seul National university, 
Seoul, Korea. 

16. 2010.02.01.Referāts „Developing and Facilitating of Students` Learning Competences in 
ESP for Graphic and Interior Designers LU zinātniskajā konferencē Nr.68. 

 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
1998.-2002. Maģistra grāds „Skolotāja personība un profesionālā kompetence” 



 
 

2005. „Active Learning in Higher Education” Socrates Intensive Program at postgraduate level. 
2004.- līdz šim brīdim  Promocijas darba „Studentu mācīšanās kompetences pilnveide angļu 
valodas speciāliem mērķiem apguvē” izstrāde; 
2007.-2010. LU PZI pētnieciskais projekts ’Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšana”, darbs 
kvalitatīvo datu apstrādes grupā; 
2008. - līdz šim brīdim LU PZI pētnieciskais projekts „Mūžmācīšanās kvalitātes iekļaušana 
izglītībā”, 5.darba grupa-Pētījuma rezultātu diseminācija   
 
Akadēmiskie kursi: 

• Angļu valodas funkcionālā komunikācija     B  daļa                       4 kredītp 
• Angļu valodas sistemātiskā gramatika          B  daļa                       4 kredītp 
• Hermenētika I, II, III, V, VI                          A daļa                        8 kredītp 
• Angļu valoda PLK un NLK Profesionālās  

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 
• Angļu valoda PLK un NLK Akadēmiskās 

BA programmas psihologiem                       A daļa                         4 kredītp. 
• Angļu valoda I Mutvārdu  

komunikācija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 
• Angļu valoda II Lasīšana un 

terminoloģija programma Māksla 204A1    A daļa                         2 kredītp 
• Angļu valoda III Lasīšana un  

komunikācija programma Māksla 204A1   A daļa                          2 kredītp 
• Angļu valoda I Mutvārdu komunikācija     A  daļa                         2 kredītp 
• Angļu valoda II Lasīšana un 

terminoloģija programma Valo P191          A daļa                         2 kredītp  
 
Papildus  ziņas  par  profesionālo  darbību:    
2004./2005.un 2009./2010. mācību gadā Pedagoģiskās prakses vadīšana studiju programmas 
„Vidusskolas angļu valodas skolotājs” studentiem. 
28.06.05.-01.07.05. – „Angļu valodas speciāliem mērķiem mācīšanas metodikas”, LU, Moderno 
valodu fakultāte. 
20.02.2006-19.06.2006.profesionālā pilnveide programmā ”Augstskolu didaktika”: mūsdienu 
teorijas un prakse.-sertifikāts Nr.1105-4KP(160 stundas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010. gada 28.aprīlī                                                                            Anita Eiholca 

 

 

 



 
 

 

             

Mg. izgl. zin., asistente Evija Latk ovska 
dzīves un darba gājums 

Dzimšanas gads: 1979  
   
Izglītība: 2009 

 
 
2009 
 
2008 
 
2007 
 
2006 
 
2005 
 
2003 
 
 

Uzsāktas studijas Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultātes (PPF) Pedagoģijas nodaļā Pedagoģijas doktora studiju  programmā, 
augstskolas pedagoģijas virzienā 
pabeigta pedagogu tālākizglītības programma: Mentoru kompetences pilnveide, 
saņemot kvalifikāciju augstskolas mentore  (LU PPF) 
pabeigta pedagogu tālākizglītības programma: Skolu mentoru sagatavošana (LU 
PPF) 
pabeigti kursi: Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās izglītības 
pamati/augstskolu didaktika (LU PPF) 
LU Moderno valodu fakultātē iegūts profesionālās 
augstākās izglītības diploms – tulka kvalifikācija 
LU  PPF Izglītības zinātņu maģistra programmā iegūts maģistra grāds virzienā 
Izglītība un cilvēka uzvedība 
LU PPF Svešvalodu mācību metodikas katedrā iegūts skolotāja diploms ar 
kvalifikāciju Vidusskolas angļu valodas skolotājs                                        
 

   
Akadēmiskie 
nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 

 asistente, Mg. izgl. zin. 

   
Nodarbošanās: 2005 

2003 
asistente LU PPF Skolotāju izglītības nodaļā (SIN) 
stundu pasniedzēja LU PPF Svešvalodu mācību metodikas katedrā (tagad: SIN) 

   
Zinātniskās 
publikācijas: 

2010 
 
 
 
 
2010 
 
 
 
2009 

Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Profesionālās darbības pašvērtējums topošo 
valodu skolotāju prakses laikā. The ATEE Spring University: Teacher of the 
21st Century: Quality Education for Quality Teaching, 230.-239.lpp., Rīga: 
Latvijas Universitāte, Association for Teacher Education in Europe (ISBN 978-
9984-49-027-4) (CD formātā) 
Latkovska, E., Rutka, L. (2010) Self-Assessment of Professional Activity of 
Student Teachers of Languages. The ATEE Spring University: Changing 
Education in Changing Society, 61.-68.lpp., Lithuania: Klaipeda University 
(ISSN 1822-2196) 
Latkovska, E., Rutka L. (2009) Eiropas portfelis topošajiem valodu skolotājiem 
(EPTVS) kā profesionālās darbības pašvērtējuma veids studentu skatījumā. 
Latvijas Universitātes raksti, Pedagoģija un skolotāju izglītība, 747. sējums, 
111.-123. lpp., Rīga: Latvijas Universitāte (ISSN 1407-2157; ISBN 978-9984-
45-175-6)                             

   
Zinātniski 
pētnieciskais darbs: 

 LU PPMF PZI ASEM HUB LLL realizētais projekts 2. starptautiskajā 
pētniecības ciklā Kompetences attīstībā, mācoties darba vietā pētnieku grupas 
koordinatores asoc.prof. E. Maslo vadībā (no 2010. gada marta) 

IP project CUFTE  – Current Foreign Language Teaching Policy in Europe 
(2009 – 2010; prof. I. Ivanovas vadībā)  



 
 

Project EPOSTL2 – European Portfolio for Student Teachers of Languages 
(2008-2011)                                

Thematic Network Project in the Area of Languages III (TNP3) , Socrates 
Erasmus Programme (2003-2006),                                           
sub-project two: Languages for Enhanced Opportunities on the European labour 
Market un Network for the    
decentralised and centralised dissemination of TNP3 results and outcomes 
(TNP3-D) ( prof. I. Kangro  vadībā) (Agreement n. 230356-CP-1-DE-
ERASMUS-TND 2006 – 2382 / 001 – 001 SO2)                                                                      

Uzstāšanās 
starptautiskās 
konferencēs: 

2010  
 
 
 
 
2010  
 
 
2010   
 
 
 
 
 
 
 
2009  

The Tenth Baltic IATEFL & LATE 18-year anniversary conference ELT: 
Sharing Ideas, Opinions, Research And Good Practice. Rīga, 20. 08. 2010. – 
darba seminārs skolotājiem kopā ar absolventi L. Kukaini: Improvisation 
Theatre and Its Relationship with Lessons of English. (Education and 
Information Centre of Riga City) 
The ATEE Spring University: Teacher of the 21st Century: Quality Education 
for Quality Teaching, LU, PPMF, Rīga 08. 05. 2010. – referāts: Profesionālās 
darbības pašvērtējums topošo valodu skolotāju prakses laikā (LU, PPMF) 
The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Pre-Conference Event ‘Teachers as 
Lifelong Learners, The European Portfolio for Student Teachers of Languages’, 
University of Veliko Turnovo, Bulgaria 23. 04. 2010. – referāts: The EPOSTL as 
a Means of Self-Assessment of Professional Activity – The Students’ Perspective. 
The Nineteenth Annual BETA-IATEFL Conference ‘English Language 
Education in Diverse Learning Environments and Cultures’, University of 
Veliko Turnovo, Bulgaria 24. 04. 2010. – referāts: ‘Changing Paradigms of 
Student Teachers’ Idea of Self-Assessment’  
The Ninth Baltic IATEFL&LATE 17-year Anniversary Conference ‘The 21st 
Century ELT Classroom – What is the Status Quo?’ Rīga, 21. 08. 2010. – 
referāts:  EPOSTL - A Tool That makes Teachers Think About Professional 
Development. (LU, Moderno valodu fakultāte) 

   
Docētie studiju 
kursi: 

       ”Angļu valodas mācību stundu modelēšana” (PLK, 4 krp.) Profesionālā 
bakalaura studiju programma ‘Skolotājs’ studiju programma ‘Angļu valodas 
skolotājs’; 
      ”Svešvalodu mācību metodika I’’ (PLK, NLK, 4 krp.) Profesionālā 
bakalaura studiju programma ‘Skolotājs’ studiju programma ‘Angļu valodas 
skolotājs’; 
      ”Integrētais kurss angļu valodas skolotājiem”(PLK, NLK, 6 krp.) 
Profesionālā bakalaura studiju programma ‘Skolotājs’ studiju programma ‘Angļu 
valodas skolotājs’; 
       ”Praktiskā svešvaloda angļu valoda psihologiem I;II” (PLK, 4 krp.) 
Psiholoģijas bakalaura studiju programma; Psiholoģijas profesionālā bakalaura 
studiju programma; 
      ”Angļu valodas tekstu leksiski gramatiskā analīze skolotājiem I; II”(NLK, 2 
krp.) studiju programma Pamatskolas angļu valodas skolotājs; 
       ”Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem I”(PLK, 
NLK, 2 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma ‘Skolotājs’ studiju 
programma ‘Angļu valodas skolotājs’; 
      ”Leksiski stilistiskā angļu valodas tekstu interpretācija skolotājiem II”(PLK, 
4 krp.) Profesionālā bakalaura studiju programma ‘Skolotājs’ studiju programma 
‘Angļu valodas skolotājs’. 



 
 

   
   
Papildus ziņas par 
profesionālo 
darbību: 

2010 
 
 
 
2003 -
2010 

Noslēguma pārbaudījuma komisijas sekretāres pienākumu pildīšana LU PPMF 
Skolotāju izglītības nodaļā Valsts pārbaudījuma komisijā Skolotāja profesionālā 
bakalaura studiju programmas Angļu valodas skolotājs studiju virzienā (pilna 
un nepilna laika klātienes studentiem) rudens un pavasara sesijā 
Piedalīšanās studentu prakšu (Pedagoģiskā prakse I,II) vērošanā 
Diplomdarbu vadīšana, recenzēšana       
 
 
 
 

   
2010. gada 11. oktobrī 

Evija Latkovska 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Dr.philol. 
Ilze Kangro 
 
Dzimšanas gads: 
 
Izglītība: 
1982 – 1987 
1975 – 1979    
1973– 1975 
 
 
Akad, nosaukumi un 
zinātniskie grādi: 
2003 

1999 

1992 

1990 

1987 

1979 

1979 

Nodarbošanās: 

2003--2007 

2004--2006 

 

2004--2006 

 

2005--2006 

2005--2007 

2005--2009 

2005--2009 

Publikācijas zinātņu 
nozarē: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
1955 
 
Ļeņingradas Valsts universitātes Aizrobežu literatūras katedras klātienes aspirante 
Leipcigas universitāte (VFR), Ģermānistikas fakultāte. Iegūtā kvalifikācija: dipl. filoloģe, vācu un 
angļu valodas pasniedzēja  
LU, Svešvalodu fakultāte studente 
profesore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Svešvalodu mācību metodikas katedrā 
asociētā profesore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Svešvalodu mācību metodikas katedrā 
 
filoloģijas zinātņu doktore 
Latvijas Universitātes docente 
filoloģijas zinātņu kandidāte 
Latvijas Universitātes Svešvalodu katedras pasniedzēja 
augstskolas docētāja 
Starptautiskā Grundtvig projekta “Starppaaudžu interkulturālās mācības Eiropā”(GILE – 
Generationenübergreifendes Lernen in Europa) Latvijas darba grupas koordinatore.  

TNP 3 projekta apakšproje    TNP 3 projekts „Svešvalodas Eiropas darba tirgū” Latvijas nacionālās darba grupas vadītāja. 
(Themati-cal Network Project in Area of Languages (TNP 3) Languages for enhanced opportunities 
on the Euro-pean labour market. (Nr. 10031-CP-3-2002-1DE-ERASMUS-TN). 
Starptautiskā Socrates/Erasmus projekta “E-mācības augstākajā izglītībā” doktora studiju 
programmas koordinatore un mācībspēks (Socrates/Erasmus Project :ELHE - e-Learning in Higher 
Education). 
Leonardo da Vinči progr. decentralizētās mobilitātes programma (līgums Nr. DM/357/LV/05/208) 
„Austrija – IT is experience”.Darba grupas vadītāja. 
Comenius project FISTE - Future Way for In-Service Teacher Training Across Europe. Projekta 
dalībniece.(118-766-CP-1-2004-1RO-Comenius-C21). 
Projekta LLL- Lehren Lernen in Lettland. Westfälische Wilhelms-Universität Münster und 
Universität Lettlands. (Projekts: Skolotāju izglītība Vācijā un Latvijā sadarbībā ar Minsteres 
Vilhelma universitātes Skolotāju izglītības centru). 
Mentors Activate European Language Portfolio Through Multimedia (ActivELP). (Lifelong  

Learning Programme. Grant Agreement for an Action Project Nr. 135454-LLP-1-2007-1-LV-KA2-KA2MP. LU darba grupas vadītāja. 
 
Johannes Bobrowski und Stephan Hermlin. Philosophische, ästhetische und politische Aspekte einer 
schöpferischen Verwandschaft.//Unverschmerzt. Johannes Bobrowski. Verlag Martin Meidenbauer. 
 München, 2004. S. 56-68. 
Mūsdienu vācu proza: tematikas un mākslinieciskā veidojuma polifonisms.// Pedagoģija. LU 
 raksti Nr. 678, Rīga, Latvijas Universitāte, 2005. 119-126. lpp.  
„Emanzipierte Frauen sind alle Dissidenten” Ein unabgeschlossenes Kapitel ostdeutscher 
 Frauenliteratur. Pedagoģija un skolotāju izglītība. LU Raksti. 700. sējums. Rīga, Latvijas  
Universitāte, 2006. 237.-253.lpp. (Līdzautors K.Hammers). 
Modernās vācu prozas attīstības tendences XXI. gs. sākumā.//Literatūra un kultūra: process, 
 mijiedarbība, problēmas. Zinātnisko rakstu krājums. VII. Daugavpils, DU izdevniecība „Saule“.  
2006. 144.-150.lpp. 
Modernā vācu stāsta tendenču atspoguļojums Judītes Hermanes daiļradē. // Aktuālas problēmas 
literatūras zinātnē. Stāsts: identitāte un modernie meklējumi. Rakstu krājums, 11. Liepāja, LiePA, 
2006. 35.-40. lpp. 
Modernās autobiogrāfijas attīstības tendences vāciski runājošo valstu literatūrās. Humanitāro zinātņu 
vēstnesis. Daugavpils Universitāte, 2006. Nr. 9. 37.- 45. lpp. 
Mūsdienu vācu dzejas attīstības tendences//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 12. 
Liepāja: LiePA, 2007. 133.-139.lpp. 
Rietum- un Austrumvācijas literatūra 20. gadsimta 90. gados. // Literatūra un kultūra : Process, 
 mijiedarbība, problēmas. Debespuses literatūrā un kultūrā. Zinātnisko rakstu krājums. Daugavpils 
Universitātes akadēmiskais apgāds “Saule “. 2008. 91-99. lpp. 
Widerspiegelung der Wende im autobiografischen Werk von Christa Wolf.//Tradition und 
 Geschichte im literarischen und sprachwissenschaftlichen Kontext. Hrsg. M.Tarvas.  
Peter Lang Verlag. Frankfurt am Main, 2008. 59-68.lpp. 
Daces Rukšānes romāns “Kāpēc tu raudāji” Latvij ā un vācu literatūrkritikas uztverē.  
//Aktuālas problēmas literatūras zinātnē. Rakstu krājums, 12. Liepāja, LiePA, 2009. 146.-151.lpp. 
 (Līdzautore D.Ausekle.)  
Dzīvnieku tēli Gintera Grasa daiļradē. //Kultūras studijas : zinātnisko rakstu krājums. 2. sējums. 
  Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds”Saule”. 2010. 244-349.lpp. 
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Zinātniskais darbs 

Docētājas darbs 
ārzemju augstskolās  

 

Uzstāšanās 
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Docētie un izstrādātie 
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Organizatoriskais 
darbs 

 

 
 
12.10. 2010. 

Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela Kēlmana romānā "Pasaules mērīšana" //Aktuālas problēmas 
 literatūras zinātnē. 15. rakstu krājums. LiePA. 199.-205.lpp. 
Deutsch als Fremdsprache in Lettland (208. Lettland).// Handbücher zur Sprach- und 
Kommunikationswissenschaft/Handbooks of Linguistics and Communication Science Ed. by  
Hans-Jürgen Krumm, Christian Fandrych, Britta Hufeisen, Claudia Riemer. Mouton de Gruyter  
Publishers. Berlin, New York. 6 lpp.( iznāks 2010. gadā). 
Integration of ICT in Teacher Education and Different School Subjects in Latvia.// Educational 
 Media International. Routledge, Volume 41, Nr. 1/2004. P. 39-42 (co-author A.Kangro). 
Recent Developments in Teacher Education in Latvia // In: Teacher Education in Europe: Mapping  
the Landscape and Looking to the Future. Slovenia: TEPE http://www.pef.uni-lj.si/tepe2008/ 
 (co-author A.Kangro) 310.-316. Pp 
 
Kangro, I. Vācu 19.un 20. gadsimta dzeja un liriskā proza. Rīga, Apgāds „Garā pupa“ 2003, 325 lpp. 
Cupei, J., Kangro, I., Lötz, W. un Rūtiņa, G. Vides politika un vides tiesības. Vācu-latviešu vārdnīca. Vides 
politikas un vides terminu vācu-latviešu salīdzinošs tiesību normu pārskats un vārdnīca ar svarīgāko jēdzienu 
skaidrojumu. Red. I.Kangro. Rīga: Mācību grāmata, 1998, 279 lpp. 
 
Minsteres Vilhelma universitātes Valodu centrā (Vācijas Akadēmiskā Apmaiņas dienesta stipendija) (2003.g.) 
Helsinku universitātē Pedagoģijas fakultātē (2010.g.). 
Freiburgas pedagoģijas augstskolā (2004.)(VFR), Burgasas universitātē (2004.)(Bulgārija), Kreuclingenas 
pedagoģijas augstskolā (2008.)(Šveice) Klāgenfurtes pedagoģijas akadēmijā (2008., 2009.g.)(Austrija), 
Hamburgas universitātē (2008.g.)(VFR)., Helsinku universitātē ( Somija) (2010.) 
International conference „Cooperation for sustainable Education: management, research, practice, theory”. 
Referāts „The Elements of Cooperative Learning in the Study Course “Information Technologies and Internet 
in the Work of FL Teacher” Ratnieki, Latvija. 2009. gada 30. aprīlī. 
Tallinas Universitātes konferencē ”Aktualitātes svešvalodu mācību metodikā”. Referāts ”Neue Medien in der 
DaF-Lehrer Ausbildung. Möglichkeiten und Probleme. 2009. gada 17. aprīlī. 
Daugavpils Universitātes XIX zinātniskie lasījumi. Referāts „Gintera Grasa romāns ‘Krabja gaitā’ ”. Referāts 
2009. g. 29.janvārī. 
Liepājas Universitātes 14. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts „Fiktīvā dubultbiogrāfija Daniela 
Kēlmana romānā ‘Pasaules mērīšana.’” 2009. gada 6. martā. 
Starptautiska konference “Teacher Education in Europe: Mapping the Landscape and Looking to the Future”. 
Referāts:  Recent Developments in Teacher Education in Latvia (co-author A.Kangro). Ļubļana, Slovēnija, 
2007. g. 21.-24. februārī. 
LU PPF starptautiskajā konferencē „Valoda pasaulē, pasaule valodā un literatūrā“. Referāts „Svešvalodas 
Eiropas darba tirgū”. Rīga, 2007. gada 14.decembrī. 
Projekta LLL- Lehren Lernen in Lettland. Westfälische Wilhelms- Universität Münster-Universität Lettlands. 
Zentrum für Lehrerbildung zinātniskā konference. Referāts „Fremdsprachenlehrerausbildung in Lettland.” 
Rīga, 2007. g. 27. maijā. 
2. Ģermānistu konference Tallinas Universitātē. Referāts „Wende in der deutschen Literatur: Autobiografie.” 
Tallina, 2007. gada 3.-5.maijs. 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas 13. starptautiskā zinātniskā konference. Referāts „Vācu autobiogrāfiskās 
literatūras peripetijas 20. gs. 90. gados.” Liepāja, 2007.g. 1.-3.marts. 
 
Vadītie promocijas darbi 3 
Vadītie maģistra darbi 12 
Vadītie bakalaura un kvalifikācijas darbi 63 
 
Visi vācu valodas praktisko nodarbību kursi (no 1.līdz 5.kursam) 
Modernās informācijas tehnoloģijas svešvalodu skolotāju darbā. 2 kred. 
Internets svešvalodu skolotāja darbā 2 kred. 
Vāciski runājošo valstu literatūra I 2 kred. 
Vāciski runājošo valstu literatūra II. 2 kred. 
Vāciski runājošo valstu literatūra III 2 kred. 
Vāciski runājošo valstu ģeogrāfija, kultūra un izglītība I, II. ( 2 KP) 
 
LU PPF Skolotāju izglītības nodaļas vadītāja 
Angļu valodas un vācu valodas skolotāju profesionālās programmas virzienu vadītāja 
LU PPF zinātnisko rakstu krājuma”Izglītības zinātnes un pedagoģija mūsdienu pasaulē”redkolēģijas locekle. 
Literatūrzinātnes un folkloristikas profesoru padomes locekle. 
LU PPF Domes locekle. 

I.Kangro 



 
 

Dzīves un darba gājums 
(Curriculum vitae) 

I VISPĀRĪGĀS ZIŅAS 
Vārds, uzvārds:   Juris Imants Aivars 
Personas kods: 170641-10630 
Dzimšanas vieta:  Jēkabpils, Latvija 
Dzīves vieta: Bērzlapu ielā 18, Rīgā, LV 1058 
Tālrunis: 29626005 
E-pasts:  aivarsj@lanet.lv 
Svešvalodas: krievu, angļu, vācu (ar vārdnīcu) 
Izglītība: 
Rīgas medicīnas institūts (1964), ārsts 
Ļeņingradas universitāte (1966 – 1964), aspirantūra biofizikas specialitātē 
Akadēmiskie nosaukumi, nodarbošanās: 
Dr. habil. biol., profesors, LU cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras vadītājs 
 
II ZINĀTNISKĀ DARBĪBA UN PUBLIKĀCIJAS 
Pētniecības projektu dalībnieks un vadītājs: 
LZP projekta  vadītājs Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un 
temperatūras ietekme. 2004 – 2008. 
LZP projekta vadītājs  Miokīnu un muskuļu metaboreceptoru aferentācijas efekti slodzē. 2009 – 
2012. 
Eiropas Sociālā fonda projekta dalībnieks „Doktorantu un jauno zinātnieku pētniecības darba 
atbalsts LU” .2004-2008. 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta dalībnieks „Informācijas tehnoloģijas sirdsdarbības 
un asinsrites optiskam monitoringam” . 2006-2008. 
 
Latvijas ekspertu padomju, komisiju loceklis: 
Latvijas Zinātnes Padomes eksperts kopš 1996. gada 
 
Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē (par pēdējiem 6 gadiem): 
Aivars J., Veliks V., Tretjakovs P. Coupling of electromagnetic fields to biological systems: 
primary effects and thresholds. Balt J Labor Anim Science, 2003, vol. 13, Nr 4, pp. 217 – 222. 
P.Tretjakovs, J.Aivars, A.Jurka, A.Stefanovska Effeects of week electromagnetic field on 
cutaneous vasomotor responses. Rīgas Stradiņa Universitātes Zinātniskie Raksti, 2003, 49. – 51. 
lpp. 
V.Veliks, B.Ceihnere, I.Svikis, J.Aivars  Static magnetic field influence on the rat brain function 
detected by heart rate monitoring.  Bioelectromagnetics, 2004, vol. 25, N 3, pp. 211 – 215. 
P.Tretjakovs, A.Jurka, A. Štifts, J.Aivars, A.Jansosne, V.Pīrāgs  Inhibition of HMG-CoA 
Reductase Improves Cutaneous Vasomotor Responses in Type-2 Diabetes Patients with LDL-
hyperholesterinemia, Latvijas Universitātes Raksti, 2005, 694. sēj.,119 –128. 
Tretjakovs P., Jurka A., Stifts A., Ivanova P., Krievins D., Jansone A., Aivars J.I., Pirags V. The 
Effect of Serotonin 5-HT2 Receptor Inhibitor on Vasomotor Responses. Vascular Disease 
Prevention, 2006, vol. 3, Nr 4, pp. 297-304. 

V. Veliks, P. Gustsons, G. Praulīte, J. Aivars, I. Birznieks,  Š. Svirskis  Changes of monoamine 
concentratin in rat brain under the influence of static magnetic field.  Proceeding of the Latvian 
Academy of Sciences, Section B, 2006; 60(1): 40–44. 



 
 

Plakane L., Aivars J.I., Skutela A., Vaļēviča E., Grēve M., Marcinkevičs Z. Oxygen uptake 
efficiency in endurance-trained humans during acute hypoxia. Proc. Latvian Academy of 
Science, Section B., 2006, vol. 60, Nr 5/6, pp. 170-175. 
Aivars J.I., Plakane L., Sīpols J. Blood glucose level in endurance-trained climbers at high 
altitude. Proc. Latvian Academy of Science, Section B., 2006, vol. 60, Nr 5/6, pp.166 – 169.. 
Tretjakovs P., Aivars J., Latkovskis G, Līcis N. Interleucin-6 gene promoter – 174G/C 
polymorphism and insulin resistance: a pilot study. Clinic Chem Lab Medic, 2007, vol., 45, Nr 9, 
pp. 1145 – 1148. 
Z.Marcinkevics, Aivars J;, Greve M Use of conventional and PTT-derived pressure measurement 
methods during static exercise. Medicina Sportiva Bohemica&Slovaca, 2007, vol.16, Nr 3, pp. 
90 – 91. 
P.Tretjakovs, J.Aivars, A.Jurka, I. Bormane, V.Pirags  Endothelin-1 TNF-alpha and vasomotor 
dysfunction in metabolic syndrome patients with insuline resistance. J Clin Lipidology, 2008, 
vol.2, Nr 55, pp. 102 – 103. 
P.Tretjakovs, A. Jurka, I. Bormane, V. Mackevics, I, Mikelsone, L. Balode, D. Reimane, I. 
Stukane, G. Bahs, J.I. Aivars, V. Pirags Relation of inflammatory chemokines to insulin 
resistance and hipoadiponectinemia in coronary artery disease patients. Eur J Intern Med, 2009, 
vol. 20, pp. 712 – 717. 
Marcinkevics Z., Greve M., Aivars J.I., Erts R., Zehtabi A.H. Relationship between arterial 
pressure and pulce wave velocity using photoplethysmography during post-exercise recovery 
period. Sc Papers Univ Latv, 2009, 753: 59 – 68. 
Marcinkevics Z., Kusnere S., Aivars J.I., Rubins U., Zehtabi A.H.  The shape and dimensions of 
photoplethismographic pulse waves: a measurement repeatability study. Sc Papers Univ Latv, 
2009, 753: 99 – 106. 
Mācību grāmatas un mācību līdzekļi: 
Cilvēka fizioloģija (līdzautors; A.Valtnera red.), Rīga, Zvaigzne, 1986. 
Psiholoģijas vārdnīca (J.Aivars un autoru kolektīvs), Rīga, Mācību grāmata, 1999. 
J.Aivars, L.Ozoliņa-Moll  Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā. Rīga, LU apgāds, 
2008. 
 
Saņemtie patenti un licences: 
Metode un ierīce arteriālā spiediena neinvazīvai un nepārtrauktai mērīšanai. LR Patents: Nr. 
13582, 20.12. 2007. 
Metode un ierīce arteriālā spiediena noteikšanai. Nr. P-08-69, 2008. 
 
Referāti starptautiskās konferencēs (pēdējos 6 gados): 
Ю.Айварс, 3.Марцинкевич, M.Греве, Р.Эртс. Скорость распространения пульсовой волны 
как индикатор изменений артериального давления. П Евразийский конгресс 
"Медицинская физика - 2005". Москва, 2005. 

Z. Marcinkevičs, J.Aivars, L.Berga. “Pulse wave transit time model-based determination of 
arterial pressure using beat to beat short term fluctuations.” Conference SDPromo-2008 
”Ecology. Human. Society”; 1 section – health protection, National Technical University of 
Ukraine “KPI”, Kiev, Ukraine 13-18 May 2008.  

J.Aivars, Z.Marcinkevičs, E.Kviesis, J.Spīgulis  Morphological investigation of human 
naifold capillaries. III Yong Scient Conf “Biology from a molecule up to the biosphere. 
Khrakiv, Nov 18-21, 2008; abstr. Pp116 – 117. 



 
 

Z.Marcinkevičs, M.Grēve, J.Aivars. Parastās un pulsa viļņa izplatīšanas laikā bāzētās 
asinsspiediena mērīšanas metodes lietojums statisku vingrinājumu laikā. LU 66 Konference 
Atomfizikas, spektroskopijas un fotonikas sekcija, Latvija, Rīga, .2008. 

P.Tretjakovs, A.Jurka, I.Bormane, I.Miķelsone, D.Reihmane, L.Balode, G.Ancāne, J.Butikova, 
L.Harju, Z.Marcinkevičs, J.I.Aivars, V.Pīrāgs. Jaunās pieejas eksogēno veselības riska faktoru 
izraisīto traucējumu diagnostikā. LU 66 Konference Medicīnas sekcija, Latvija, Rīga, .2008. 

P.Tretjakovs, J.Aivars, A.Jurka, I. Bormane, V.Pirags  Endothelin-1 TNF-alpha and vasomotor 
dysfunction in metabolic syndrome patients with insuline resistance. 7-th Intern Symposium on 
multiple Risk factors, Venice, Italy, Oct 22-25, 2008; abstr. pp. 202 – 203. 

Z.Marcinkevičs, Edgars Kviesis, Juris Aivars, Janis Spigulis “Determination of relationship 
between arterial pressure and pulse wave velocity using sphygmography and 
photoplethysmography during post –exercise recovery period”, International conference:Physical 
Education, Sport and Health; section- Kinesitheraphy and sport medicine, University of Pitesti, 
Pitesti, Romania, November 21-23, 2008; abstr. pp. 202-203. 
 
III  PEDAGOĢISKĀ DARBĪBA  (2004 – 2009) 
Vadītie promocijas darbi: 
Igors Sviķis    (2003 – 2006) 
Viktors Veliks (2005 – 2007; promocijas darbs aizstāvēts 2008. gadā) 
Zbigņevs Marcinkevičs (2008 – 2010) 
Vadītie maģistru darbi: 2 – 3 katrā studiju gadā. 
Vadītie bakalauru darbi:  1 – 2  katrā studiju gadā. 
 
Docētie studiju kursi:  
Kursa nosaukums Programmas 

daļa 
Apjoms, 
krēdītpunkti 

Cilvēka fizioloģija A 10 
Šūnas fizioloģija B 4 
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā 
Imūnsistēmas fizioloģija 
Neirozinātne 
Psihes bioloģiskie pamati 
Psihofizioloģija 

A 
B 
B 
B 
B 

3 
3 
3 
3 
3 

 
Darbs studiju programmu padomēs: 
Bioloģijas bakalaura studiju programma, 
Bioloģijas maģistra studiju programma, 
Bioloģijas doktora studiju programma. 
Izstrādātie studiju kursi: 
Cilvēka fizioloģija – medicīnas studiju programma; 
Fizioloģisko funkciju regulācija cilvēka organismā – uzturzinātnes studiju programma; 
Imūnsistēmas fizioloģija – bioloģijas bakalaura studiju programma; 
Psihes bioloģiskie pamati – psiholoģijas bakalaura studiju programma; 
Psihofizioloģija – bioloģijas bakalaura studiju programma, psiholoģijas bakalaura studiju 
programma. 
 
IV ORGANIZATORISKAIS DARBS (par pēdējiem 6 gadiem) 
LU Bioloģijas fakultātes Domes priekšsēdētājs (1998 - 2009) ; 
LU Bioloģijas fakultātes Profesoru padomes loceklis, 



 
 

LU Promocijas padomes bioloģijā loceklis, 
LU bioloģijas bakalaura, maģistra un diktora studiju programme padomju loceklis. 
LZA eksperts 
 
2010. gada 6.oktobrī     Juris Imants  Aivars 
 
 



 
 

 

M.biol., lektore Kamita Egl īte 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads    1953. 
 
Izglītība               LU 1993.- Kvalifikācija – bioloģijas maģistrs. Diploma Nr. 000281  
                             LVU 1977.- Kvalifikācija – biologs, bioloģijas un ķīmijas skolotāja. 
                                                                                                   Diploma Nr. Ю 405421; 
                
Papildu izglītība           2003. LU PPI tālmācības kurss "Augstskolu didaktika: mūsdienu  
                                                                                     teorijas un prakse"  
                                 1994. Baltijas-Skandināvijas sertifikāts Laboratorijas dzīvnieku 
                                                                                                 zinātnē, Tartu, Igaunija. 
    

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi  lektore, bioloģijas maģistre 

Nodarbošanās 
 
No 1997.  - lektore LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā 
1992.–1997. asistente LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas kat.; 
1989.– 1991. vec.laborante LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas  
                      katedrā, stundu pasniedzēja; 
1977.–1988. vec.laborante LU Bioloģijas fakultātes Cilvēkā un dzīvn. fizioloģijas kat.  
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra 
 
1. Eglīte K. 2010. Anatomija. II daļa LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 244 lpp. (mācību grāmata) 
2. Eglīte K. 2004. Anatomija. I daļa LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 126 lpp. (mācību grāmata) 
3. Plakane L., Aivars J., Ozoliņa-Moll L., Sviķis I., Eglīte K. 2000., 2002., 2008. Fizioloģija. Praktiskie 

darbi. LU, Rīga, 90., 97., 119 lpp. (mācību līdzeklis) 
4. Ozolina L., Eglite K. Mechanisms of serotonin modulation in the tentacle musculature of  Helix pomatia. 

Physiological research, Suppl. 1, Vol.48, 1999, p. 105. 
5. Aivars J., Uljanov A.G., Praulite G., Eglite K . Steroid sexhormones as the modulators of reactivity of 

vascular smooth muscle cells. In book: Abstracts of XXXIII International  congress of Physiological 
sciences,  St.Peterburg, 1997. 

6. А.А.Крауклис, В.Н.Янсон, З.Ф.Кенга, К.Р.Эглите. Динамика частоты пульса и дыхани 
человека при разных уровнях готовности к умственным и сенсомоторным нагрузкам. В кн.: 
Физиология, патология и экспериментальная терапия болезней сердечно-сосудистой системы. 
Зинатне, Рига, 1981, стр.101-106. 

7. Neparastās dzīvnieku spējas. 2005. Zvaigzne ABC, Rīga  - 4 iespiedloksnes - tulkojums 

 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 4 



 
 

Konferenču tēzes: 4 

Zinātniski pētnieciskā darbība 

 
2009 – 2009  LU pētnieciskā projekta Jaunu tehnisko risinājumu izveide relatīvā tauku daudzuma 

neinvazīvai novērtēšanai”- izpildītāja, (vad. asoc. prof. L.Ozoliņa-Moll) 
2008 – 2009 LU  pētnieciskā projekta “Jaunu, mobilu kognitīvo darbspēju testēšanas metožu izstrāde 

somatotipa un ķermeņa audu proporciju pašnovērtējumam”- izpildītāja, (vad. asoc. prof. 
L.Ozoliņa-Moll) 

2004 – 2008 LZP finansētā projekta “Mikrocirkulācijas asinsvadu vazomocija: magnētisko lauku un 
temperatūras ietekme” – izpildītāja, (vad. prof., Dr.habil.biol. J.I.Aivars)  

2001 - 2003 LZP finansētā projekta “Artēriju un arteriolu vazomocija: izcelsme un ietekmējošie 
faktori” -izpildītāja, (vad. prof., Dr.habil.biol. J.I.Aivars) 

1989 - 2000 Asinsrites fizioloģija  
1975 - 1983 Psihofizioloģija   

 

Akadēmiskie kursi 
Kursa nosaukums Apjoms, 

krēdītpunkti 
Cilvēka anatomija  (A daļa) 32 st., 2 
Cilvēka un dzīvnieku anatomija  (A daļa) 32 st., 2 
Vispārīgā bioloģija: dzīvnieku uzbūve un funkcijas (A daļa) (praktiskie darbi) 48 st., 3 
Cilvēka anatomija (Fizikas-matemātikas un Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte) 

64, 96 st. 
4,6 

Psihes bioloģiskie pamati (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) (semināri) 32 st., 2 
Psihofizioloģija (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) (semināri) 32 st., 2 
Kustību tehnikas pedagoģiskie pamati (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte) 32 st., 2 
 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību 
 
- Valsts pārbaudījuma komisijas sekretāre  “Vidusskolas bioloģijas un pamatskolas  
   ķīmijas skolotāja” profesionālo studiju programmā; 
- Skolēnu interešu izglītība – jauno biologu skola; 
- Bioloģijas fakultātes arodbiedrības priekšsēdētāja no 1996. gada, LU arodbiedrības  
   priekšēdētājas vietniece no 2005.gada; 
- Latvijas Fiziologu biedrības biedre un sekretāre, Eiropas Fiziologu biedrības biedre 
- Vieslektore Liepājas Universitātē 
- Lektore SIA “A+S” profesionālās izglītības mācību centrā (2003. - 2009.) 
 
 
 
 
2010.gada 14. septembris 
 
         /Kamita Eglīte/ 
 



 
 

 

Dr. oec. , docentes  Silvijas KRISTAPSONES 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1959 
  
Izglītība: 
  1998 - 2002  LU Ekonomikas un vadības fakultāte, doktorantūra,   
                       apakšnozare - Statistika 
  1996 - 1998  LU Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistratūra,   
                       apakšnozare - Statistika 
  1977 - 1982  LVU Ekonomikas fakultāte, studente   
                       Tautsaimniecības   plānošanas specialitātē  
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2003              docente 
2003              ekonomikas  doktora grāds  (Dr.oec) 
1998              lektore 
1998              sociālo zinātņu maģistra ekonomikā grāds (Mg. oec.)  
 
Nodarbošanās: 
 2004               LU EVF docente 
 1998 - 2003   LU PPF Psiholoģijas katedras lektore 
 1992 - 1998   LU PPF Psiholoģijas katedra, lietvede 
 1990 - 1992   LU Skolu psiholoģiskais dienests,  inženiere 
 1985 -1990     Latvijas Tiesu ekspertīžu zinātniskās pētniecības laboratorija,     
 sekretāre  
 1982 -1985     Latvijas PSR Centrālā statistikas  pārvalde, inženiere 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra 
1. Kristapsone  S. Noziedzība Latvijā (Noziedzību noteicošie sociāli ekonomiskie  faktori Latvijā 
90. gados). – Rīga: RAKA, 2003.  - 203 lpp. 
2. Kristapsone S.  Statistika. Tālmācības studiju kurss.- Rīga : SIA  Latvijas Uzņēmējdarbības un 
menedžmenta akadēmija,  2003 – 324 lpp. 
3. Kristapsone  S. Četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecu  pusaudžu   un jauniešu 
demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais     raksturojums //  Latvijas Universitātes raksti. 2004. 
671. sējums.    Ekonomika, III.-  Rīga:  Zinātne,2004 -  180.  -  191.lpp. 
4. Kristapsone S.  Socioeconomic Consequences of Alcohol Abuse  at the Turn of     the 21st 
Century in Latvia.//    Humanities and Social  Sciences Latvia. Population    and labour force. 
4(44)/2004.  – Riga:  University of Latvia , 2004 -  98-113 p. 
 5. Kristapsone S.   Pusaudžu un jauniešu sociāli  demogrāfiskās  un ekonomiskās  atšķirības 
pilnās un nepilnās ģimenēs// Latvijas Universitātes raksti. 2005. 689. sējums.    Ekonomika, IV-  
Rīga:  Zinātne , 2005  -  148.-  160. lpp. 
 6.  Kristapsone S. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu izmaiņas  1990.–2004. gadā// 
Latvijas Universitātes raksti. 702. sēj. Ekonomika, V – Rīga : Latvijas Universitāte, 2006 -  221. 
– 238.lpp.    



 
 

7. Kristapsone S. Iedzīvotāju mirstības ārējo nāves cēloņu raksturojums  Latvijas reģionos 1996.-
2005. gadā // Latvijas Universitātes raksti. 718. sēj, Ekonomika  VI. Rīga :  Latvijas Universitāte, 
2007. - 201-222. lpp. 
8. Kristapsone S. Noziedzības situācijas raksturojums Latvijā  2000. - 2006. gadā.// Latvijas 
Universitātes raksti. 2008., 737. sēj, Ekonomika. Rīga :  Latvijas Universitāte, 2008. – 204.-219. 
lpp. 
9. Kristapsone S.  Zinātniskā pētniecība studiju  procesā. Mācību grāmata sociālo zinātņu  
programmu studentiem. – Rīga :  BAT Turība, 2008 -   352  lpp. 
10. Kristapsone S. Noziedzīgus nodarījumus  izdarījušo personu  raksturojums  Latvijā  21. 
gadsimta sākumā.// Latvijas Universitātes raksti. 743. Sēj. Ekonomika. Rīga: Latvijas  
Universitāte, 2009. – 129 -141 lpp. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
1. LZP  finansēto pētījumu  projektu  dalībniece  2003.-2005   zinātniskā tēma  LU Nr. 645 -  
Nepilngadīgo  sociālās adaptācijas problēmas Latvijā. Periods  01.01.2003.- 31.12.2005. 
2. LZP finansēto pētījumu  projektu dalībniece  2006.-2007.  zinātniskā tēma  LU Nr. 868 – 
Nepilngadīgo  sociālās adaptācijas problēmas Latvijā. Periods  01.01.2006.- 31.12.2007. 
3. LZP finansēto pētījumu projektu  vadītāja:  Projekts Nr.  08.2145. 
Korporatīvās  sociālās atbildības komunikācijas interkulturālie  aspekti  Latvijā.  Periods 
01.012008.-31.12.2008.  
4. LZP projekta līguma Nr.6201-070 Iedzīvotāju veselības, izglītības, labklājības un 
uzņēmējdarbības attīstības līmenis Latvijas virzībā uz zināšanām balstītu sabiedrību pētniece   
no 01.01.2010.līdz ... 

  
Akadēmiskie kursi: 
 
    Ekonomikas un biznesa statistika – 4 KP 
    Statistika ekonomistiem   - 4 KP 
    Statistika II   - 4 KP 
    Matemātiskā statistika psiholoģijā – 4 KP 

Psiholoģisko datu  datorapstrāde un analīze – 2 KP 
Sabiedriskās domas statistiskā izpēte – 2KP 
Ievads studijās – 2 KP 
Iedzīvotāji un attīstība – 2 KP 
 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

   Latvijas Statistiķu asociācijas biedre 
LZA Demogrāfijas terminoloģijas apakškomisijas locekle 
            
 
 
 
 
 

 2010. gada  04. novembris.                                                                S.Kristapsone 
 
 



 
 

Mag. sc. soc, lekt. Mareks Niklass 
Dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads: 1975 
 
Izglītība: 
 

2003. - Socioloģijas doktora studijas LU Sociālo zinātņu fakultātē 
2001. – 2003. Socioloģijas maģistra studijas LU Sociālo zinātņu fakultātē 
199... - 2001. Socioloģijas bakalaura studijas LU Sociālo zinātņu fakultātē 
01.09.1999. - 12.05.2000. Studijas Rutgers Universitātē, ASV 

5.01. 1997. - 30.05.1997. Studijas Rondes Tautas Augstskolā Dānijā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 

2009. - LU SZF Socioloģijas nodaļas lektors 

2003. Sociālo zinātņu maģistrs socioloģijā, LU Sociālo zinātņu fakultāte 

2001. Sociālo zinātņu bakalaurs socioloģijā, LU Sociālo zinātņu fakultāte 

 
Nodarbošanās: 
 

2009. – lektors LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļā 
2003. – 2009. pasniedzējs LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļā 
2000. – 2010. LU Socioloģijas un filozofijas institūta pētnieks 

 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

LR Labklājības ministrija (2007). Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte. Eiropas Savienības 

struktūrfondu Nacionālās programmas „Darba tirgus pētījumi” projekts „Labklājības ministrijas 

pētījumi”, Rīga, 240 lpp. 

LR Labklājības ministrija (2005) Eiropas nodarbinātības politika, darba tirgus un dzimumu 

līdztiesības jautājumi. I daļa. LR LM ESF Nacionālās programmas projekts „Kapacitātes 

stiprināšana nodarbinātības un dzimumu līdztiesības politikas izstrādē un ieviešanā iesaistītajām 

institūcijām”, Rīga, 143 lpp. 

 
Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 
 
Niklass, M. (2008) Business communities and the development of locality. Humanities and 
Social Sciences: Latvia. Vol. 2, No. 55, pp. 108 – 130 



 
 

 
Konferenču tēzes: 
 

26.09.2009. Latvijas Universitāte, Baltijas sociologu konference „Baltic Readings 2008”. 

Referāts „Local history museums: their mission and engagement in cultural life in respective 
communities”. 

06.12.2008. Viļņas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Baltic Readings 2008”. Referāts 
„Business communities and their response to the world economic crisis”. 

13.10.2007. Viļnas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Social and Cultural Challenges 

to National Security”, Referāts „Motivation for outer migration in Latvia”. 

21.10.2006. Latvijas Universitāte. Baltijas sociologu konference „Two Years after Enlargement: 

Social, Political and Economic Implications for the Baltic Region”.Referāts “EU Enlargment: 

social and political implication for Latvia” prezentācija. 

07.02.2005. Latvijas Universitātes 63. konference. Referāts „Jaunieši bezdarbnieki Latvijas 

reģionos”. 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 

2009. „Pašvaldību publiskās bibliotēkas: vērtība, uzticēšanās un apmierinātība ar 

pakalpojumiem”, Valsts aģentūras „Kultūras informācijas sistēmas” projekts, pētnieks. 

2006. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas bezpajumtnieku aptauja. Latgales priekšpilsētas 

izpilddirekcijas pētījums, pētnieks. 

2006. NVA absolventu bezdarbnieku aptauja. NVA pētījums, pētnieks. 

2006. „Darbaspēka ģeogrāfiskā mobilitāte”, Eiropas Sociālā Fonda un Labklājības ministrijas 

pētījums, pētnieks. 

2005. Rīgas pilsētas Maskavas foršstates iedzīvotāju aptauja. Latgales priekšpilsētas 

izpilddirekcijas pētījums, pētnieks. 

 
Akadēmiskie kursi: 

• Elektroniskie resursi un meklēšana, A daļa, 2 kredītpunkti 

• Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā, A daļa, 2 kredītpunkti 

• Eiropas Savienības sociālā politika, B daļa, 2 kredītpunkti 

• Datu analīze ar SPSS, B daļa, 2 kredītpunkti 

• Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā, A daļa, 2 kredītpunkti 

• Darba tirgus socioloģija, B daļa, 2 kredītpunkti 

• Neparametriskās metodes sociālajās zinātnēs, B daļa, 2 kredītpunkti 



 
 

• Kvalitatīvo datu analīze ar NVivo, B daļa, 2 kredītpunkti 
 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 
 

2005. - Latvijas Sociologu Asociācijas (LSA) biedrs 

2.12.2005.- 1.03.08. - LSA valdes priekšsēdētājs 

2010. – LSA ētikas komisijas loceklis 
 
Kontakti: 
 
Tlf. +371 25971880 
Mareks.Niklass@lu.lv 
 
 
2011. gada 15.martā 
 
 
____________________ 
Paraksts 
                            



 
 

Mg.BV,  lektores Irinas Rezepinas 
                                             dzīves un darba gājums 
                                                (curriculum vitae) 
 
Dzimšanas gads:  1956.  
 
Izglītība: 

1973.-1978.g. LVU, studijas Ekonomikas fakultātē 
 1979.-1980.g. Kijevas Universitāte. Kvalifikācijas celšanas fakultāte. 

1986.-1989.g. LVU, Politekonomijas katedras klātienes aspirantūra. 

1995.g.   LU  Biznesa vadības maģistrantūra. Biznesa vadības maģistra grāds. 

 

Papildus izglītība: 

1994.g. Mehelenas Biznesa skola (Beļģija). Haagas Biznesa skola (Holande). 
TEMPUS projekts, mārketinga un menedžmenta programma. 

1995.-1996.g. Dalhouse Universitāte (Kanāda). Baltijas ekonomikas un 
menedžmenta programma. Sertifikāts par programmas beigšanu. 

2004.g. Daugavpils Universitāte. Programma „Augstskolu mācībspēku pedagoģiskās 
izglītības pamati (augstskolu didaktika un inovācijas augstākās izglītības sistēmā)”. 
Sertifikāts Nr.386. 

 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 

1995. g. Maģistra grāds Biznesa vadībā 

 

Nodarbošanās: 

1978.- 1979. asistente LVU Politekonomijas katedrā 

1979.- 1986. pasniedzēja LVU Politekonomijas katedrā  

1986.- 1989. aspirante LVU Politekonomijas katedrā 

1990.- 1992. lektore LU ekonomikas teorijas katedrā 

1992.- pašr.  lektore Ekonomikas un vadības fakultātes Vadībzinību katedrā 

 

Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 

  

1. ”Small and  medium-sized enterpreneurship and its role in National                                                
Economy”.- raksts izdots krājumā: ”Congreso VII Cultura Eropea”. Pamplona, 
Spānija,2002.g.23.-26.oktobris. 98.-99.p. 

2. Raksts Eiropas Komisijas projekta ietvaros „Financial Participation in Latvia”.-
CCNM/BALT, OECD, 2006.2.-84.p. 



 
 

3. „Finansial Participation for a New Europa” – raksts krājumā Starptautiskajā konferencē „The 
European Mind: Narrative and Identity” Malta Valletas Universitāte 2006.g.24.-29.jūlijs. 34-
38.lpp. 

4. I.Rezepina. ( līdzaut.) Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas.- Jelgava, 
2007., 185.lpp. 

5. I.Rezepina, H.Kaļķis. Increasing wood processing company’s productivity and 
competitiveness by implementig healthy environment and applying ergonomics.- raksts 
konferences „2nd International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics” 
2008, 23-29.p. 

6. I.Rezepina, A.Vīksna. Savs Bizness. Teorētiskās atkāpes.- Rīga: LID, 2009.- 232.lpp. 
 

Zinātniski pētnieciskā darbība: 

 

1994.-1996. TEMPUS projekta dalībniece. Holandes Haagas Biznesa skola 

1996.-2000. Programmas BEMTP dalībniece. Dalhouse Universitāte 

1996. Ekonomikas Ministrijas pētījuma “Jūtīgo preču grupu noteikšana Latvijas rūpniecībā” 
pētniece 

2001. Pētniecības darbs EVF “Fakultātes kā augstskolas struktūrvienības vadīšanas 
pilnveidošanas virzieni 

2004.-2006. Eiropas komisijas pētījuma  „ Employees financial participation in Latvia” pētniece 

2006. starptautiskās konferences Jean Monnet Conference „ Beyond EU Enlargement 2004” 20.-
23.04. organizatoriskās komitejas locekle 

2005.-2007. ES struktūrfondu nacionālā programma „Darba tirgus pētījumi” Labklājības 
ministrija, pētījums : Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. Līgums LM 
17.6-04/35-2005 pētniece 

2008. Starptautiskā Baltijas jūras valstu konference „Baltic Business and Socio-Economic    
Development” 30.09.-2.10. organizatoriskās komitejas dalībniece 

2009. Forum for Comparative Dialogue Promotion of Social Policies- An Investment in the 
Future. LU 6.-8.11. organizatoriskās komitejas locekle 

 

Akadēmiskie kursi: 

 

1. Saimniecisko procesu tehnoloģiju vadīšana  A daļa          4 KP 

2. Uzņēmuma stratēģijas un politikas vadīšana B daļa          3 KP 

3. Uzņēmējdarbības ekonomika                         B daļa          4 KP 

4. Stratēģiskā un operatīvā plānošana                B daļa          4 KP 

5. Organizāciju teorija un vadība                       A daļa          3 KP 

6. Startēģiskais mārketings                                 B daļa          3 KP 

7. Mārketings                                                      B daļa          3 KP  

8. Uzņēmējdarbības pamati       2 KP   



 
 

9. Uzņēmējdarbības pamati     4 KP 

 

Papildus ziņas par profesionālo darbību:    

 

1998.- 2005. Vadībzinību katedras bakalaura un maģistra gala pārbaudījumu komisijas sekretāre 

2006. – pašr. Vadībzinību katedras bakalauru gala pārbaudījumu komisijas sekretāre 

2004.- pašr.   Latvijas Eiropas kopienas studiju asociācijas dalībniece 

 

 

 

Irina Rezepina    _______________________     
  

2011.gada 23.martā 



 
 

 
Ma.Psych., Inese Muzikante 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1977. 
  
Izglītība: 
 
2000. – 2002. Sociālo zinātņu maģistra grāds, Organizāciju/sociālās psiholoģijas novirziens, 
Latvijas Universitāte; 
1996. – 2000. Sociālo zinātņu bakalaura grāds, Latvijas Universitāte; 
 
1980. - 1983. Aspirantūra LE Ekonomikas fakultātes Ekonomiskās kibernētikas katedrā 
1973. - 1978. Studijas LU Ekonomikas fakultātē 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2010. Zinātniskā grāda pretendente, LU; 
2002. Maģistra grāds psiholoģijā, LU.  
 
Nodarbošanās: 
 
2008. - Žurnāla Baltic Journal of Psychology atbildīgā sekretāre; 
2008. – 2010. Latvijas Universitāte, PPF Psiholoģija nodaļa, stundu pasniedzēja (semināri kursā 

Organizāciju psiholoģija); 
2002. – 2007. Latvijas Universitāte, PPF Psiholoģija nodaļa, stundu pasniedzēja (semināri 

Sociālā psiholoģija, Organizāciju psiholoģija; 
2002. – 2005. Latvijas Universitāte, PPF Psiholoģija nodaļa, studiju metodiķe; 
2001. SIA Datu Nams, projektu vadītājas asistente. 
 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 

1. Muzikante I.  & Reņģe V. (2010). Autovadītāju individuālo vērtību un attieksmes pret 
pārgalvīgu braukšanu saistība ar riskantu autovadīšanu. LU Rakstu krājums, Psiholoģija, 
Rīga. Pieņemts publicēšanai 
 

2. Muzikante I.  & Reņģe V. (2008). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu 
braukšanu. LU Rakstu krājums, Psiholoģija, 742.sēj., Rīga. 
  

3. Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with 
personality measures and self-reported driving behaviour in predicting traffic accidents. 
International Journal of Psychology, 43, 3-4, 586. 
 
 

Raksti zinātniskos žurnālos un rakstu krājumos: 3 
Konferenču tēzes: 10 
 



 
 

 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
2010.gads - Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu 

satiksmes drošībā, 09.1508, izpildītāja; 
2009.gads – Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu 

satiksmes drošībā, 09.1508, izpildītāja; 
2008.gads – Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem, 

06.2007, izpildītāja; 
2007.gads - Autovadītāju lēmumu pieņemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem, 

06.2007, izpildītāja; 
 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Semināri kursā Organizāciju psiholoģija bakalaura un profesionālās programmas 3.kursa 
studentiem, profesora asistente. 

 
 
 
 
2010. gada 15.novembrī 

 Mācībspēka paraksts 



 
 

 
 

Iveta Pļaviņa 
 dzīves un darba gājums 

(curriculum vitae) 
 

Dzimšanas gads-1961 
Darba adrese: Čaka 83/85 –5 
 Izglītība: 

2005 -2009      Bērnu un pusaudžu psihoanalītiskā psihoterapija. 
(Apmācību vada Somijas speciālisti). 

1995 -1999      Sistēmiskās ģimenes psihoterapijas apmācība.   
                        (Vācijas speciālisti). Programma sertificēta   
                         Osnabrikas Universitātē. 
1994. -1996.     Pēcdiploma apmācība LMA Psihosomātikas                         

medicīnas un psihoterapijas katedrā. 
1989.-1991.      Pēcdiploma apmācība LMA psihiatrijas katedrā. 
1978.-1986.      Rīgas Medicīnas Institūts Pediatrijas fakultāte. 

Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi. Nav. 
 

Nodarbošanās: 
    2009-turp.       LU pasniedzēja psihiatrij ā psiholoģijas un sociālo zinību fakultātē. 
   2006-turp.         Privātprakse psihiatrijā un ģimenes psihoterapijā.   

                        Pasniedzēja Ģimenes psihoterapeitu asociācjā. (Ģimenes 
psihoterapija un smilšu spēļu terapija). 

2005-2007 .      Soc.darba un pedagoģijas augstskola „Attīstība”  lektore. 
Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola- lektore. 

1997.-2005.      CPV „ Dardedze”, Veselības centrs „Imanta”-ārste psihiatre. 
Privātprakse psihiatrijā un ģimenes psihoterapijā. 
Pasniedzēja augstskolā „ Att īstība”. 

1994.-1996.      Privātprakse bērnu psihiatrijā. Veselības centrs „Imanta”. 
1992.-1994.      Bērnu klīniskā slimnīca „Gaiļezers”- ārste-  psihiatre. 
1989.-1992.      Jelgavas psihoneiroloģiskā slimnīca – psihiatre. 
1986.-1989.      Saldus rajona Rubas ambulancē ārste-pediatre. 
 

Nozīmīgas zinātniskas publikācijas un mācību literatūra:Nav 
 

2010.okt         Smilšu terapijas konference Berlīnē.                            

Zinātniski pētnieciskā darbība:Nav 
 Konferences 
2004 .               Eiropas ģimenes konference Berlīnē.                  
1998.                Starptautiskā konference psihiatriskās palīdzības     

organizēšana bērniem un pusaudžiem Venēcijā, Itālij ā. 
1995.-1997.      Piedalīšanās Sorosa fonda organizētās konferencēs par 

vardadrbības tēmu Budapeštā, Poli:jā, Vašingtonā. 
Kvalifik ācijas celšana 



 
 

2005. un turp.  Semināri smilšu terapijā (Linde fon Keyserlingk, Vācija). 
2003.-2005.      Bērnu un ģimenes spēļu terapija (Mary Ring, ASV). 
2001. 05.           Ģimenes rekonstrukcijas pamati (A.V. Nēringi, ASV). 
1998. 04.-05.            Internacionālā apmaiņas programma Meninger klīnikā, 

ASV. 
1998. 04.                 Agrās bērnības un zīdaiņu attīstības problēmas un to 

psiholoģiskā korekcija Vašingtona 
 
Akadēmiskie kursi: 
                            Psihiatrijas pamati 
Papildus ziņas par profesionālo darbību: 

       
                          SIA “Lindes fon Keizerlinkas smilšu spēļu terapijas 

institūts” Valdes locekle (2009) 
 
                          Ģimenes psihoterapijas biedrībā valdes locekle( 2007-turp.) 
 CPVBĢA valdes locekle (1997-2005) 

 
 

 
    



 
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

1. Uzvārds Saulītis 
2. Vārds Andris 
3. Adrese Attekas 20-37 

Ādažu novads, Latvija 
LV-2164 

4. Telefona nr. +371 264 733 10 
5. E-pasts andris@star.lv 
6. Dzimšanas datums 1984. gada 8. jūnijs 
7. Izglītība 
2008-2010 Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu maģistrs sociālajā antropoloģijā  
2003-2007 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas 

zinātnē 
1999-2003 Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola 
1991-1999 Rīgas 3. vidusskola 
1990 Rīgas poļu skola 
8. Profesionālā pieredze 

Novembris 2010 – līdz šim 
brīdim 

Latvijas Republikas Kultūras ministrija, kultūras ministres padomnieks 

Aprīlis 2008 – Augusts 2010 SIA “Laikraksts Diena”, portāla diena.lv Latvijas ziņu redaktors 
Augusts 2006 – Aprīlis 2008 SIA „Domburs”, žurnālists 
Maijs 2005-Augusts 2006 Latvijas Radio, žurnālists 
Marts 2003 – Maijs 2004 Ārštata žurnālists laikrakstos Diena, Neatkarīgā, Kultūras Forums u.c. 
9. Dalība zinātniskajās konferencēs 
Maijs 2009 European Humanities University, Centre for Advanced Studies and 

Education. Konference “Communicative revolution? Media and Social 
Change in Eastern Europe”. Referāts Situated Knowledge Of Journalists. 
Lietuva, Viļņa 

Novembris 2008 Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūts, international 
conference “Laba pārvaldība Baltijas valstīs”; referāts Čigāni Latvijā. 
Latvija, Rīga. 

Jūnijs 2004 – Decembris 2006 Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte sadarbībā ar Nīderlandes 
Karalistes vēstniecību Latvijā, projekts “Media in post-soviet countries: 
Latvia and Belarus”; projekta vadītājs. Latvija, Rīga. 

Marts 2005 Forum of European Journalism Students gadskartējais kongress “New 
Media Structure – Journalist: Insider or Outsider?”. Turcija, Antālija. 

10. Zinātniskās publikācijas 
Saulītis, A. (2007). Parādu atlaišana un solījumi nākotnei: Kārļa Ulmaņa pēdējā vizīte Latvijas reģionos. 
Grām.: Zelče, V. (zin. red.). Agora 6: Reiz dzīvoja Kārlis Ulmanis…Rīga: Zinātne. 403.-429. lpp. 
Kaprāns, M. (2007). Domino 4: Proceedings of the International Conference “Be the First!”. Riga: 
University of Latvia Press. 174 p. (redakcijas padomes loceklis) 
Saulītis, A. (2006). Postmodernās ironijas diskurss Andreja Volmāra veidotajos sižetos 2004. gada otrajā 
pusgadā. Grām.: Zelče, V. (proj. vad.). Domino 3. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. 97.-108. lpp. 
Saulītis, A. (2005). Miķeļa Valtera paustās atziņas publiskajās runās. Grām.: Indrikovs, Z. (red.) Miķelis 
Valters – politiķis un domātājs. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija. 32.-40. lpp. 
11. Dalība profesionālās pilnveides programmās, semināros 



 
 

Thomson Reuters Foundation, “Multi-media web tools for Journalists”, Lielbritānija, Londona, 2009. gada 
oktobris 
M100 Sanssouci Colloquium,Youth Media Workshop “Migration and the Media”, Vācija, Potsdama, 2009. 
gada septembris 
Medienfachverlag Oberauer, European Newspaper Congress 2009. Austrija, Vīne, 2009. gada aprīlis 
Somijas Ārlietu ministrija, Ārvalstu žurnālistu programma, 2007. gada augusts 
12. NVO pieredze 
Septembris 2005 – Septembris 
2006 

Latvijas Studentu apvienība, Akadēmiskā virziena vadītājs 

Janvāris 2005 – Septembris 
2005 

Latvijas Universitātes Studentu padome , priekšsēdētāja vietnieks 

Novembris 2003 – Janvāris 
2005 

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Studējošo pašpārvalde, 
priekšsēdētājs 

13. Valodas zināšanas: (5 – izcilas; 1 – pamatzināšanas) 
Valoda Lasīšana Sarunvaloda Rakstīšana 
Latviešu 5 5 5 
Angļu 5 5 4 
Krievu 4 4 4 
Vācu 2 2 1 
Lietuviešu 2 2 1 
14. Citas iemaņas  
Microsoft Office, Windows XP, Sony Vegas 
15. Apbalvojumi, stipendijas 
Latvijas Universitāte sadarbībā ar izdevniecību „LABA”, 1. vieta konkursā „Jauniešu žurnāla koncepcija un 
mārketinga plāns”, 2005. gada oktobris 
Latvijas Universitāte sadarbībā ar fondu “Zaļā Josta”, 3. vieta stipendiju konkursā par pētījumu "Mārketinga 
plāns sabiedrības iesaistīšanai aktritumu šķirošanā” 2005. gada septembris  
13. Intereses 
Dokumentālo filmu veidošana, volejbols, kērlings 

 
 
Rīga, 20010. gada 25. novembris              _____________________ /Andris Saulītis/ 



 
 

 

 
Pasniedzējs Reinis Upenieks 

dzīves un darba gājums 
(curriculum vitae) 

 
Dzimšanas gads: 1978. 
  
Izglītība: 
 
No 2008. – psiholoģijas doktorantūra Latvijas Universitātē 
2002. - 2004. Maģistra studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, Psiholoģijas nodaļā 
1998. - 2002. Bakalaura studijas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē, Psiholoģijas nodaļā 
 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
 
2004. – sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā 
2002. – sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā 
 
Nodarbošanās: 
 
2009. – pasniedzējs LU 
2005. – 2008. Lektors biznesa augstskolā „Turība” (Komunikācijas zinātņu katedrā) 
2004. – pašnodarbināts psihologs, tai skaitā, individuālu klientu psiholoģiskas konsultācijas; 
pieaugušo izglītība, organizāciju konsultācijas u.c. 
2003. – 2004. Valsts kanceleja, konsultants 
2003 – Aizsardzības ministrija, projekta vadītājs 
2002 – 2003 Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija, direktora vietnieks 
un mācību programmu vadītājs 
2001 – 2002 Valsts administrācijas skola, personālvadības kursu pasniedzējs 
1999 – 2002 Valsts civildienesta pārvalde, vecākais referents, nodaļas vadītājs, priekšnieka 
vietnieks 
 
Nozīmīgākās zinātniskās publikācijas un mācību literatūra: 
 
Upenieks, R. (pieņemts publicēšanai). Pamatotā teorija un tās izmantošana mediķu–pacientu 
komunikācijas pētījumos. LU Rakstu krājums. Psiholoģija. 
 
Upenieks, R., Polis, J. (2003). Vienaudžu izglītības vadlīnijas. Rīga: Izglītības un zinātnes 
ministrija, ANO Attīstības programma. 96 lpp. (Publicēta) 
 
Gaņģe, G., Kaņepāja-Vanaga, E., Upenieks, R. (2003). Rokasgrāmata vienaudžu izglītotājiem. 
Rīga: Izglītības un zinātnes ministrija, ANO Attīstības programma. 222 lpp. (Publicēta) 
 
Dalība starptautiskās konferencēs: 
 
Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology SEPTEMBER SCHOOL 19.-24.sept., 2010 
Jūrmalā. Multimediju prezentācija un postera prezentācija. 



 
 

 
9th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology – Romā, Itālij ā, 
29. – 31.marts, 2010. Stenda referāts „Communication in emergency ambulance setting: 
observation codig scheme development”. Book of Proceedings. Nottingham: Nottingham 
University Press, 473 lpp. 
 
Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology 4th annual meeting – Helsinkos, Somijā, 24. – 
26. augusts, 2009. Stenda referāts „Initial data on adaptation of Jefferson’s Scale of Physician 
Empathy”. Abstracts. Helsinki: Psykonet, 39 lpp. 
 
11. Eiropas psiholoģijas kongress – Oslo, Norvēģijā, 7. – 10. jūlijs, 2009. Stenda referāts „The 
Jefferson scale of physician empathy: Preliminary psychometric data of Latvian version”. 
Izdevums: 11th European Congress of Psychology ECP09 Oslo, Norway 7 – 10 July 2009. 
Abstracts. Poster sessions. Oslo: ECP, 940 lpp. 
 
IV International Baltic Psychology Conference – Rīgā, 2000.g. 6. – 9. oktobris. Refereāts 
Different nationalities integration of first year university students. (Autori: Vaivars, J., Upenieks, 
R, Raščevska, M.). Tēžu krājums New developments in psychology in the Baltics: theory and 
practice. Riga: Mācību apgāds, 83 lpp. 
 
 
Zinātniski pētnieciskā darbība: 
 
no 2008. – doktora disertācijas pētījums par neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu un 
pacientu komunikācijas psiholoģiskajiem aspektiem. 
 
Akadēmiskie kursi: 
 

• Veselības psiholoģija, B daļa, 2 kredītp.  
• Psihosomatika, B daļa, 2 kredītp.  
• Prakse I, A daļa, 3 kredītp. 
• Praktikums sociālajā psiholoģijā, A daļa, 4 kredītp. 
• Konfliktoloģija, B daļa, 1 kredītp. 

 
Papildus ziņas par profesionālo darbību:    
 

• Latvijas Psihologu apvienības valdes loceklis 
• Latvijas Klīnisko psihologu biedrības biedrs, atkārtoti bijis valdes loceklis 

 
 
 
2010. gada 1.novembrī 

paraksts 
 

 



 
 

Ph. D., doc. Ievas Baumanes 
Dzīves un darba gājums 

(Curriculum vitae) 

 
 
Dzimšanas dati:  1973. gada 15. oktobris 
 
Izglītība: 

1999. -2003.  Bergenas Universitāte (Norvēģija), Psiholoģijas fakultāte, doktorantūras 

programma psiholoģijā. Iegūts grāds Dr.Phil. 

1997. -2002.   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, doktorantūras programma 

psiholoģijā. 

1997. -1995   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, maģistrantūras programma 

psiholoģijā. Iegūts psiholoģijas maģistra grāds. 

1991. -1995.   LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, bakalaura programma 

psiholoģijā. Iegūts psiholoģijas bakalaura grāds un psihologa asistenta kvalifikācija. 

 
Akadēmiskie nosaukumi un zinātniskie grādi: 
2004. – PPF docente 
2003. - Ph. D.  
 
Nodarbošanās:  

2004. -tagad   personāla speciāliste A/S ”Hansabanka”. 

2001. -2004.   personāla atlases projektu vadītāja (kopš 2004.gada – vecākā personāla 

atlases projektu vadītāja) SIA ”Eiro Personāls”.  

2000. - projekta direktore s/o “Centrs pret vardarbību bērna un ģimenes atbalstam”. 

1997.-tagad  lektore LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē Psiholoģijas nodaļā.  
1996.-tagad   psihologs - psihoterapeits LU Psiholoģiskās Palīdzības centrā. 

1995. -1998.  psihologs bērnudārzā “Kadiķītis”. 
1996. -  psihologs rehabilitācijas slimnīcā “Saulkrasti”. 



 
 

1992. -1993.  veselības mācības skolotāja Rīgas 3.vsk. 
 

Nozīmīgākās zin ātnisk ās publik ācijas un m ācību literat ūra: 
1. Sebre S., Sprugevica I., Novotni A., Bonevski D., Pakalskiene V., Popescu D., Turchina T., 

Friedrich W., Lewis O. (2004). “Cross-cultural comparisons of child-reported emotional and 
physical abuse rates, risk factors and psychological symptoms”. Child Abuse and Neglect, vol. 
28, no. 1, pp. 113-127. 

2. Sprugevica I., Paunina I., Hoien T. (in print). “Early phonological skills as a predictor of 
reading acquisition in Latvian”. In A.Joshi (Ed.), Handbook of Ortography and Literacy. 
Lawrence Erlbaum Associates. 

3. Sprugevica I., Hoien T. (in print). “Relations between enabling skills and reading 
comprehension: A follow-up study of Latvian students from first to second grade”. 
Scandinavian Journal of Psychology, vol. 45, no. 2, pp. 115-123. 

4. Sprugevica I., Hoien T. (2003). “Early phonological skills as a predictor of reading 
acquisition: A follow-up study from kindergarten to the middle of grade 2”. Scandinavian 
Journal of Psychology, vol. 44, no. 2, pp. 119-124. 

5. Sprugevica I., Hoien T. (2003). “Enabling skills in early reading acqusition: A study of 
children in Latvia”. Reading and Writing, vol. 16, no. 3, pp. 159-177. 

 
Kopējais publikāciju skaits: 12  
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3.Pielikums. 
Studējošo, absolventu, darba devēju 

aptauju paraugi 



 
 

 

CIENĪJAMO ABSOLVENT!  

Lai veiktu pasākumus studiju kvalitātes uzlabošanā, mums ir nepieciešams uzzināt Jūsu vērtējumu par pabeigto studiju programmu. Šī 
aptaujas anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti vienīgi apkopotā veidā.  

� Lūdzam anketu aizpildīt elektroniski un atsūtīt atpakaļ uz Psiholoģijas nodaļu (aija.persevica@lu.lv) 

� atbildes atzīmējiet, kvadrātiņa vietā ievelkot X , Piemēram, 5. □ izdzēsiet kvadrātiņu un ierakstiet X -   5. x 

Jau iepriekš pateicamies par piedalīšanos! 
 

1.
  Studiju programma 

 

 

2. Studiju 
līmenis 

Bakalaura  

□ 
Maģistra  

□ 
Profesion ālā  

□ 
3. Studiju 

gads 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

□ 
 

Atzīmēt tikai vienu atbildi katrā rindiņā! 
Piln ībā 

apmierin āja 
Drīzāk 

apmierin āja Drīzāk 
neapmierin āja 

Piln īgi 
neapmierin āja 

Nevaru pateikt  

1.   Studiju kursu pied āvājums studiju programm ā  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

2.  Studiju programm ā pied āvāto studiju kursu saturs 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

3.  
Studiju programmas pied āvātā iesp ēja att īst īt 
pētniecisk ās/ profesion ālās prasmes un iema ņas 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

4.  Izvēles iesp ējas starp B da ļas kursiem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

5.  Iespējas apg ūt vēlamos C da ļas kursus 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

6.  Nodarb ību pl ānojums pa ned ēļas dien ām 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

7.  Nodarb ību pl ānojums pa semestriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

8.  Iespēja kursus apg ūt ar ī elektroniski (Web CT vid ē) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

9.  Studijās iegūtās prasmes efektīvi pielietot informācijas 
tehnoloģijas informācijas meklēšanai, apstrādei, 
noformēšanai utt. 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

10. Studij ās iegūtās prasmes str ādāt ar in form āciju (izv ērtēt, 
analiz ēt to) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

11. Studijās iegūtās prasmes publiski izklāstīt informāciju, 
diskutēt un pamatot viedokli 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

12. 
Studiju programmas sniegt ās iesp ējas apg ūt nozares 
speci ālo terminolo ģiju vismaz vien ā svešvalod ā 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

13. Iespējas klaus īties lekcijas pie vieslektoriem 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

14. 
Studiju procesa organiz ēšana fakult ātē (nodarb ību 
saraksts, inform ācijas sniegšana, re ģistr ācijas, 
pārbaudes, prakses pl ānošana un organiz ēšana u.c.) 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

15. Studiju programmas vad ības aktivit āte studiju procesa 
uzlabošan ā 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

16. 
Studiju materi āli-tehniskais nodrošin ājums (telpas, 
mācību l īdzek ļi utt.) 1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

17. Studij ām nepieciešam ās literat ūras pieejam ība LU 
bibliot ēkās  

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

Programmas anketa 



 
 

18. 
LU nodrošin ātās iesp ējas studiju proces ā izmantot 
datorus  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

19. Fakult ātes person āla attieksme pret studentiem  1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

20. Vai studiju proces ā Jūs apmierin āja patst āvīgā darba 
daudzums? 

1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

21. Cik stundas ned ēļā velt ātījāt patst āvīgajam darbam? vairāk kā
 20 h □  

20-10 h □  
9-3 h □ 

mazāk  
nekā  
3 h □ nevaru 

pateikt □ 
22. Vai studiju proces ā Jūs apmierin āja vērtēšanas k ārt ība 

pārbaud ījumos? 
1. □ 2. □ 3. □ 4. □ 5. □ 

23. Kāds bija J ūsu vid ējais lekciju apmekl ējums?  
100-75% □  

74-50% □  
49-25% □ 

    mazāk 
nekā 
25% □      nevaru 

pateikt □ 
24. Vai jūs plānojat turpin āt studijas (vai jau stud ējat t ālāk)? 

Jā, LU 
Akadēmisk.

studijas □ 
Jā, LU 

Profesion.
studijas □ 

LU 
citā 

nozarē □ 
studēšu 

citā 
augstskolā □ nestudēšu     šu□ 

25. Vai jūs str ādājat darbu atbilstoši savai studiju 
specialit ātei? 

Jā, 
strādāju  □ drīzāk 

atbilstošu □ drīzāk 
neatbilstošu □ 

strādāju 
citā 

specialitātē □      nevaru 
pateikt □ 

26. Vai jūs plānojat str ādāt savā studiju specialit ātē? Jā, 
strādāšu □ drīzāk 

jā □ drīzāk 
nē □ nē □      nevaru 

    pateikt □ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Paldies par atsauc ību! Ļoti l ūdzam ats ūtīt atbildes l īdz š.g. 15.novembrim! 
 

Ar cieņu – LU Psiholoģijas nodaļas 
 Psiholoģijas bakalaura programmas direktore 

 docente Anika Miltuze un  
Psiholoģijas profesionālā bakalaura programmas direktore 

lektore Anda Upmane 



 
 

 

Studējošo aptaujas 



 
 

 
Darba devēju aptauja 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

4. Pielikums.  
 Prakses līgumi vai tās personas 

izsniegtas izziņas, kas nodrošinās 
prakses vietas 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

5.Pielikums. 

Prakses nolikums 



 
 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 
PRAKSES NOLIKUMS  

 
Prakse ir obligāts nosacījums psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 
studentiem, tā ir programmas sastāvdaļa. 
 

1. Prakses mērķis. 
 

Pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas strādājot ar dažādiem klientiem 
dažādās psihologa darba vidēs. 
 

2. Prakses organizācija 
 
2.1.Prakses ilgums 
 
Prakses apjoms pēc studiju programmas prasībām ir 26.kr.p.   
 

2.2  Prakses vieta: 
 

Prakse notiek tajās skolās, organizācijās un klīnikās, ar kurām ir noslēgts prakses līgums.  
Prakses uzdevumus studenti veic individuāli ārpus augstskolas. 
  
2.3. Prakses vadība: 

 
Praksi vada: No LU puses – prakses koordinators, prakses supervizors,  prakses vadītāji: 
pieredzējuši praktizējoši psihologi klīnikās, skolās un organizācijās. 

� Prakses koordinators 
� Izvēlas prakses vietas 
� Izstrādā prakses programmu 
� Sadala studentus pa prakses vietām pie prakses vadītājiem 
� Iepazīstina studentus ar prakses uzdevumiem 
� Kārto prakses dokumentāciju 
� Sagatavo rīkojuma projektu par praksi ne vēlāk kā 1 nedēļu pirms 

prakses. 
� Prakses supervizors:  

� Vada prakses supervīziju nodarbības fakultātē 
� Konsultē studentus par prakses uzdevumu izpildi 
� Vērtē prakses atskaites 

� Prakses vadītājs/mentors: 
� Iepazīstina studentus ar darba specifiku prakses vietā 
� Konsultē studentus par veicamajiem darba uzdevumiem 
� Pārrauga studentu darbu 
� Dod studenta raksturojumu 

 

 

 

 



 
 

2.4. Prakses vērt ēšana: 
 

Prakses vērtējums notiek pēc 10 ballu sistēmas. Prakses galīgo vērtējumu dod prakses 
supervizors, ņemot vērā prakses uzdevumu izpildi un izstrādāto prakses atskaiti. Prakses 
supervīzijas ir būtiska daļa no kursa vērtējuma. Praksi neieskaita, ja students nav izpildījis kādu 
no prakses uzdevumiem, nav apmeklējis noteikto skaitu prakses supervīzijas vai no prakses 
vadītāja(iestādē) ir saņemts galēji negatīvs vērtējums par praktikantu. Galīgo vērtējumu pēc 
prakses atskaites aizstāvēšanas apstiprina prakses supervizors kopā ar prakses koordinatoru. 
 
2.5. Prakses dokumentācija 
 
Prakses laikā studenti veic sava prakses laika uzskaiti, ko paraksta prakses vadītājs. Prakses 
laikā studenti protokolē paveiktos un darba rezultātus atrāda prakses vadītājam.  
Prakses beigās studenti raksta atskaiti un pašanalīzi par savu darbību prakses laikā.  
Prakses vadītājs sniedz studenta novērtējumu uz speciālas veidlapas.  
 
2. 6. Prakses uzdevumi 
 
2. studiju semestrī prakses laikā studenti veic un protokolē nestrukturētu novērošanu. 
Sistemātiski tiekoties prakses grupā, trenē aktīvās klausīšanās iemaņas un jautājumu uzdošanu, 
analizē savas prasmes, veicot pašananalīzi un izvirzot jaunus mērķus savu prasmju attīstīšanai 
tuvākajam laika posmam. Studenti intervē nepazīstamu cilvēku, veic intervijas audioierakstu 
un to analizē. Studenti raksta prakses dienasgrāmatu. Prakses vērtējumu sniedz prakses 
supervizors, novērtējot prakses uzdevumu izpildi un prakses pašanalīzi prakses aizstāvēšanas 
laikā.  



 
 

4. studiju semestris PRAKSE I 
 
Prakses laikā, sistemātiski tiekoties praktikuma grupā, studenti vingrina sarunu vadīšanas 
prasmes. Studenti dažādos uzdevumos intervē nepazīstamus cilvēkus no dažādām sociālām 
grupām, veic interviju audioierakstus un analizē savas sarunas vadīšanas prasmes.  
Praksē studenti apgūst un pilnveido sarunas vadīšanas prasmes un iemaņas – aktīvo klausīšanos, 
pārfrāzēšanu, noskaidrošanu, emociju atpazīšanu un atspoguļošanu, rezumēšanu. Studenti 
pilnveido prasmes analizēt un izteikt savas domas un emocijas, argumentēt viedokli, mācās 
sniegt atgriezenisko saikni. 

6. studiju semestris: PRAKSE  II 

Kursa mērķis: Padziļināt iepriekš iegūtās zināšanas un pilnveidot iemaņas kontakta veidošanā ar 
cilvēkiem no dažādām vecumgrupām un problēmgrupām. Pielietojot iegūtās zināšanas par 
psihodiagnostikas metodēm, dzīves vēstures datu analīzi un dažādu vecumposmu cilvēku 
psiholoģiskās izpētes īpatnībām, veikt cilvēku personības sfēras un intelektuālo spēju psiholoģisko 
izpēti.  
 
Kursa uzdevumi: 
I. Veikt 2 pieaugušu cilvēku psiholoģisko izpēti (cilvēki nedrīkst būt tikai viena dzimuma un vienas 

vecuma grupas personas)  
� Izpētē jāiekļauj: 

• Dzīves vēstures ievākšana un analīze (dzīves vēstures intervijas piemērs 3. pielikumā). No 
dzīves vēstures izdalīt kritiskos notikumus, vecumposmu neatrisinātās problēmas, pašreizējās 
dzīves grūtības, kuras varēja tālāk ietekmēt klienta augšanu un attīstību, norādīt šo kritisko 
notikumu potenciālo ietekmi uz pieaugušā cilvēka intelektuālo/psihisko/emocionālo attīstību, 
uz attiecību veidošanas un adaptācijas modeli. Minēt, kuri faktori dzīves vēsturē liecina par 
resursiem, stiprajām pusēm.  

• Balstoties uz klienta dzīves vēstures izvērtējumu vai cilvēka paša problēmas pieteikumu, 
izvēlēties atbilstošas izpētes metodes un veikt psiholoģisko izpēti.  

• Ieteicams veikt gan personības, gan intelektuālās sfēras izpēti. 
• Rakstīt protokolus par abiem izpētes gadījumiem un veikt iegūto rezultātu analīzi. 

Supervīziju nodarbībās tiek pārrunāti viena cilvēka izpētes rezultāti, par otru dati jāapkopo un 
jāiesniedz prakses atskaitē. (prakses atskaites forma 2. pielikumā) 

 
� Pēc katra cilvēka psiholoģiskās izpētes izdarīt rakstisku sava darba pašanalīzi. 

 
II.  Intervēt jebkura vecuma un dzimuma 2 cilvēkus no dažādām sociālā riska un/vai atstumtības 

grupām (piemēram, bezdarbnieki, cilvēki no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, hroniski slimnieki, 
cilvēki ar invaliditāti, pensionāri, bijušie ieslodzītie u.c): 

 
� Veikt abu interviju pierakstu. Par vienu respondentu iesniegt īsu intervijas pārskatu un pārrunāt 

rezultātus supervīziju nodarbībās. Par otru respondentu iesniegt pilnu intervijas protokolu un 
veikt intervijas analīzi, izdarīt secinājumus.  

 
� Pēc katra cilvēka intervijas izdarīt rakstisku sava darba pašanalīzi.(piemēram, kā jutāties 

intervijas laikā, kā veidojās kontakts, kāda bija Jūsu attieksme pret intervējamo, kas bija 
veiksmīgi, kas mazāk veiksmīgi, ko nākamreiz darītu citādi u.t.t.) 

 



 
 

III.  Jāpiedalās  supervīziju nodarbībās , kuru laikā jāpastāsta par 1cilvēka veikto izpēti un vienu 
interviju. No 6 plānotajām nodarbībām obligāts ir vismaz 4 supervīziju apmeklējums. 

 
Šo kursu nevar nokārtot, tikai iesniedzot prakses atskaiti, t.i., ja dažādu iemeslu dēļ students nav 
piedalījies supervīzijās un analizējis savu darbu ar saviem kursa biedriem un pasniedzēju, prakse netiek 
ieskaitīta un jāatkārto nākamajā gadā. Tas nozīmē, ka nevarēs uzsākt arī nākamo semestru praksi. 
 

 
7. Studiju semestris: PRAKSE III  ( SKOLA) 

 

1. PRAKSES MĒRĶIS:  

 Iepazīties ar psihologa asistenta darba pienākumiem skolā un tos veikt prakses uzdevumu 
ietvaros, izkopjot nepieciešamās skolas psihologa darba iemaņas. 
2. PRAKSES ORGANIZĀCIJA: 

� Vismaz divas dienas nedēļā students prakses vietā strādā apmēram 4 stundas, veltot laiku 
šādām aktivitātēm: 

• Pildot 3. punktā  minētos prakses uzdevumus; 
• Ja skolā ir psihologs, vērojot skolas psihologa darbu (kur tas ir iespējams saskaņā ar 

ētikas principiem)  
• Veicot patstāvīgi skolas psihologa noteiktos psiholoģiskās izpētes darbus vai citus 

organizatoriskus darbus. 
• Pārrunājot ar skolas psihologu uzdevumu izpildes procesu, psiholoģiskās izpētes 

rezultātu interpretāciju un citu prakses laikā gūto pieredzi. 
� Obligāts ir supervīzijas nodarbību apmeklējums fakultātē. Ja ir apmeklētas mazāk kā 4 

(no 6)  supervīzijas, prakse netiek ieskaitīta. 
� Prakses laikā studentam ir jāapmeklē Prakse III nodarbības fakultātē. 
�  Ja studentam ir kādi attaisnojoši apstākļi, kas neļauj piedalīties praksē iepriekš aprakstītajā 

veidā, tad prakses laika organizācija var tikt mainīta, to saskaņojot ar atbildīgo Psiholoģijas 
nodaļas docētāju  un/vai supervizoru fakultātē, pie nosacījuma, ka tiek izpildīti attiecīgie 
prakses uzdevumi un citi šeit noteiktie pienākumi. 

� Tāpat arī, ja skolas psihologam ir veicami kādi neatliekami darbi vai ir specifisks darba režīms, 
var vienoties par citu darba grafiku.  

 
3. PRAKSES UZDEVUMI 

1. Sadarbība ar skolas psihologu (ja skolā ir psihologs).:  

• Iespēju robežās novēro skolas psihologa darbu, piemēram, asistē psiholoģiskās izpētes 
procesā, konsultācijās ar skolēniem vai viņu vecākiem, piedalās skolas vecāku sapulcēs, 
kurās ir lūgts uzstāties skolas psihologs vai pārrunā psihologa darba specifiku un uzdevumus.  

• Pēc psihologa lūguma palīdz veikt dažādus, arī šeit neminētus, skolas psihologa darba 
pienākumus – piemēram, veic psiholoģisko testu datu ievākšanu, apstrādi. u.c. 

2. Stundu un/vai  nodarbību vadīšana. Pēc studenta izvēles A vai B variants.  

A. variants : sagatavo plānu un vada vismaz 2 (ja vada viens) – 4 (strādājot pārī ar kursabiedru) 
psiholoģijas stundas, izmantojot dažādas aktīvās pasniegšanas un grupu darba metodes, izvēloties tēmu 
vai nu pēc savas iniciatīvas vai sagatavojot to pēc programmā paredzētā, vienojoties ar psiholoģijas 
skolotāju/psihologu/citu pedagogu/klases audzinātāju. 

B variants: sagatavo plānu un 6-8 stundas (2 dienas pa 3-4 stundām) vada grupu nodarbības pārī ar 
kursabiedru. Šo uzdevumu var veikt ne tikai skolā, bet arī ārpus skolas, dažādās jauniešu organizācijās 
u.c. 



 
 

Atkarībā no situācijas, šos uzdevumus iespējams modificēt, pārrunājot to ar supervizoru fakultātē.  

3. Psiholoģiskā izpēte.  

Veic individuālu psiholoģisko izpēti diviem skolēniem: 

� Sadarbībā ar skolas psihologu vai kādu pedagogu izvēlas skolēnus psiholoģiskajai izpētei. 
� lūdz vecāku piekrišanu skolēnu psiholoģiskajai izpētei; 
� veic skolēna dzīves un attīstības vēstures datu ievākšanu, kritisko riska faktoru un pozitīvo, 

veicinošo faktoru noskaidrošanu, intervējot kādu no vecākiem.  
� pamatojoties uz dzīves vēstures izvērtējumu, izvirza izpētes hipotēzes vai uzdevumus; 
� atbilstoši skolēna vecumam un darba hipotēzei, izvēlas izpētes metodes (apspriežot šo 

jautājumu ar skolas psihologu vai supervizoru fakultātē);  
� veic mērķtiecīgu skolēna novērojumu vismaz 3 dažāda profila mācību stundās vai brīvajā laikā, 

novērojumus fiksē protokolos, veic to analīzi; 
� pārrunā ar pedagogiem viņu novērojumus par skolēnu (ja iespējams) 
� ievāc psiholoģiskās izpētes datus; 
� apstrādā psiholoģiskās izpētes datus un veic to interpretāciju; 
� izmantojot visu iepriekš ievākto informāciju, uzraksta atzinumu par psiholoģiskās izpētes 

rezultātiem,  
� pārrunā vismaz viena skolēna izpētes procesu, rezultātus un interpretāciju supervīzijas 

nodarbībās fakultātē, 
� iepazīstina ar izpētes rezultātiem un atzinumu skolas psihologu, piedalās izpētes rezultātu 

izskaidrošanā vecākiem. Ja skolā nav psihologs, vispirms ar supervizoru fakultātē pārrunā 
vecākiem sniedzamo informāciju.  

Šo uzdevumu iespējams daļēji veikt, arī neatrodoties skolas telpās, ja par to vienojaties ar 
skolēnu vecākiem. Tādā gadījumā skolā jāveic tikai novērojumi stundās un sarunas ar 
pedagogiem. Vienu vērojumu iespējams veikt arī ārpusskolas aktivitātēs.  

4. Prakses laikā students veic prakses laika un veikto uzdevumu uzskaiti pa dienām, ko atspoguļo 
veidlapā.  

 

  

PRAKSES VĒRTĒJUMU VEIDO: 
 

� Prakses atskaites un aizstāvēšanas vērtējums; 
� Prakses supervīziju apmeklējums. 

 
Prakse nevar tikt ieskaitīta gadījumos, ja studentam ir parādi par kādu no iepriekšējām 

praksēm vai psihodiagnostikas kursā vai nav apmeklētas vismaz 4 supervīziju nodarb ības. 

 



 
 

 

8.studiju semestris  PRAKSE IV 

8. semestrī studenti pēc savas izvēles veic praksi klīnikā vai organizācijā. Prakses laikā studentam 
tiek nodrošināts prakses supervizors LU. 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU  PROGRAMMAS STUDENTU PRAKSE 

KL ĪNIK Ā  

 
PRAKSES VIETAS: 

� klīniskās iestādes – piemēram, slimnīcas, rehabilitācijas centri, patversmes vai bērnu nami 
u.c. 

 
PRAKSES ILGUMS: 2 mēneši 
PRAKSES KOPĒJAIS ILGUMS UN NORISE ( neatkarīgi no izvēlētās prakses vietas, katrā vietā 
iespējams stundu sadalījumu pielāgot psihologa darba specifikai): 
 
1. Vēlamais darba režīms– divus mēnešus 2 dienas nedēļā, katru dienu ~ 3- 5 stundas, veicot prakses 
uzdevumus prakses vietā vai arī vienojoties ar psihologu par citu sadarbības režīmu. Šajā laikā savu 
darbību vēlams plānot sekojoši: 

� vismaz 50 sadarbības stundas ar prakses vadītāju, no tām : 
� ~ 30 jābūt tiešā kontakta stundām kā novērotājam un/vai dalībniekam piedaloties 

psihologa darbā, piemēram, esot klāt diagnostikas vai konsultāciju procesā vai 
citu uzdevumu veikšanas gaitā.  

� ~ 20 stundas students palīdz veikt prakses vadītājam dažādus uzdevumus, kas 
saistīti ar psihologa darbu /iespējams, vairs klāt neesot prakses vadītājam/;  

� apmēram 40 stundas tiešo prakses uzdevumu veikšanai un 30 stundas prakses atskaites 
rakstīšanai  

2. Katru nedēļu apmeklēt supervīzijas nodarbības, kuras vadīs Jūsu prakses supervizors LU: 
• supervīziju ilgums ir 2 lekcijas katru nedēļu;  
• no 7 plānotajām supervīziju reizēm obligāts ir 5 supervīziju 

apmeklējums, pretējā gadījumā prakse netiek ieskaitīta;  
• supervīzijās katrs students pārrunā iepriekšējā nedēļā veiktos prakses 

uzdevumus, pastāsta par diviem patstāvīgi veiktajiem uzdevumiem un 
piedalās kursa biedru prakses pieredzes pārrunāšanā; 

• Konkrēti supervīziju laiki tiks saskaņoti atsevišķi.  
.  

  
�  prakses laikā studenti uz noteikta parauga veidlapām veic sava prakses laika uzskaiti, 

kuru pēc tam apstiprina prakses vadītājs klīnikā (veidlapas paraugs pielikumā) 
 
  

 PRAKSES UZDEVUMI KL ĪNISKĀ IESTĀDĒ: 
 

� students kā novērotājs piedalās sava prakses vadītāja darbā, piemēram, asistē konsultācijās 
ar klientiem vai viņu vecākiem, ja klienti ir bērni; 

� students pēc sava vadītāja lūguma palīdz veikt psihologa darba pienākumus – piemēram, 
veic psiholoģiskās izpētes kādu no daļām un / vai psiholoģisko testu datu apstrādi, raksta 
psiholoģiskās izpētes secinājumus, palīdz atrast informāciju par citu speciālistu iesaistīšanos 
klienta konsultācijā (ja tas varētu būt nepieciešams); u.c. 

� veic psiholoģiskās izpētes darbu ar 4 klientiem: 



 
 

• ja klients ir bērns, jālūdz vecāku piekrišana bērna psiholoģiskajai izpētei; 

• jāveic klienta dzīves vēstures datu ievākšana un kritisko riska faktoru /piemēram, 
vecumposmu krīžu neatrisinātās problēmas, pašreizējās dzīves grūtības, kuras varēja 
ietekmēt nelabvēlīgā veidā klienta augšanu un attīstību/ analīze; ja klients ir bērns, tad 
bērna attīstības vēstures dati ir jāievāc no bērna vecāka vai cita aprūpētāja;  

• balstoties uz saņemto pieteikumu un klienta dzīves vēstures izvērtējumu,  jāizvirza 
izpētes hipotēze vai uzdevumi; 

• atbilstoši klienta vecumam un darba hipotēzei, jāizvēlas darba metodes;  

• jāievāc psiholoģiskās izpētes dati; 

• jāapstrādā psiholoģiskās izpētes dati un jāveic interpretācijas; 

• izmantojot visu iepriekš ievākto informāciju, jāuzraksta psiholoģiskās izpētes atzinums 
(kurš būtu domāts citam psihologam); (atzinuma paraugs pielikumā) 

• atzinuma ietvaros, jānovērtē izdarītā secinājuma/slēdziena atbilstība iepriekš izvirzītajai 
hipotēzei. 

• jāsameklē informācija par tālākās palīdzības iespējām (iestādes, speciālisti, viņu 
adreses un kontakti) klientiem, ar kuriem tika veikts psiholoģiskās izpētes darbs; 

• jāsniedz informācija klientam/pacientam vai viņa ārstam par psiholoģiskās izpētes 
rezultātiem (tikai pēc pārrunām ar savu prakses vadītāju); 

• ja nepieciešams – veikt psiholoģiskai konsultācijai līdzīgu sarunu ar klientu, sniedzot 
viņam atbalstu un palīdzību. 

•  
PRAKSES ATSKAITĒ JĀATSPOGUĻO: 

1. Prakses vietas nosaukums 

2. Prakses vadītāja vārds, uzvārds 

3. Prakses norises laiks un prakses vietā pavadītais laiks 

4. Prakses laikā veiktie uzdevumi :  

a) psihologa darba novērojumi 

b) veiktās psiholoģiskās izpētes(īsi nosaucot) 

c) veiktie psihologa darba pienākumi pēc vadītāja lūguma 

5. Prakses laikā supervīzijā pārrunāto gadījumu īss pārskats. 

6. 2 klientu psiholoģiskās izpētes rezultāti un to analīze(kas netika izrunāti supervīzijās ar 
vadītāju LU), kas beidzas ar psiholoģiskās izpētes atzinuma noformēšanu. 

7. Pielikumi: visu 4 klientu psiholoģiskās izpētes protokoli vai to kopijas. 

8.Prakses vadītāja apstiprināta prakses laika uzskaites lapa.  

9.Prakses novērtējums, kuru veic vadītājs prakses vietā (uz veidlapas). 
 

PRAKSES VĒRTĒJUMS: 
 

• Studentu darbs supervīziju laikā; 
• Prakses vadītāju sniegtais vērtējums; 
• Prakses atskaites vērtējums. 
• Prakses aizstāvēšanas vērtējums; 



 
 

 
 
 
Prakses laikā students iespēju robežās mēģina strādāt ar dažādu vecumu, dzimumu cilvēkiem. 
 
Šo kursu nevar nokārtot eksternātā, respektīvi, ja dažādu iemeslu dēļ students nav piedalījies 

supervīzijās un analizējis savu darbu ar saviem kursa biedriem un pasniedzēju fakult ātē, kā arī 

tad, ja no prakses vadītāja ir saņemts neapmierinošs studenta darba novērt ējums, prakse ir 

jāatkārto nākamajā gadā. Prakse nevar tikt ieskaitīta gadījumos, ja studentam ir parādi par 

kādu no iepriekšējām praksēm vai psihodiagnostikas kursā.  

 
 
 
 

  



 
 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMAS 

 STUDENTU PRAKSE ORGANIZĀCIJĀS  

 
 
PRAKSES UZDEVUMI ORGANIZ ĀCIJĀ : 

� students kā novērotājs piedalās sava prakses mentora (cilvēks, kurš vadīs praksi izvēlētajā prakses 
vietā un prakses beigās novērtēs padarīto darbu) darbā, piem., asistē darba intervijās, kandidātu 
novērtēšanā vai mācību programmas izstrādē;  
� students patstāvīgi pēc sava mentora lūguma palīdz veikt organizāciju psihologa darba 
pienākumus dažādos kandidātu atlases un / vai novērtēšanas un / vai attīstības projektos – piem., veic 
kandidātu pieteikumu analīzi, ievāc atsauksmes, raksta atteikuma vēstules, veido individuālos 
attīstības plānus darbiniekiem utt.;  
� students pēc prakses mentora lūguma var veikt arī citus ar personālvadības funkcijām saistītus 
pienākumus – piem., veikt personāla lietvedību; 
� prakses laikā studentam vēlams piedalīties vismaz vienā atlases projektā. 
 

PRAKSES ILGUMS:  2 mēneši 
 

PRAKSES VIETAS: 
� organizācijas, kuras sniedz personālvadības pakalpojumus citām organizācijām (piem., personāla 
atlases kompānijas) vai organizāciju personāla pārvaldes struktūrvienības (piem., personāla nodaļa 
vai mācību centrs);  
� organizācijā (ja tā nav konsultāciju kompānija) ir jābūt vismaz 30 darbiniekiem (izņēmums, 
starptautisko kompāniju lokālās pārstāvniecības, tad darbinieku skaits var būt arī nedaudz mazāks); 
� ļoti ieteicams praksi neveikt savā darba vietā. 

 
PRAKSES KOPĒJAIS ILGUMS UN NORISE  : 

� 90 h prakses vietā + supervīzijas LU; 
� studentam ir jāapmeklē arī supervīzijas nodarbības, kuras vadīs Jūsu prakses vadītājs LU: 

o supervīziju ilgums ir 2 lekcijas katru nedēļu;  
o no 8 plānotajām supervīziju reizēm obligāts ir 6 supervīziju apmeklējums, pretējā 

gadījumā prakse netiek ieskaitīta;  
o ja students mācību gada laikā, bet ne vēlāk par prakses laiku ir apmeklējis LPVA vai 

LOPB organizētos semināros, šo pasākumu apmeklējums tiek ieskaitīts par vienu no 
supervīzijas reizēm; 

o supervīzijās katrs students pārrunā iepriekšējā nedēļā veiktos prakses uzdevumus, 
pastāsta par patstāvīgi veiktajiem uzdevumiem un piedalās kursa biedru prakses pieredzes 
pārrunāšanā; 

o supervīziju laikā var tikt uzdoti nelieli mājas darbi. 
 
PRAKSES VĒRTĒJUMS: 

� prakses mentora sniegtais vērtējums; 
� studentu darbs supervīziju laikā; 
� prakses atskaites vērtējums; 
� kvalifikācijas pārbaudījuma vērtējums. 

 



 
 

PRAKSES ATSKAITĒ JĀATSPOGUĻO: 
 

� prakses vietas nosaukums, organizācijas darbības virziens, lielums; 
� prakses mentora vārds, uzvārds; 
� prakses norises laiks un prakses vietā pavadītais laiks; 
� prakses laikā veiktie uzdevumi:  

o mentora darba novērojumi; 
o patstāvīgi veiktie uzdevumi kandidātu atlases, novērtēšanas, un attīstības projektos 

(patstāvīgi gatavoties darba materiāli ir j āpievieno prakses atskaites pielikumā, piem., 
patstāvīgi sagatavotie amata apraksti vai sludinājumi); 

� refleksija par prakses laika veiktajiem uzdevumiem (kas veicās labāk, kādas bijas grūtības, kādi 
bija ieguvumi). 

 
Prakses laikā studenti prakses vietās uz noteikta parauga veidlapām veic sava prakses laika uzskaiti, 
kuru pēc tam apstiprina prakses mentors. Prakses uzskaites veidlapa, tāpat kā novērtējuma lapa tiek 
pievienota prakses atskaitei.  
 
 
Šo kursu nevar nokārtot eksternātā, respektīvi, ja students nav piedalījies supervīzijās, kā arī tad, 
ja no prakses vadītāja ir saņemts neapmierinošs studenta darba novērt ējums, prakse ir jāatkārto 
nākamajā gadā! 
Prakse nevar tikt ieskaitīta gadījumos, ja studentam ir parādi par kādu no iepriekšējām praksēm 
vai psihodiagnostikas kursā.  



 
 

  

  
 PRAKSES LAIKA UZSKAITES VEIDLAPA 

 
 
Studenta vārds, uzvārds______________________________________ 
Prakses vieta:______________________________________________ 
Prakses vadītājs____________________________________________ 
Prakses sākums __________________ 
Prakses noslēgums_______________ 
Par katru prakses vietā pavadītu dienu norādiet: 
 

Datums 
Prakses vietā 

pavadītais laiks 
no...līdz... 

Veicamie darba uzdevumi un 
pienākumi 

Piezīmes, komentāri 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Apstiprinu, ka students ir atradies prakses vietā un veicis uzticētos prakses uzdevumus: 
 

Prakses vadītāja paraksts:___________________ 



 
 

Datums:___________________ 

 
 
 
L 
   

Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV-1083 tālr./fakss 67034018, e-pasts: psihologijas.nodala@lu.lv 

 
 

LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas nodaļas 
Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas  

 

Studentes/-ta ............................................................................... prakses novērt ējums 
Vārds un uzvārds 

 
Prakses laiks no .................................  līdz ................................ 
 

1. Lūdzam īsumā raksturot studentes/-ta ieinteresētību un attieksmi pret saviem pienākumiem: 
 
 
 
 
 

2. Lūdzam īsumā aprakstīt studentes/-ta zināšanas un iemaņas, kuras palīdzēja studentei/-tam veikt prakses 
uzdevumus: 

 
 
 
 
 

3. Kādas zināšanas un prasmes vēl, pēc Jūsu domām, būtu nepieciešamas studentei/-tam paplašināt un 
pilnveidot turpmākajā mācību un darba procesā: 

 
 
 
 
 

4. Lūdzam minēt, vai bija kādas problēmas saistībā ar studentes/-ta praksi: 
 
 
 
 
 

5. Kā jūs kopumā vērtējat studentes/-ta paveikto darbu: 
                                      teicami 
                                      labi 
                                      vidēji 
                                      vāji – prakse nav ieskaitāma 
 
 
 
 
Prakses vadītājs                                            ................................................................... 
                                                                                                      paraksts/paraksta atšifrējums 

 

LATVIJAS  UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas psiholoģijas un mākslas fakultāte 
Psiholoģijas nodaļa 

 ________________________________________________________________ 



 
 

 

 
 
 
 
 

6.Pielikums.  
Akadēmiskā personāla piedalīšanās 
starptautiskajos projektos, LZP un 

citu institūciju finansētajos projektos 
atskaites periodā 



 
 

 

 
 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās starptautiskajos projektos, LZP un citu 
institūciju finansētajos projektos  

Projekta laiks Projekta nosaukums Projektā iesaistītie mācībspēki  
Projekta vadītājs Citi projekt ā 

iesaistītie 
mācībspēki 

LU pētniecības projekti 
2005. - 2006. Skolu psihologu supervizoru 

tālākizglītības kursi un studentu 
prakses organizācija 
 

M.Raščevska  

2005. - 2006. Skolu psihologu supervizoru 
tālākizglītības kursi un studentu 
prakses organizācija 
 

M.Raščevska  

2005.- 2006. Satiksmes drošību ietekmējošie redzes 
un sociāli kognitīvie faktori 

 I.Austers, V.Reņģe 

2007.-2010. Latviešu valodas un matemātikas 
izpratības prognozes modeļi saistībā ar 
kognitīvo spēju, uzvedības un 
sasniegumu standartizēto testu 
mērījumiem skolēniem Latvijā 

M.Raščevska A.Koļesovs 
 

2008. Humora loma stresa pārvarēšanas 
procesā 

I.Austers I.Stokenberga 

2009. Pagātnes, tagadnes un nākotnes 
redzējums: jauna psiholoģiskā modeļa 
veidošana 

A.Koļesovs 
 

 

LZP projekti 
2005. Sociālie priekšstati par psiholoģiju 

mūsdienu Latvijas sabiedrībā 
V.Reņģe I.Austers 

2005. – 2006.  Bērnu - vecāku attiecību un piesaistes 
stila pazīmes bērnu zīmējumos un 
stāstījumos 

S.Sebre  

2005. - 2008. Spēja domāt par sabiedrību 
polarizējošiem jautājumiem no 
oponenta skatu punkta 

I.Austers  

2006.-2008. Autovadītāju lēmumu pieņemšana un 
sociālie priekšstati par drošību uz 
ceļiem 

V.Reņģe I.Austers 

2007.-2008. Pirmskolas vecuma bērna 
eksternalizētās un internalizētās 
uzvedības problēmu saistība ar vecāku 
psiholoģisko un fizisko bērna kontroli 

S.Sebre A.Miltuze 
I.Skreitule-Pikše 

2007-2008. Vecāku apmācības programmas 
„Bērna emocionālā audzināšana” 
efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu 
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Raščevska, M., Paegle, Dz., Mencis, J (jun.). (2010.). Latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testu 

LMST-I vadīšanas rokasgrāmata.n - Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, – 120 lpp. 
(iespiešanā). 

Reņģe V. (2006). Menedžments. – Rīga: Latvijas Uzņēmējdarbības un biznesa akadēmija, 112 
lpp. 

Reņģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 211 lpp. 
Reņģe V. Nodaļa „Personība”. Psiholoģija vidusskolām. Skolotāju grāmata (atb. red. M. 

Raščevska). Iesniegts publicēšanai  izdevniecībā Zvaigzne ABC.  



 
 

 

 
 
 
 
 

8.Pielikums.   
Studiju programmas materiāli 

tehniskais un metodiskais 
nodrošinājums 



 
 

8.a pielikums 
 

LUB resursi: 
 
 

Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka ir veidojusies kopā ar Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultāti. Bibliotēkas galvenais uzdevums – nodrošināt Pedagoģijas, psiholoģijas un 

mākslas fakultātes studiju programmas ar nepieciešamo iespieddarbu u.c. informācijas nesēju 

klāstu.  

Bibliotēkā apmeklētājus apkalpo:  

• abonementā – izsniedz iespieddarbus uz mājām, pieņem pasūtījumus iespieddarbu 

kopēšanai un sniedz konsultācijas informācijas meklēšanā elektroniskajā katalogā un datu 

bāzēs,  

• lasītavā ( 30 darba vietas) ir iespējams strādāt ar uzziņu literatūru, enciklopēdijām, 

vārdnīcām, jaunajām mācību grāmatām un periodiskiem izdevumiem. 

Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkā lietotājiem brīvi ir pieejamas 18 datorvietas. 

Bibliotēkā 2007.g. nogalē tika ievietoti elektroniskie vārti, ņemot vērā to, ka ir brīvpieejas 

lasītava.  

Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēkas krājums ir nodrošināts ar mācību un 

pētnieciskajam procesam vajadzīgajiem izdevumiem, jo to atlase notiek ar programmas direktoru 

un mācībspēku līdzdalību, kas akceptē attiecīgā izdevuma iegādi. Katru gadu bibliotēka tiek 

papildināta ar jaunāko literatūru 5 Ls apmērā uz katru studentu. Psiholoģijas nodaļa ir saņēmusi 

apmēram 3000 grāmatas kā dāvinājumu no ārzemju latviešu kolēģiem Kanādā, Zviedrijā, 

Austrālij ā un ASV.  

Bibliotēka komplektē, uzglabā un piedāvā apmeklētājiem plašu iespieddarbu klāstu un 

periodiku psiholoģijas zinātnes nozarēs: 

� vispārīgā psiholoģija, 

� sociālā psiholoģija, 

� personības psiholoģija, 

� kognitīvā psiholoģija, 

� attīstības psiholoģija, 

� pētījumu metodoloģija u.c.  

 
 
 
 



 
 

 
LUB IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PSIHOLOĢIJAS BIBLIOTĒKAS 
PERIODISKO  IZDEVUMU SARAKSTS PSIHOLOĢIJĀ  2010. GADĀ  
 
 
Nr. ISSN NOSAUKUMS 
1. 1691-0982 

1691-1709 
Psiholoģija mums + Psiholoģija ģimenei un 
skolai 

2. 1691-0435 Psiholoģijas pasaule 
3. 0969-5893 Clinical psychology: science and practice 
4. 0894-4105 Neuropsychology 
5. 1524-0657 Studies in gender and sexuality 
6. 0016-9862 Gifted child quarterly 
 
 
 
LUB IZGLĪTĪBAS ZINĀTŅU UN PSIHOLOĢIJAS BIBLIOTĒKAS PASŪTĪTO 
PERIODISKO  IZDEVUMU SARAKSTS PSIHOLOĢIJĀ  2011. GADĀ  
 
 
Nr. ISSN NOSAUKUMS 
1. 1691-0982 

 
Psiholoģija mums 

2. 1691-1709 Psiholoģija ģimenei un skolai 

3. 1691-0435 Psiholoģijas pasaule 

4. 1524-0657 Studies in gender and sexuality 

5. 0016-9862 Gifted child quarterly 

 
 
Ieviestas izmaiņas 2011.g.  abonēto periodisko izdevumu sarakstā psiholoģijas nozares 

žurnāliem.  Vienojoties ar psiholoģijas nodaļas vadītāju, profesori Sandru Sebri, žurnāli "Clinical 

psychology: science and practice" un 'Neuropsychology" izņemti no 2011. gadā  pasūtītās 

periodikas saraksta.  

 

Arī  2011. gadā LUB Izglītības zinātņu un psiholoģijas bibliotēka turpinās abonēt psiholoģijas 

nozares datubāzi EBSCO PsycArticles, kurā elektroniski pieejams liels skaits periodisko 

izdevumu, tāpēc bibliotēka tos vairs neabonē.  

 

 



 
 

 

8.b pielikums 
 

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes  
datorklases un to resursi 

 
Telpa Datoru 

skaits 
Procesors, 

MHz RAM HDD OS Programmas 

A-213 21 Intel Pentium 
3,06 2,5GHz 80 

win 7 / 
Ubuntu 10.10 

Adobe CS3, 
CorelDraw X5 

A-228 25 AMD Athlon 
Dual Core 
2,31 GHz, 2,00 Gb 160 Gb 

win 7 / 
Ubuntu 9.10 

Autodesk 3ds 
Max, 

ArchiCAD 
A-215 

 
20 Intel Pentium 

3,06 2,5GHz 80 
win 7 / 

Ubuntu 9.10 
 

A-217 
 

15 
Intel i5 3,2GHz 300 

win 7 / 
Ubuntu 10.10 

Optiwin, 
Dialux 

A-211 
 

15 Intel 
Core2Duo 
3,06GHz 4,00 Gb 1 Tb MacOSX 

Adobe CS4 un 
CS5 

 
Visos kabinetos uz PC ir SPSS 18.0, Office 2007, visās datorklasēs ir datuprojektors,  

A- 228 ir interaktīvā tāfele. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

9.Pielikums. 
  Metodiskie norādījumi kā izstrādāt 

bakalaura darbu 
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Psiholoģijas bakalaura un psiholoģijas profesionālā bakalaura 
studiju programmā 
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Raščevska, M., Sebre, S., Reņģe, V., Miltuze A., Dimdiņš Ģ. Metodiskie 
norādījumi bakalaura darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. 2.izdevums. Latvijas 
Universitāte. Rīga, 2009. 
 
Metodiskie norādījumi izstrādāti, ievērojot pamatprasības, kādas 
izvirzītas LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes (PPF) Psiholoģijas nodaļas 
Psiholoģijas bakalaura 3.kursa un psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju 
programmas 4. kursa studentiem, un apstiprināti LU PPF Psiholoģijas nodaļas 
sēdē. 
 
LU reģ. apl. Nr. 90000076669 
Iespiests LU 
Adrese: Raiņa bulv. 19 
♥ Latvijas Universitāte, PPF Psiholoģijas nodaļa, 2009 
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IEVADS 
Viens no svarīgākajiem Psiholoģijas bakalaura un psiholoģijas profesionālā 
bakalaura studiju programmu mērķiem ir sagatavot studentu patstāvīga 
zinātniska pētījuma veikšanai un to rezultātu atspoguļošanai bakalaura darbā. 
Ceļš uz šo mērķi ejams pakāpeniski, jo tikai tā var apgūt visas zinātniska 
pētījuma stadijas, sākot ar zinātniskās literatūras teorētisko analīzi, pētījuma 
projekta izstrādi, pilotpētījuma un pamatpētījuma veikšanu un beidzot ar 
pētījuma rezultātu un to interpretācijas aspoguļošanu bakalaura darbā. Lai 
mērķtiecīgi sagatavotos bakalaura darbam, pirms tā izstrādes programmas 
ietvaros tiek apgūti vairāki psiholoģijas pamatnozaru un metodoloģijas kursi un 
izstrādāti kursa darbi, jo bakalaura darba sekmīga izstrāde lielā mērā ir atkarīga 
no šiem aspektiem. Bakalaura darba ietvaros tiek vērtētas sekojošas studentu 
prasmes un zināšanas: 
– Psiholoģijas pamatnozaru jēdzienu sistēmas un teoriju pārzināšana. 
Pētījumu uzskata par zinātniski korektu, ja pētnieks lieto zinātnisku 
terminoloģiju un balstās uz iepriekšējiem teorētiskajiem sasniegumiem 
attiecīgajā jomā. 
– Adekvātu metožu lietošana pētījumā. No tā, kā tiks formulēts pētījuma 
temats, hipotēze vai pētījuma jautājums, ir atkarīga tālākā pētījuma gaita – 
adekvātas pētījumu metodes izvēle. Pētījumos tiek lietotas zinātniskas 
metodes, un to pārzināšana un adekvāta lietošana nosaka pētījuma ticamību 
un validitāti. 
– Prasme lietot datu apstrādes statistiskās metodes. Daudzos psiholoģijas 
pētījumos lieto kvantitatīvās pētījuma metodes, tāpēc aprakstošās un 
secinošās statistikas metožu pārzināšana ir viens no pamatnosacījumiem, lai 
iegūtu korektus pētījuma rezultātus. 
 
Bakalaura darba m ērķis 
 ir attīstīt studenta prasmi patstāvīgi veikt 
literatūras teorētisku analīzi un veikt empīrisku pētījumu – kvantitatīvu vai 
kvalitatīvi kvantitatīvu pētījumu par noteiktu tematu, apkopot rezultātus un tos 
interprēt, noformējot paveikto bakalaura darba formā. Empīrisks pētī-jums tiek 
realizēts saskaņā ar izstrādātu pētījuma projektu un Psihologa ētikas kodeksu. 
Izstrādājot bakalaura darbu, ir svarīgi apliecināt savu prasmi izmantot 
teorētiskajos kursos apgūtās zināšanas un pētnieciskās darba iemaņas. Visi 
studiju līmeņu zinātniskie pētījumi, sākot ar 2. studiju gada kursa darbu un 
beidzot ar maģistra darbu, ir saskaņoti pēc struktūras un noformējuma. Kursa 
darbi un arī bakalaura darbs var tikt izstrādāti vienā jomā. Students trīs gadu 
laikā var secīgi attīstīt savas zinātniskās intereses par noteiktu psiholoģijas 
jomu, paplašinot tās izpēti, piemēram, par pirmskolas vecuma bērnu 



 
 

psihosociālo vai intelektuālo attīstību, par pusaudžu savstarpējām attiecībām utt. 
Izstrādājot bakalaura darbu, jāievēro Psiholoģijas nodaļas (turpmāk PN) 
noteiktie bakalaura darbu tematu pieteikšanas, nodošanas un aizstāvēšanas 
termiņi, kas tiek paziņoti ne vēlāk kā līdz attiecīgā akadēmiskā gada 
30.septembrim. Noteiktie termiņi akadēmiskā gada laikā netiek mainīti. 
Termiņu neievērošanas gadījumā students var netikt pielaists pie bakalaura 
darba aizstāvēšanas. 
Turpmākajā izklāstā ir aplūkotas bakalaura darba izstrādes, aizstāvēšanas un 
noformējuma prasības. 
 
BAKALAURA DARBA IZSTR ĀDES POSMI 
Bakalaura darbu studenti raksta psiholoģijas bakalaura studiju programmas 
5. un 6. semestrī, psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 7. un 
8. semestrī. Darba mērķis ir attīstīt studenta prasmi veikt empīrisku pētījumu 
pēc vienkāršas pētījumu shēmas/ dizaina, ar nelielu pētījuma dalībnieku skaitu 
(vienas grupas optimāls apjoms n = 30 līdz 50), apkopot pētījuma rezultātus un 
to interpretāciju noteiktā standarta formā zinātniskajā atskaitē. Bakalaura darba 
uzdevums ir attīstīt šādas studenta prasmes: 
� izvēlēties aktuālu pētījuma tematu, pamatot tā zinātnisko, sociālo un 
praktisko nozīmību; 
� balstoties uz zinātniskās literatūras teorētisku analīzi, izvirzīt pētījuma 
hipotēzi vai pētījuma jautājumu; 
� izvēlēties adekvātu pētījuma metodi (-es) un pētījuma izlasi (-es); 
� realizēt pētījuma procedūru saskaņā ar izstrādāto pētījuma projektu, ievērot 
Psihologa darba ētikas kodeksu; 
� ievākt sākotnējos datus; 
� izvēlēties pētījuma hipotēzei vai pētījuma jautājumam atbilstošas datu 
apstrādes metodes (aprakstošās, secinošās statistikas metodes vai sakarību 
pētīšanas metodes); 
� veikt rezultātu analīzi un interpretāciju, diskutējot ar iepriekšējo pētījumu 
rezultātiem, atspoguļot teorētiskās un praktiskās daļas saikni; 
� zinātniski korekti formulēt empīriska pētījuma secinājumus, parādot 
turpmāko pētījumu virzību un iegūto rezultātu pielietojamību. 
Bakalaura darba pētījuma jautājums vai hipotēze var neietvert novato-riskas 
atziņas, bet tas nedrīkst būt orientēts uz psiholoģijā vispāratzītu pa-tiesību 
atkārtotu pierādīšanu, piemēram, ka depresijai ir saistība ar pašvēr-tējumu, ka 
sākumskolas skolēniem ir zemāk attīstītas intelektuālās spējas nekā 
vidusskolēniem, utt. 
Bakalaura darbam ir vairāki izstrādes posmi, kas paredz noteiktu uzde-vumu 
veikšanu un sadarbību ar darba vadītāju. 
 
 



 
 

 
1. Bakalaura darba temata izv ēle, pierakst īšanās pie vad ītāja un darba 
pieteikuma iesniegšana apstiprin āšanai. 
Students, pamatojoties uz savām interesēm un apgūtajām zināšanām 
psiholoģijā, izvēlas bakalaura darba tematu. Lai palīdzētu orientēties docētāju � 
potenciālo darba vadītāju zinātnisko interešu jomās, studentiem Psiholoģijas 
nodaļā ir iespēja iepazīties ar docētāju piedāvātajām bakalaura darbu izstrādes 
jomām un zinātniskajām interesēm. 
Students izvēlas bakalaura darba tematu un saskaņo to ar savu bakalaura 
darba vadītāju. Pēc docētāja piekrišanas vadīt bakalaura darbu, students 
pierakstās pie darba vadītāja PN Studiju birojā un norādītajā termiņā PN 
iesniedz rakstisku pieteikumu (vienas lapas apjomā) par izvēlēto bakalaura 
darba tematu (ar savu un darba vadītāja parakstu). Šajā pieteikumā jābūt 
norādītam bakalaura darba tematam un pētījuma jautājumam un/vai hipotēzei; 
jāiekļauj īss apraksts par plānoto pētījumu, tā teorētisko pamatojumu, 
iecerētajām grupām, metodēm un paredzamajiem rezultātiem. Iesniegtais 
pieteikums tiek izskatīts un akceptēts PN docētāju sēdē. 
Ja students bez attaisnojošiem iemesliem norādītajā termiņā nav iesniedzis 
temata pieteikumu un nav uzsācis darbu pie bakalaura darba vadītāja vadībā, tad 
gala pārbaudījumu komisijai ir tiesības pārcelt teorētiskās daļas 
priekšaizstāvēšanu uz pavasara semestra beigām. 
 
2. Bakalaura darba p ētījuma projekta, ievada un teor ētisk ās da ļas 
izstr āde un 
priekšaizst āvēšana.  
Darba posmi. 
– Iepazīšanās ar zinātniskās literatūras saturu, darbā izmantojamās 
literatūras saraksta izveidošana. 
– Zinātniskās literatūras atlase un analīze, bakalaura darba teorētiskās daļas 
iedalījuma nodaļās izstrāde. 
– Pētījuma jautājuma vai hipotēzes formulēšana, izvēloties adekvātas 
pētījuma metodes un pētījuma dalībniekus, balstoties uz literatūras 
analīzes rezultātiem un autora radošām iecerēm. Šo informāciju students 
apkopo pētījuma projektā(skat. 8. lpp). 
– Ievada un teorētiskās daļas melnraksta uzrakstīšana un noformēšana 
atbilstoši šo metodisko norādījumu prasībām, ieskaitot izmantotās 
literatūras sarakstu. 
– Zinātniski korekta, latviešu literārās valodas normām atbilstoša 
melnraksta iesniegšana darba vadītājam (vadītājam ir tiesības atdot 
studentam labošanai tekstu, kas satur daudz ortogrāfisko, leksikostilistisko 
un gramatisko kļūdu). 
– Students iestrādā vadītāja ieteikumus un zinātniski korektā veidā 



 
 

noformēto teorētisko daļu nodod darba vadītājam izvērtēšanai nedēļu 
pirms teorētiskās daļas priekšaizstāvēšanas. 
– Teorētisko daļu aizstāv kopā ar pētījuma projektu 5. vai 7. semestra 
beigās. 
Visos šajos bakalaura darba izstrādes posmos studentam vēlams regulāri 
konsultēties pie darba vadītāja. Ja students to nav darījis, vadītājam ir tiesības 
atteikties no darba vadīšanas, kā arī nepielaist studentu pie bakalaura darba 
priekšaizstāvēšanas. Teorētiskās daļas priekšaizstāvēšanas atzīme ir daļa no 
studiju kursa “Bakalaura darbs I” vērtējuma. 
 
3. Bakalaura darba praktisk ās da ļas izstr āde un priekšaizst āvēšana. 
– Pēc pētījuma projekta un teorētiskās daļas aizstāvēšanas seko datu 
ievākšana. Nepieciešamības gadījumā notiek projekta koriģēšana un 
atkārtota tā apstiprināšana komisijā. 
– Seko datu apkopošana, apstrāde un analīze. 
– Praktiskās daļas priekšaizstāvēšana. Tā ietver informācijas sagatavošanu 
par pētījuma rezultātiem – aprakstošās un secinošās statistikas tabulas, 
attēlus un sakarību metožu galvenos rezultātus. 
– Rezultātu un iztirzājuma daļu melnrakstu uzrakstīšana un datorsalikuma 
izveide atbilstoši noformēšanas prasībām. 
– Bakalaura darba nobeiguma varianta izveide un iesniegšana vadītājam 
zinātniskai izvērtēšanai. 
Bakalaura darba praktiskās daļas priekšaizstāvēšana ir obligāta, lai students 
tiktu pielaists pie galīgās aizstāvēšanas. 
 
4. Bakalaura darba iesniegšana aizst āvēšanai un t ā aizst āvēšana. 
– Ņemot vērā praktiskās daļas pirmsaizstāvēšanas komisijas ieteikumus un 
vadītāja ieteikumus pēc iepazīšanās ar melnrakstu, students veic pēdējos 
bakalaura darba precizējumus un neiesietā veidā iesniedz bakalaura darbu 
divos eksemplāros PN Studiju birojā norādītajā termiņā. Dienu pirms 
aizstāvēšanas studentam ir tiesības saņemt rakstisku recenziju un vadītāja 
atsauksmi. 
– Bakalaura darbs tiek aizstāvēts bakalaura darba aizstāvēšanas komi-sijā 
saskaņā ar PN sēdē noteikto kārtību. Aizstāvēšanai jāsagatavo 5-7 minūšu 
prezentācija (izmantojot PowerPoint programmu, burtu lielums tekstā ne 
mazāks kā 28, tabulās - 20), kurā tiek atspoguļota svarīgākā informācija 
(temats, bakalaura darba mērķis, pētījuma problēma, hipotēze vai pētījuma 
jautājums, metodes un pētījuma grupu raksturojums, tabulās, grafikos un 
shēmās atspoguļoti aprakstošās un secinošās statistikas rezultāti, galvenie 
secinājumi). Darba vērtējums ir atkarīgs no bakalaura darba vadītāja 
atsauksmes, recenzenta vērtējuma un aizstāvēšanas procesa runas un 
atbildēm uz komisijas jautājumiem. Vadītāja vērtējums ir atkarīgs arī no 



 
 

studenta sadarbības ar vadītāju kursa darba izstrādes laikā. 
– Pēc sekmīgas bakalaura darba aizstāvēšanas PN Studiju birojā PN noteiktā 
termiņā ir jāiesniedz viens bakalaura darbs (iesiets cietos vākos), LUISā 
jāievieto darba elektroniskā versija PDF formātā un PN studiju biroja 
datorā jāiekopē Word dokuments ar šādu informāciju: titullapa, 
rezumējums latviešu valodā un angļu valodā. 
 
 
Pētījuma projekts (teor ētisk ās da ļas priekšaizst āvēšanai) 
1. Studenta vārds, uzvārds, studenta apliecības Nr. 
2. Pētījuma temats – bakalaura darba nosaukums. 
3. Teorētiskais pamatojums (galvenie darbā izmantotie autori un teorijas, 
aktuālie pētījumi šajā jomā, izdarītās atziņas un secinājumi), kas loģiski 
noved pie pētījuma jautājumiem vai hipotēzēm; 
4. Hipotēze vai pētījuma jautājums – var būt vairāki. 
5. Pētījuma metode. 
– Pētījuma dalībnieki. Students raksturo paredzētās izlases dalībnieku 
vecumu, dzimumu un iekļauj darbā citus sociāldemogrāfiskus raksturojumus, 
cilvēku sadalījumu pa izlasēm vai grupām, norādot katras grupas 
apjomu un sociāldemogrāfisko struktūru. Nepieciešams raksturot izlases 
vai grupu izveides principus, vai tiks izmantota nejaušā metode vai kāda 
cita. Ja grupas tiks pielīdzinātas, tad jāraksturo mainīgie, pēc kuriem tiks 
veikta pielīdzināšana. 
– Instrumentārijs. Darbā precīzi jānorāda pētījuma metožu pilnais un 
saīsinātais nosaukums, autori, publikāciju avoti. Ja pētījuma ietva-ros tiks 
izstrādāta kāda oriģināla aptauja, tad jānorāda, kāda mainī-gā lieluma 
mērīšanai to paredzēts izmantot. 
– Procedūra. Šajā sadaļā jāraksturo apstākļi, kā tiks veikti mērījumi. 
6. Pētījuma shēma (skat. paraugus metodisko norādījumu beigās). 
7. izmantotās literatūras saraksts (noformēts atbilstoši prasībām) 
Pētījuma projektu pirms aizstāvēšanas iesniedz vadītājam izskatīšanai. 
Priekšaizstāvēšanā visa pētījuma projekta informācija un teorētiskās daļas 
nozīmīgākā informācija sagatavojama, izmantojot PowerPoint programmu. 
 
BAKALAURA DARBA APJOMS UN STRUKT ŪRA 
Bakalaura darba kopējais apjoms ir 40–60 lpp. bez pielikumiem. Ja darbs 
uzrakstīts garāks, tas jāsaīsina. Bakalaura darbs ietver šādas daļas: 
1. Titullapa (1 lpp.) 
2. Satura rādītājs (1 lpp.) 
3. Rezumējums (ne vairāk par 250 vārdiem) ar atslēgas vārdu sarakstu, (1 lpp.) 
4. Abstract – rezumējums angļu valodā ar atslēgas vārdu sarakstu angļu valodā 
(1 lpp.) 



 
 

5. Ievads (2–4 lpp.) 
6. Teorētiskā daļa (17–25 lpp.) 
7. Metode (1–3 lpp.): 
– pētījuma dalībnieki 
– pētījuma instrumentārijs 
– pētījuma procedūra 
8. Rezultāti (5–13 lpp.) 
9. Iztirzājums (5–15 lpp.) 
10. Nobeigums (1–2 lpp.) 
11.Izmantotās literatūras saraksts (2–4 lpp.) 
12.Pielikumi (1–15 lpp.) 
Turpmāk detalizētāk tiks izklāstītas prasības katras daļas un nodaļas 
saturam. 
 
Titullapa 
Titullapu noformē atbilstoši LU prasībām, norādot šādu informāciju: 
– Augstākās mācību iestādes, fakultātes un nodaļas nosaukums (lapas augšā 
centrā). 
– Studiju programmas nosaukums (lapas labajā pusē). 
– Studenta vārds un uzvārds (lapas labajā pusē). 
– Studenta apliecības numurs (lapas labajā pusē). 
– Vārdi – Bakalaura darbs (lapas vidū, centrā). 
– Bakalaura darba nosaukums (lapas vidū, centrā). 
– Darba vadītājs, viņa akadēmiskais nosaukums un zinātniskais grāds, 
vārds un uzvārds (lapas labajā pusē). 
– Rīga un darba aizstavēšanas gads (lapas apakšā, centrā). 
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Aiz titullapas jaunā lappusē seko satura rādītājs. 
 
Saturs 
Satura rādītājā atspoguļo bakalaura darba nodaļu un apakšnodaļu 
nosaukumus un to sākuma lappušu numurus. Nodaļas un apakšnodaļas 
nenumurē, bet lieto dažādas pakāpes virsrakstus kā tekstā, t.i., apakšnodaļu 
nosaukumi rakstāmi ar atkāpi (skat. šo metodisko norādījumu satura rādī-tājs). 
Visi nodaļu un apakšnodaļu virsraksti rakstāmi vienādā parastā drukā, nelietojot 
trekno vai slīpo druku un ar maziem burtiem, izņemot pirmos virsrakstu burtus. 
Nodaļu nosaukumu beigās neliek punktu un aiz lappušu numuriem neraksta 
punktu un saīsinājumu “lpp”. Satura rādītāju vēlams iekļaut vienā lappusē. 
 
Rezumējums 
(jaunā lappusē) 
Rezumējums ir koncentrēts kopsavilkums par būtiskāko un nozīmīgāko 
pētījuma informāciju (ne vairāk par 250 vārdiem). Kopsavilkumā jāietver: 
– pētījuma mērķis jeb pētījuma jautājums – ko autors vēlējies noskaidrot 
pētījuma rezultātā, 
– pētījuma izlašu vai grupu raksturojums, minot izlašu apjomu, pētījuma 
dalībnieku demogrāfiskie raksturojumi – vecums, dzimums, u.c. 
– pētījuma metode, minot korektus lietoto testu nosaukumus, 
– galvenie secinājumi, kas parāda, vai pētījuma mērķis ir sasniegts, 
– rezultātu un to interpretācijas praktiskās izmantošanas iespējas. 
Ja darbā tiek izvirzīta hipotēze, piemēram, pusaudžu zēnu pašvērtējums ir 
augstāks nekā pusaudžu meiteņu pašvērtējums, tad to rezumējumā var formulēt 
šādi: pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai pusaudžu zēnu pašvērtējums ir 
augstāks nekā pusaudžu meiteņu pašvērtējums. 
Raksturojot pētījuma dalībniekus un lietotās pētījuma metodes, jāmin visa 
svarīgākā informācija no bakalaura darba nodaļas “Metodes”. 
Ja ir starpgrupu pētījums, tad, raksturojot pētījuma galvenos se-cinājumus, 
ir svarīgi norādīt, vai ir konstatēta statistiski nozīmīga atšķirība starp 
salīdzināmo grupu aritmētiskiem vidējiem vai nē (to ticamības līme-nis nav šeit 
jānorāda). Ja veikts korelatīvs pētījums, tad jāuzsver, vai ir ie-gūtas statistiski 
nozīmīgas sakarības. Rezumējuma mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar pētījuma 
būtību un sniegt svarīgāko informāciju, lai pētījumu varētu atkārtot un pārbaudīt 
iegūtos secinājumus. 
Rezumējumu raksta uz atsevišķas lapas. Tūlīt aiz rezumējuma, izlai-žot 
vienu rindu, seko atslēgas vārdu saraksts – ne vairāk kā 8 pamatjēdzie-ni. 
Vārdus – Atslēgas vārdi raksta slīpā drukā. 
Atslēgas vārdi jeb pētījuma pamatjēdzieni ir mainīgie lielumi, ko ietver 



 
 

bakalaura darba nosaukums un kas tiek mērīti pētījumā. Par atslēgas vārdiem 
uzskata arī citus būtiskus jēdzienus, ko aplūko šajā pētījumā ciešā saistībā ar 
pētāmajiem jēdzieniem. Piemēram, iepriekšminētajā pētījumā par pusaudžu 
pašvērtējuma dzimumatšķirībām saraksts varētu būt šāds: 
Atslēgas vārdi: pašvērtējums, pusaudzis, dzimums 
 
Rezumējums ang ļu valod ā (Abstract) 
(jaunā lappusē) 
Tas ir precīzs latviešu valodas rezumējuma tulkojums. 
Rezumējuma beigās norāda galvenos darbā analizētos psiholoģijas 
jēdzienus jeb atslēgas vārdus angļu valodā. 
Key words: self-esteem, adolescent, gender 
 
Ievads 
Ievadā pamato temata izvēli � temata zinātnisko, sociālo un praktisko 
nozīmību un aktualitāti. Īsi raksturo galvenās psiholoģiskās teorijas, vadošās 
koncepcijas vai atziņas izvēlētajā pētījuma jomā un min to autorus. Ikreiz, kad 
tiek minēta kāda teorija vai atziņa, beigās jānorāda avots – publikācijas autors 
un izdošanas gads, piemēram, (Gardner, 1983). Ja autors tekstā minēts pirmo 
reizi, tad min viņa vārdu (vai vārda pirmo burtu) un uzvārdu, un iekavās norāda 
tos oriģinālvalodā. Turpmāk tekstā min tikai uzvārdu. Arī ievadā izmantotā 
literatūra ir jāatspoguļo literatūras sarakstā. 
Pēc īsa teorētiska pamatojuma seko šāda informācija: 
� pētījuma mērķis; 
� pētījuma jautājums vai hipotēze; 
� pētījuma mainīgie lielumi; 
� pētījuma izlase, norādot tās apjomu, pētījuma dalībnieku vecumu, 
dzimumu un citus raksturojumus, ja tie tiek kontrolēti; 
� pētījuma dizains un datu ievākšanas metodes, atsaucoties uz pirm-avotiem, 
ja tiek lietotas citu autoru izstrādātas aptaujas, testi. Ja tiek lietotas latviešu 
valodā jau adaptētas metodes, jānorāda arī adaptācijas autors. 
Ievadā šai informācijai jābūt skaidri pamanāmai, izceltai, lietojot slīpo 
druku. 
Bakalaura darba mērķi formulē saskaņa ar pētījuma hipotēzē vai pētī-juma 
jautājumā ietverto problēmu, ko autors pētījuma gaitā vēlas noskaid-rot. 
Pētījuma mainīgie lielumi ir tās psiholoģijas kategorijas, kas tiek empīriski 
pētītas. Piemēram, tematā "Jauniešu agresivitātes dzimumatšķirības" 
neatkarīgais mainīgais ir dzimums, atkarīgais mainīgais – agresivitāte. Tātad 
pētījuma mainīgie lielumi ir agresivitāte un dzimums. 
Ievada nobeigumā tiek sniegts bakalaura darba struktūras īss raksturojums, 
minot nodaļas, darba apjomu lappusēs, izmantotās literatūras apjomu (cik 
publikāciju). 



 
 

 
Teorētisk ā daļa 
(jaunā lappusē) 
Teorētiskās daļas mērķis ir pamatot, kāpēc ir nepieciešams šāds pētījums, 
kā autors ir nonācis pie izvirzītā pētījuma jautājuma vai pētījuma hipotēzes. 
Tāpēc ir nepieciešams veikt iepriekšējo pētījumu teorētisku analīzi, akcentējot 
jau zināmās svarīgākās idejas un atziņas. Viens no galvenajiem teorētiskās daļas 
uzdevumiem ir parādīt saikni starp iepriekšējiem pētījumiem un iecerēto 
pētījumu. Tāpēc šajā daļā ir pieņemts minēt galvenos citu autoru uzskatus un 
teorijas, atsaukties uz viņu definīcijām, klasifikācijām, izteikumiem un domām. 
Sniedzot ieskatu dažādu autoru teorijās un iepriekšējos pētījumos gūtajās 
atziņās, literatūras analīze mērķtiecīgi jāvirza uz pētījuma hipotēzes vai 
pētījuma jautājuma izvirzīšanu. Ja ir pietiekami daudz informācijas, kas formulē 
attiecības starp mainīgajiem, tad izvirza hipotēzi. Ja informācija ir neskaidra vai 
pretrunīga, tad pētījuma jautājumu. Teorētiskajā daļā jāmēģina apkopot visa tā 
pieejamā informācija, kas liecina par darbā izvirzītā pieņēmuma (hipotēzes) 
izpētes rezultātiem līdzšinējos pētījumos. Katru nodaļu noslēdz ar vispārinošo 
secinājumu, norādot dažādu teoriju līdzības vai atšķirības pētāmās problēmas 
skaidrojumā. 
Teorētiskās daļas nodaļu nosaukumus vēlams veidot savstarpēji pakārtotā 
veidā, veltot katru nodaļu atsevišķam mainīgam lielumam, pēc tam to sakarību 
pētījumiem. Teorētiski analizējot literatūru, nav vēlams aizrauties ar citu autoru 
teksta burtisku pārstāstu, jāsniedz tikai būtiskākā informācija, kas varētu būt 
noderīga saistības meklēšanai starp bakalaura darba pētījumā gūtajiem 
rezultātiem un iepriekšējiem pētījumiem. Citātu izvēlei ir jābūt ļoti mērķtiecīgai 
(viens citāts nedrīkst pārsniegt 50 vārdus). Citāti obligāti jāliek pēdiņās, citāta 
beigās norādot avotu un lappusi. 
Pastāv īpašas prasības, kā lietot atsauces tekstā. Jebkurai cita autora atziņai, 
kas tiek pārstāstīta tekstā (neatkarīgi no tā, vai tā tiek parafrāzēta vai citēta), 
jābūt pievienotai norādei uz avotu. Ja bakalaura darba autors ir pārstāstījis kāda 
cita autora izteiktās domas, bet atsauci uz to nav ievietojis, tas ir uzskatāms par 
plaģiātu! Vislabāk šādu teikumu vai to daļu beigās ievietot atsauces uz 
atbilstošo darbu vai darbiem, minot iekavās tikai autora vai autoru uzvārdu un 
avota izdošanas gadu. Ja teksta rindkopas pirmajā teikumā ir minēta atsauce uz 
darbu, par kuru tiks runāts visas rindkopas garumā, tad turpmāk aiz katra 
nākamā teikuma šīs rindkopas ietvaros vairs nav jāliek atbilstošā atsauce. Ja 
literatūras avots ir latviešu valodā un autora uzvārds minēts tekstā, tad ir 
pietiekami, ka tūlīt aiz uzvārda tiek rakstīts tikai avota izdošanas gads 
(piemēram, „Fromms (2003) ir aprakstījis..” ). Ja avots ir svešvalodā un teikumā 
parādās autora latviskotais uzvārds, tad teikuma beigās ievieto atsauci ar 
oriģinālā valodā rakstīto uzvārdu un norāda izdošanas gadu. Latviešu valodā ir 
pieņemts, ka pirmo reizi minot uzvārdu tekstā (bet nevis atsaucē iekavās) ir 



 
 

jānorāda arī autora iniciāļi vai pilns vārds. Atkārtoti minot šo pašu autoru, 
raksta tikai viņa uzvārdu. Piemēram: “Pirmā šo problēmu ir aplūkojusi 
amerikāņu pētniece Mērija Einsvorta (Mary Ainsworth). Einsvorta (Ainsworth, 
1983) ir izveidojusi pētniecības metodi saistībā ar… Vairāki ievērojami 
Rietumu psihologi (Ainsworth, 1983; Erikson, 1982; Rogers, 1963) īpašu 
uzmanību savos darbos ir veltījuši...“. 
Autoriem, kuru uzvārdos oriģinālvalodā, netiek izmantota latīņu 
transkripcija (krievu, ķīniešu, arābu u.c.), atsauces jāveido ar latīņu burtiem 
(piemēram, Zinchenko, 1983; Vygotsky, 1997). 
Vēlams domas izklāstīt skaidri, loģiski, nedrīkst būt citu autoru tekstu tieši 
pārrakstījumi, nenorādot tos kā citātus. Citātiem norāda lappusi tūlīt aiz 
literatūras avota (Fromm, 1959, 31). 
Bakalaura darbā ir svarīgi norādīt, ar kuriem oriģinālajiem tekstiem 
students pats ir iepazinies un kuri ir teksti, ar kuru saturu students ir iepazinies 
citu autoru atstāstā. Piemēram, ja students ir lasījis Blūma darbu par Mišela 
koncepciju, tad raksturojot bakalaura darbā Mišela koncepciju, teikuma beigās 
būtu jāraksta (Mischel, 1994, kā minēts Bloom, 1997). Ja izmantoti viena 
autora citāti, kas iegūti, lasot cita autora darbu, nevis pirmavotu, tad jānorāda arī 
lappuse. Piemēram, Gadamers ir rakstījis: “ Ir svarīgi apzināt pašam savus 
aizspriedumus tā, lai interpretējamais teksts parādītos ar savām inovācijām un 
piedāvātu savu patiesību iepretim mūsu priekšzināšanām” (Gadamer, 1975, kā 
minēts Bleicher, 1980, 110). 
Ja netiek izmantoti citāti, bet pārstāstītas kāda autora galvenās idejas, ko 
analizē cits autors, tad tekstā atbilstoši uz to jānorāda. Piemēram, varētu rakstīt 
šādi: „Blūms (Bloom,1997) ir analizējis dažādus pētījumus saistībā ar Mišela 
teorētiskajiem uzskatiem par pašregulāciju, norādot, ka Mišels raksturoja 
pašregulāciju … (Mischel, 1994, kā minēts Bloom, 1997)”. 
Ja avotam ir no diviem līdz četriem autoriem, tad iekavās min visus, starp 
diviem vai pēdējiem diviem liekot zīmi &, piemēram, (DeCasper & Fifer, 
1972). Ja autoru skaits ir četri un vairāk, tad iekavās pirmo reizi min visus 
autorus, bet, šo avotu minot atkārtoti, var minēt tikai pirmā autora uzvārdu, kam 
seko “et al” ar punktu aiz “al” (Nelson et al., 1983). 
Ja vienam autoram vienā gadā ir iznākuši vairāki darbi, uz kuriem ir 
atsauces kursa darbā, tad gan atsaucē, gan literatūras sarakstā aiz darba 
izdošanas gada tiek pievienots alfabēta burts (Bowlby, 1977a). 
Veicot iepriekšējo pētījumu, jēdzienu, klasifikāciju vai citas informācijas 
analīzi, atbilstošo nozaru mācību grāmatu pamatsatura informācija darbā ir 
ievietojama tikai tai gadījumā, ja bakalaura darba autors par šiem jautājumiem 
patiešām diskutē - min vairāku autoru uzskatus, ierosina kādus papildinājumus 
vai kritizē minēto autoru uzskatus, vai piedāvā savu pieeju, atšķirīgu no 
iepriekšējo pētnieku uzskatiem. Tātad, jāizvairās no citu autoru darbu, īpaši 
mācību grāmatu, pārstāsta. Nav vēlama pozīcija – pārrakstīt vispārzināmās 



 
 

patiesības no mācību grāmatām, piemēram, ja tiek pētīta skolēnu intelektuālā 
attīstība, tad nav plaši jāraksturo Ž. Piažē visas 4 intelekta attīstības stadijas ar 
visām apakš-stadijām. Pilnīgi pietiekami, ka dažās rindkopās ir izklāstīta Piažē 
teorijas būtība, sniedzot atsauces uz pirmavotiem. Galvenā uzmanība jāvelta 
jaunākajiem pētījumiem šai jomā un to rezultātu analīzei. 
Literatūras analīze un secinājumi par iepriekšējiem pētījumiem tiek 
mērķtiecīgi virzīti uz pētījuma hipotēzes vai pētījuma jautājuma pamatojumu. 
Teorētiskās daļas noslēguma rindkopās tiek rezumētas iepriekšējo pētījumu 
pamatatziņas saistībā ar pētījuma mērķi un vēlreiz formulēto pētījuma hipotēzi 
vai pētījuma jautājumu, uzsverot kā autors ir nonācis līdz tai. 
Teorētisko daļu var sadalīt apakšnodaļās, piemēram, ja tiek pētītas vai-rākas 
psihiskās parādības, tad katru apakšnodaļu var veltīt vienai no tām. Ja 
informācijas ir daudz, kā to atlasīt? Būtiskākā ir tā informācija, kas ir tieši 
saistīta ar pētījuma jautājumu vai hipotēzi. Piemēram, ja tas ir sakarību pētījums 
(korelatīvu vai cēlōņsakarību), tad svarīgākie ir visi tie pētījumi, kuros arī ir 
pētīta šāda vai tai pēc būtības tuva sakarība. Mazāk nozīmīgi šai pētījuma 
kontekstā ir katra atsevišķā mainīgā lieluma pētījumi. 
Rakstot šo nodaļu, ir svarīgi pareizi orientēties zinātniskajās publikācijās. 
Vispirms jāizmanto pēdējo gadu publikācijas par attiecīgo tematu. Svarīgākie 
informācijas avoti ir: 
– zinātniskie raksti psiholoģijas žurnālos, 
– zinātnisko rakstu krājumi par noteiktām tēmām, 
– zinātnisko konferenču rakstu krājumi, 
– monogrāfijas. 
Meklējot literatūru, nepieciešamas izmantot elektroniskās datu bāzes un 
interneta adreses. Plaša informācija atrodama: 
– http://search.ebscohost.com/ (paroles var noskaidrot LU bibliotēkā vai 
Psiholoģijas nodaļā). Īpaši vēlams izmantot PsychArticles datu bāzē 
atrodamos avotus. 
Informācija par bakalaura darba noformējumu un literatūras saraksta 
veidošanu plašāk tiks izklāstīta turpmākajās nodaļās. 
 
Metode 
Šajā nodaļā detalizēti jāraksturo izmantoto pētījuma metodi. Ja tas ir 
eksperiments, tad atspoguļo visas tā būtiskās sastāvdaļas un raksturo norises 
procedūru. Tas ir jādara tā, lai cits pētnieks to varētu atkārtot ar līdzvērtīgiem 
nosacījumiem. Ja iepriekš ir veikti līdzīgi pētījumi ar citām metodēm, tad ir 
jāpamato, kāpēc šī ir labāka. Šai nodaļai ir vairākas apakšnodaļas. 
 
Pētījuma dal ībnieki 
Bakalaura darbā nepieciešams raksturot katras izlases vai grupas 
dalībnieku skaitu, vecuma, dzimuma, u.c. sociāldemogrāfiskos rādītājus. 



 
 

Pētījumos, kur tiek salīdzinātas divas vai vairākas grupas, minimālais izlases 
apjoms ir vismaz 30 respondentu katrā apakšgrupā (tātad, kopā vismaz 60 
respondentu). Korelatīvajos pētījumos minimālais izlases apjoms ir vismaz 50 
respondentu. Atsevišķiem klīniskās vai attīstības psiholoģijas pētījumiem 
dalībnieku skaits pētāmajās grupās var būt mazāks (gadījumos, ja tiek pētītas 
ļoti mazas, specifiskas populācijas). Nepieciešams raksturot izlases vai grupu 
atlases principus, norādīt, vai izlases veidošanā tika izmantota nejaušā metode 
vai cita. Ja izlašu veidošanā tiek izmantots pielīdzināšanas princips, tad raksturo 
mainīgos lielumus, pēc kuriem tiek pielīdzinātas grupas. 
 
Instrument ārijs 
Darbā precīzi jānorāda pētījuma metožu pilno un saīsināto nosaukumu, tās 
autoru, publikācijas avotu. Ja pētījuma ietvaros tiks izstrā-dāta kāda oriģināla 
aptauja, nepieciešams norādīt kāda mainīgā lieluma mērīšanai to ir paredzēts 
izmantot, tā ir jāraksturo un jāievieto darba pielikumā. Ja mainīgie lielumi ir 
daudzdimensionāli, tad jānorāda, tieši kādi skalu rādītāji tiks analizēti. 
Neadaptētos testus un aptaujas vispirms ir jāadaptē, pirms tos lieto. Tas paredz 
papildus procedūras pētījuma sagatavošanas posmā. Ja aptauja vai tests iepriekš 
ir adaptēts Latvijā, tad jānorāda adaptācijas autoru(s) un aptaujas vai testa 
ticamības rādītājus. 
 
Proced ūra 
Procedūras aprakstā raksturo, kādos apstākļos ir veikti mērījumi, kādā 
secībā, vai datu ievākšana ir individuāla vai frontāla, ar vai bez laika 
ierobežojuma. Eksperimentāliem pētījumiem jāraksturo manipulācija ar 
neatkarīgo mainīgo lielumu un citu apstākļu kontroli. 
 
Rezultāti 
Eksperimentālajiem vai kvazieksperimentālajiem pētījumiem rezul-tāti ir 
pētījuma datu aprakstošās un secinošās statistikas rādītāji, tabulas un grafiki. 
Korelatīvo sakarību pētījumiem rezultāti ir aprakstošās statistikas rādītāji un 
korelācijas koeficienti. Tekstā tiek ievietota tikai tā informācija, kas ir svarīga 
attiecībā pret pētāmo jautājumu vai hipotēzi. Gandrīz vienmēr ir nepieciešams 
norādīt pētāmo mainīgo lielumu aritmētiskos vidējos (vai arī mediānu, ja ir 
nozīmīga nobīde no normālā sadalījuma, grupai ar n>50) un standartnovirzes. 
Šo informāciju labāk ievietot tabulā (skat. 1. tabulu). Dažāda tipa 
eksperimentāliem pētījumiem norāda izmantotā secinošās sta-tistikas kritērija 
vērtību un tā ticamības līmeni, piemēram, t=2,86, p< 0,01. Tekstā skaidri 
jāpasaka, vai starp pētāmām grupām ir konstatēta statistiski nozīmīga atšķirība 
vai nē. Ja tiek lietota dispersiju analīze, tad aiz burta F iekavās norāda 
atbilstošās brīvības pakāpes, piemēram, F(1, 28)=2,31, p<0,05, un uzsver, ka ir 
vai nav konstatēta nozīmīga saistība starp neatkarī-go un atkarīgo mainīgo 



 
 

lielumu. Korelatīvajos pētījumos norāda izmantotā korelācijas koeficienta 
nosaukumu, vērtību un ticamības līmeni, piemēram, Pirsona r=0,56, p<0,05. Te 
arī skaidri jāpasaka, vai sakarība ir statistiski nozīmīga, vai nav. Aiz komata 
raksta tikai divas zīmes. Statistisko rādītāju pierakstu veidam jābūt tādām, kā 
iepriekš norādīts. 
Ja darba ietvaros tiek adaptēts tests, tad detalizēti jāapraksta adaptā-cijas 
rezultāti, īpaši analizējot tā ticamības rādītājus. 
Rezultātu daļā ievieto ne tikai atbilstošās tabulas un/vai grafiskus attēlus, 
bet arī apraksta šos rezultātus un skaidri formulē secinājumus attiecībā pret 
izvirzīto hipotēzi vai pētījuma jautājumu, jo diskusija par tiem notiks nākamajā 
darba daļā. Šajā daļā nevajag interpretēt jeb skaidrot iegūtos rezultātus. 
Tekstā ievietotām tabulām un attēliem jābūt numurētiem, tabulām – ar 
virsrakstiem, pilniem rindu un kolonnu nosaukumiem, attēliem – ar virsrakstiem, 
koordinātu asu nosaukumiem, tekstā jābūt norādei, kad lasītājam 
jāaplūko informācija tabulā, piemēram, skat. 1. tabulu vai 1. attēlu (nelieto 
pierakstu tabula Nr.1 vai attēls Nr.1). Numerācija tabulām un attēliem ir 
atsevišķa. 
Tabulās nelieto vertikālas svītras un lieto tikai dažas horizontālas svītras, 
kas atdala tabulas kolonnu nosaukumus un aiz pēdējās rindas. WORD 
dokumentā tā ir “Simple” tipa tabula. Protams, ja specifiskās tabulās to prasa 
datu loģika, var lietot arī citas līnijas. Noformējot grafiskos attēlus, vēlams 
lietot melnbaltu krāsojumu, un attēlu nosaukumi rakstāmi zem attēla. Aiz 
nosaukuma punktu neliek. 
 
1. tabula. Sieviešu un vīriešu izlases praktiskā intelekta aprakstošās un 
secinošās statistikas rādītāji 
 
2. tabula. Praktiskā intelekta testa mainīgo lielumu korelācijas sievietēm 
 
Iztirz ājums 
Iztirzājuma daļu iesāk ar pētījuma rezultātu daļas galveno atziņu pārstāstu. 
Darba autors skaidro iegūtos rezultātus, atbildot uz vairākiem jautājumiem: 
– kā vērtējami iegūtie rezultāti no psiholoģijas zinātnes viedokļa; 
– par ko tie liecina, kā tos var skaidrot psiholoģijas teoriju un vadošo 
atzinumu kontekstā; 
– kāda tiem ir saistība ar iepriekšējiem pētījumiem, vai tie saskan ar tiem, 
vai arī tos papildina, ja jā, tad kādā veidā, varbūt tie ir pretrunā ar 
iepriekšējiem secinājumiem, kādi varētu būt tam iemesli; 
– kas ir šī pētījuma stiprās un vājās puses, pētījuma ierobežojumi, te ir 
nepieciešama diskusija par pētījuma ārējo, iekšējo un konstruktu 
validitāti, izmantoto testu ticamību; 
– kā šis pētījums ir papildināms, turpināms iegūto rezultātu kontekstā; 



 
 

– kādi ir galvenie secinājumi, ņemot vērā arī iztirzājuma daļas atzinumus; 
– kāda ir gūto secinājumu zinātniskā, sociālā un praktiskā nozīme. 
Rakstot šo daļu, ir svarīgi parādīt saikni starp informāciju teorētiskajā un 
rezultātu daļā, īpaši starp hipotēzi un rezultātiem. Šajā sakarā autors var brīvi 
izteikt pieņēmumus par iespējamiem cēloņiem, kāpēc ir iegūti tādi vai citādi 
rezultāti, atsaukties uz citu zinātnieku iepriekšējiem pētījumiem, kas ļauj izdarīt 
šādus pieņēmumus. Iztirzājums atklāj autora iegūto rezultātu interpretācijas, 
atsedzot arī iespējamās šaubas par to nepietiekamo ticamību vai citiem 
apstākļiem, kas varēja ietekmēt rezultātus. Svarīgi, lai autors pats būtu kritisks 
pret pētījuma vājajām pusēm (ārējo un iekšējo validitāti), tajā pašā laikā prastu 
izcelt pētījuma novatorisko aspektu, praktisko izmantošanu un norādītu 
iespējamo turpmāko pētījumu ievirzi. 
 
Nobeigums 
Nobeigumā apkopo bakalaura darba teorētiskās, rezultātu un iztirzāju-ma 
daļas galvenās atziņas. Īpaši izdalāmi empīriskā pētījuma secinājumi. Noteikti 
jābūt atbildei uz jautājumu, vai pētījuma hipotēze ir apstiprināju-sies vai nē. Var 
minēt ieteikumus turpmākajai temata izstrādei un rezultātu praktiskai 
izmantošanai. 
Nobeigumu vēlams rakstīt tā, lai ikvienam, kas to lasa, būtu skaidrs, kāds 
bija pētījuma mērķis un kādas svarīgas atziņas gūtas pētījuma procesā. 
 
Izmantot ās literat ūras saraksts 
Sarakstu veido alfabēta secībā, neatkarīgi no tā, kādā valodā ir darbs. Visu 
autoru darbus raksta latīņu burtiem, krievu valodas grāmatām kvadrātiekavās 
norāda tulkojumu latviešu valodā. Literatūras avotiem nav jābūt numurētiem, un 
tie jāraksta precīzi tā, kā norādīts literatūras saraksta noformēšanas nodaļā. 
Izmantotās literatūras sarakstā jāievieto visus avotus, kurus students ir 
izmantojis baklaura darba izstrādāšanai, kā arī uz kuriem students ir atsaucies 
bakalaura darbā, bet kurus pats nav lasījis. Piemēram, students nav lasījis 
oriģinālos Ž. Piažē darbus, bet raksturo 4 intelekta attīstības stadijas, balstoties 
uz izlasītās mācību grāmatas tekstu. Šajā gadījumā izmantotās sarakstā jāievieto 
gan šīs mācību grāmatas nosaukums, gan Ž. Piažē darba nosaukums, uz ko 
atsaucas mācību grāmatas autors. Uz visiem avotiem, kas iekļauti izmantotās 
literatūras sarakstā, tekstā ir jābūt vai nu tiešai, vai pastarpinātai atsaucei, 
savukārt izmantotās literatūras sarakstā ir jābūt visiem avotiem, uz kuriem 
students ir tieši vai pastarpināti atsaucies tekstā. 
 
Autora paraksts, datums. Bakalaura darba beigās (aiz izmantotās 
literatūras saraksta) jābūt autora parakstam, darba nodošanas datumam un 
norādei, ka tas ir autora oriģināls darbs. 
 



 
 

Bakalaura darba pēdējās lapas noformējuma paraugs: 
„Apliecinu, ka šis bakalaura darbs ir ______________________ oriģināls 
darbs.” (vārds, uzvārds) 
"__"______ 200_ gads. Autora paraksts: ____________ 
 
Pielikumi 
Bakalaura darba pielikumi domāti, lai ievietotu papildus ilustratīvo 
materiālu, autora izstrādāto aptauju oriģinālo protokolu paraugus, adaptēto testu 
tekstus, papildu tabulas vai attēlus. Piemēram, pētījumu dalībnieku 
demogrāfisko rādītāju sadalījumu grafiskos attēlus vai adaptēto testa jautājumu 
grūtības pakāpju indeksus, u. tml. Sākotnējo datu tabulu ir jāatrāda darba 
vadītājam, bet darbā nav jāiekļauj. Pielikumiem jābūt numurētiem (1.pielikums, 
 
BAKALAURA DARBA NOFORM ĒŠANA 
Bakalaura darba apjoms ir 40–60 lappuses (neskaitot pielikumus). Teksts 
jāraksta uz baltām A4 formāta lapām (21 cm x 29,7 cm), datorsalikumā, lietojot 
Times New Roman fontus, fontu izmērs 12, intervāls starp jebkurām divām 
rindām tekstā 1,5. No augšējās, apakšējās un labās malas atstāj atstarpi 2 cm, 
bet no kreisās malas - 3 cm platumā. Katru jaunu rindkopu sāk ar atkāpi – 5 
burtu apjomā. Nelieto teksta izlīdzināšanu! Lappuses numurē, sākot ar satura 
rādītāju – tā ir 1 lpp. Lappušu numurus izvieto augšējā labajā stūrī. 
Nodaļu virsraksti nav jānumurē, bet jālieto dažādi to izvietojumu veidi. 
Kad nodaļa beidzas, tad atstāj vienu rindu tukšu pirms jaunas nodaļas 
virsraksta. Ja seko apakšnodaļas virsraksts, tad neatstāj tukšu rindu un raksta 
apakšnodaļas virsrakstu, kam seko teksts, arī neatstājot starpā tukšu rindu. Ja 
nodaļai nav apakšvirsrakstu, tad atstāj vienu tukšu rindu starp nodaļas virsrakstu 
un tekstu. Nodaļas ir: teorētiskā daļa, metode, rezultāti, iztirzājums, izmantotās 
literatūras saraksts, pielikumi. Turpmāk sekos virsrakstu izvietojuma paraugs. 
Nodaļu virsrakstus raksta ar fonta izmēru 12, bet trekn ā druk ā, 
apakšvirsrakstus raksta trekn ā sl īpā druk ā. Aiz virsrakstiem punktu neliek. Ja 
tekstā vēlas izcelt kādu vārdu vai frāzi, tad lieto slīpo druku, bet nelieto trekno 
druku. 
Tekstā lieto tikai tos saīsinājumus, kas ir vispārpieņemti, vai kuri ir 
iepriekš tekstā skaidroti. Piemēram, APA – Amerikas Psihologu asociācija. Ja 
atkārtoti jālieto kāds nosaukums, tad, minot to pirmo reizi, raksta (turp-māk to 
apzīmēsim tā). Piemēram, Latvijas Klīnisko psihologu asociācija (turpmāk 
tekstā -LKPA). Ja tekstā raksta kādus statistiskos simbolus, tad lieto šādus 
apzīmējumus: 
� biežums – f, 
� Fišera kritērijs – F, 
� Kronbaha alfa – 〈, 
� Kruskola-Vallisa tests – H, 



 
 

� Kjūdera-Ričardsona formula – K-R20, 
� aritmētiskais vidējais – M, 
� mediāna – Mdn, 
� kopējais izlases apjoms – N, 
� apakšizlases apjoms – n, 
� nav statistiski nozīmīgas atšķirības – ns, 
� varbūtība – p, 
� procentīles – P, 
� Pīrsona korelācijas koeficients – r, 
� biseriālais korelācijas koeficients – rb 

� punktu-biseriālais koeficients – rpb, 
� Spīrmena rangu korelācijas koeficients – rs, 
� daudzfaktoru korelācijas koeficients – R, un tā kvadrāts – R2 , 
� standartnovirze – SD, 
� standartkļūda – SE, 
� t kritērijs – t, 
� Manna-Vitnija tests – U, 
� standartvērtība – z, 
� summas zīme – , 
� hī kvadrāta kritērijs – 2, 
� citus apzīmējumus skat. Publication Manual of APA (grāmata pieejama 
Psiholoģijas nodaļā). 
Piemēram: vidējais īpašvārdu biežums skolēnu esejās bija M=5. Rakstot 
statistisko rādītāju decimālskaitļus, aiz komata raksta tikai divus ciparus. 
Turpmāk ir sniegti virsrakstu izvietojumu paraugi, kam seko teksts ar 
atbilstošām atkāpēm. Vietām informācija atkārtosies, bet tas ir nepie-ciešams, 
lai lasītājs iegūtu labāku priekštatu par virsrakstu un teksta izvie-tojuma 
attiecībām. Tekstā ir lietota atstarpe starp rindām 1,5, kā arī nav lietots teksta 
izlīdzinājums. 
 
Rezumējums 
Šo nodaļu raksta jaunā lappusē. Katru jauno rindkopu sāk ar atkāpi. Tekstā 
nelieto treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. Tekstu raksta ar intervalu 1,5, to neizlīdzinot. 
Teksta apjomu var variēt no 200–250 vārdiem. 
Atslēgas vārdi:…………. 
 
Rezumējums svešvalod ā (Abstract) 
Šo nodaļu raksta jaunā lappusē. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi, izņemot 
pirmo, jo angļu valodā ir pieņemts pirmo teksta rindu rakstīt bez atkāpes. 
Jāievēro angļu valodas pareizrakstība. Šī nodaļa ir precīzs rezumējuma 



 
 

tulkojums angļu valodā. 
Key words: ……… 
 
Ievads 
Šo nodaļu raksta jaunā lappusē. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. 
Ievada vēlamais apjoms 2–4 lpp. 
 
Teorētisk ās da ļas virsraksts 
Teorētisk ās da ļas apakšnoda ļas virsraksts 
Tikai pirmo teorētiskās daļas apakšnodaļu raksta jaunā lappusē. Katru 
jauno rindkopu sāk ar atkāpi. Tekstā nelieto treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja 
ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi uzsvērt, tad lieto slīpo druku. Aiz 
virsrakstu nosaukumiem punktu neliek. 
 
Teorētisk ās da ļas apakšnoda ļas virsraksts 
Šī apakšnodaļa seko tūlīt aiz iepriekšējās, neizlaižot tukšu rindu. Kat-ru 
rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir 
nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi uzsvērt, tad lieto slīpo druku. 
 
Metode 
 
Pētījuma dal ībnieki 
Šo nodaļu raksta tūlīt aiz teorētiskās daļas, izlaižot tikai vienu tukšu rindu 
(nevis jaunā lappusē). Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. 
 
Instrument ārijs 
Seko teksts ar atkāpi. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. 
 
Proced ūra 
Seko teksts ar atkāpi. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. 
 
Rezultāti 
Seko teksts ar atkāpi. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. Rezultātu daļu raksta tūlīt aiz metožu daļas, 
izlaižot vienu rindu. 



 
 

 
Iztirz ājums 
Seko teksts ar atkāpi. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. Iztirzājuma daļu raksta tūlīt aiz rezultātu daļas, 
izlaižot vienu rindu. 
 
Nobeigums 
Seko teksts ar atkāpi. Katru jauno rindkopu jāsāk ar atkāpi. Tekstā nelieto 
treknā drukā rakstītos vārdus, bet ja ir nepieciešams kādu vārdu jeb frāzi 
uzsvērt, tad lieto slīpo druku. Nobeiguma daļu raksta tūlīt aiz iztirzājuma daļas, 
izlaižot vienu rindu. 
 
Izmantot ās literat ūras saraksts 
Literatūras sarakstu kārto alfabēta kārtībā neatkarīgi no avota valodas. Katra 
avota nosaukumu sāk rakstīt jaunā rindā bez atkāpes, bet pārējo šī avota tekstu – 
ar atkāpi. 
Literatūras avota noformēšanas pieņemtais veids dažādiem izdevumiem ir 
atšķirīgs. 
 
Periodika 
– autora uzvārds un iniciāļi (ja ir vairāk kā viens autors, raksta visus, starp 
pēdējiem diviem angļu tekstā raksta zīmi &), 
– izdošanas gads iekavās, 
– raksta nosaukums – vienīgi nosaukuma pirmā vārda pirmo burtu raksta ar 
lielo burtu, 
– žurnāla nosaukums (to raksta slīpā drukā) – visus žurnāla nosaukuma 
vārdus raksta ar lielo burtu, izņemot palīgvārdus, 
– tikai sējums, ja lappušu numerācija ir sējuma ietvaros (to raksta slīpā 
drukā), 
– t. sk. numurs, ja lappušu numerācija (retos gadījumos) ir numura ietvaros, 
– raksta lappuses. 
Jāievēro tos vārdu saīsinājumus, atstarpes starp vārdiem, atkāpes un tās 
pieturzīmes starp vārdiem vai skaitļiem, kas lietoti piemēros. 
Piemēram: 
Gertner, D., & Markman, A. B. (1997). Structure mapping in analogy and 
similarity. American Psychologist, 52, 45–56. 
Rosch, E. H., Mervis, C. B., Gray, W. D., Johnson, D. M., & Boyes-Bream, P. 
(1976). Basic objects in natural categories. Cognitive Psychology, 8, 382– 
439. 
Tajfel, H. (1969). Cognitive aspects of prejudice. Journal of Social Issues, 
25(4), 79-97. 



 
 

 
Noda ļas no rakstu kr ājumiem vai no gr āmatām 
– raksta vai nodaļas autora uzvārds un iniciāļi (ja ir vairāki raksta autori, 
raksta visus, starp pēdējiem diviem angļu tekstā raksta zīmi &), 
– izdošanas gads iekavās, 
– raksta nosaukums -- vienīgi nosaukuma pirmā vārda pirmo burtu raksta ar 
lielo burtu, 
– raksta krājuma sastādītāju(us), vispirms iniciāļi, tad uzvārds, norādot 
iekavās (red.), ja raksts ir latviešu valodā, vai (Ed.), daudzskaitlī – (Eds.), 
ja raksts ir angļu valodā; 
– grāmatas nosaukums (to raksta slīpā drukā), 
– nodaļas lappuses – ja raksts ir latviešu valodā (4.–20. lpp.), ja raksts ir 
angļu valodā (pp. 4–20). 
– izdevējpilsēta, 
– izdevniecības pilns nosaukums. 
Piemēram: 
Klahr, D. (1984). Transition processes in quantitative development. In R.S. 
Sternberg (Ed.), Mechanisms of cognitive development (pp. 35–56). New 
York: Freeman. 
Priedīte, A. (2002). Mātes-bērnu dialogi. No: I. Austers (red.) LU Psiholoģijas 
rakstu krājums ( 32. – 39. lpp.). Rīga: Zinātne. 
Sternberg, R. J. (1984). Mechanisms of cognitive development: A componential 
approach. In R. S. Sternberg & J. P. Bauer (Eds.), Mechanisms of cognitive 
development (pp. 67–87). New York: Freeman. 
 
Monogr āfijas, gr āmatas 
– autora uzvārds un iniciāļi (ja ir vairāki autori, raksta visus starp pēdējiem 
diviem angļu tekstā raksta zīmi &), 
– izdošanas gads iekavās, 
– grāmatas nosaukums (raksta slīpā drukā), 
– izdevējpilsētas vai vismaz divas pilsētas, ja minētas vairākas, 
– izdevniecības pilns nosaukums. 
Piemēram: 
Cattell, R. B. (1987). Intelligence: Its structure, growth and action. New York: 
North-Holland. 
Priedīte, A. (2005). Bērna agrīnās valodas attīstība. Rīga: Zinātne. 
 
Konferen ču rakstu kr ājumi 
Raksta līdzīgi kā nodaļas no grāmatām. 
Piemēram: 
Raščevska M. (1999). Socio-psychological climate in Latvian and USA schools 
in 1991 and 1998. In S. Sebre, M. Rascevska, S. Miezite (Eds.). Identity and 



 
 

self-esteem: Interactions of students, teachers, family and society. 
Scientific 
Papers of XXI International School Pschology Colloquium Riga’98 (pp. 99– 
115). Rīga: SIA Mācību apgāds NT. 
29 
Sarakstā iekļauj arī nepublic ētos materi ālus , ja tādi tiek izmantoti, 
piemēram, citu studentu maģistra vai bakalaura darbi. Tādā gadījumā iekavās 
norāda (nepublicēts materiāls vai unpublished), vai arī (iespiešanā vai in press). 
 
Elektroniskajiem izdevumiem norāda pilnu to nosaukumu saskaņā ar 
iepriekš minētajiem norādījumiem. Ja darba elektroniskajā versijā ir norādīta 
visa nepieciešamā informācija (skat. iepriekš pie periodikas u.c.), tad interneta 
adresi norādīt nav nepieciešams. 
Ja internetā atrastajiem tekstiem kāda no iepriekšminētās informācijas 
iztrūkst (piemēram, nav minēts žurnāla nosaukums, lappuses utt.) vai arī 
informācija ir publicēta tikai elektroniski, tad norāda interneta adresi un 
datumu, kad iegūta informācija no šīs adreses. Piemēram, 
Myers, R.(1999). Helping your child develop self-esteem, Child Development 
Institute. Retrieved October 19, 2003 from 
http://www.cdipage.com/self_esteem.htm. 
Ja elektroniskam izdevumam nav minēts autors, tad tekstā min pirmo daļu 
no raksta nosaukuma vai institūciju, no kurienes radies raksts, un literatūras 
sarakstā sākotnēji min raksta nosaukumu pilnībā vai arī institūciju, no kurienes 
radies raksts, datumu, kad raksts ir izkopēts un elektroniskās mājas lapas adresi. 
Piemēram: 
National Council of Child Development. (2006). Curriculum for kindergarten 
language development. Washington, DC: National Council, Retrieved 
October 3, 2006, from http://www.nccd.org/focalpoints/downloads.asp. 
Ja ir iegūts elektronisks izdevums latviešu valodā, tad atsauci raksta ar 
latviskām norādēm, piemēram: 
LETA. (2008). Pētījums: Rīgas skolēni smēķē katru dienu. Iegūts 2008. g. 8. 
janvārī no http://www.delfi.lv/news/national/politics. 
 
Par lat īņu burtiem . Ja darbā tiek izmantota literatūra, kuras oriģinālvaloda 
nav latīņu transkripcijā (piemēram, Богоявленская Д. Б. (2002). Психология 
творческих способностейю Москва: Асадема), to raksta vispirms ar latīņu 
burtiem, tad kvadrātiekavās ievieto darba nosaukumu latviski. Piemēram: 
Bogojavlenskaja, D.B. (2002). Psihologija tvorcheskih sposobnostej [Radošo 
spēju psiholoģija]. Moskva: Academa. 
30 
Bakalaura darba tekstā raksta autora vārdu ar latīņu burtiem. 
Ja literatūras sarakstā ir iekļauta literatūra, kuras oriģinālvalodā izmantota 



 
 

latīņu alfabēta modifikācija (vācu, dāņu u.c.), tad avotu raksta oriģinālvalodā, 
bet kvadrātiekavās ievieto darba nosaukumu latviski. Piemēram: Werbik, H. 
(1978). Handlungstheorien [Uzvedības teorijas]. Stuttgart: Kohlhammer. 
Darbiem angļu valodā tulkojumu nesniedz. 
 
Izmantot ās literat ūras saraksta paraugs (da ļējs): 
Barron, F. (1988). Putting creativity to work. In R.J. Sternberg & J.D. Davidson 
(Eds.), The nature of creativity (pp. 76–98). New York: Cambridge 
University Press. 
Binet, A., & Simon, T. (1905–1908/1961). The development of intelligence in 
children. In J. Jenkins & D. G. Paterson (Ed.), Studies in individual 
differences: The search for intelligence (pp. 81–112). New York: Appleton- 
Century-Crofts. 
Bogojavlenskaja, D.B. (2002). Psihologija tvorčeskih sposobnostej [Radošo 
spēju psiholoģija]. Moskva: Academa. 
Boulbijs, Dž. (1998). Drošais pamats. Vecāku un bērnu savstarpējā 
pieķeršanās 
– cilvēka veselīgas attīstības priekšnoteikums. Rīga: Rasa ABC. 
Brody, N. (1997). Intelligence, schooling, and society. American Psychologist, 
52, 1146–1158. 
Butcher, H.J. (1968). Human intelligence: Its nature and assessment. London: 
Methuen & Co LTD. 
Cantor, N., & Kihlstrom, J.F. (1987). Social intelligence: The cognitive basis of 
personality. In P. Shaver (Ed.), Review of personality and social psychology 
(Vol. 6., pp.15–34). Beverly Hills, CA: Sage. 
Carroll, J.B. (1993). Human cognitive abilities: A survey of factor-analytic 
studies. New York: Cambridge University Press. 
National Council of Child Development. (2006). Curriculum for kindergarten 
language development. Washington, DC: National Council, Retrieved 
October 3, 2006, from http://www.nccd.org/focalpoints/downloads.asp. 
Werbik, H. (1978). Handlungstheorien. Stuttgart: Kohlhammer [Verbiks H. 
Uzvedības teorijas]. 
 
Pielikums 
Pielikumi seko aiz izmantotās literatūras saraksta jaunā lappusē. Pielikumus 
numurē. 
 
PĒTĪJUMA SHĒMU PARAUGI 
 
Eksperiment āla pētījuma vienk āršas sh ēmas piem ērs 
 
Kvazieksperiment āla pētījuma sh ēmas piem ērs 



 
 

 
Korelat īvi aprakstoša p ētījuma sh ēmas piem ērs 
 
Piezīme. Ja mērāmais mainīgais lielums ir daudzdimensionāls, tad tas shēmā 
jāatspoguļo divos līmeņos, pirmajā norādot tā nosaukumu, bet otrajā 
apakškategoriju nosaukumus, piemēram, pirmajā līmenī varētu būt rak-stīts 
personības iezīmes, bet otrajā līmenī iezīmes, ko mēra konkrētā personības 
iezīmju testa apakšskalas. 
Pētījuma shēmas nepieciešamas tikai pētījuma projekta prezentācijai teorētiskās 
daļas priekšaizstāvēšanā. Izstrādātam bakalaura darbam tās nepievieno.



 
 

RECENZIJA/ ATSAUKSME PAR BAKALAURA DARBU 
 

Vērtējums par _________________________________ 
(studenta vārds, uzvārds) 

 
Bakalaura darbu ____________________________________________________________________________ 

(nosaukums) 
 
 

Novērtēšanas kritēriji 

Atbilstība bakalaura 
darba prasībām 

Piezīmes, komentāri Atbilst Neatbilst 
(novērtēt 10 p. Skalā) 
10 – 4                 3 – 1 

Tēmas izvēles un aktualitātes (zinātniskās, sociālās) pamatojums, 
pētījuma mērķa formulējums 

   

Pētījuma jautājuma (hipotēzes) formulējums 
   

Teorētiskā daļa: 
Pārdomāta darba struktūra un nodaļu secība 

   

Literatūras analīzes mērķtiecīgums atbilstoši izvēlētai tēmai    
Valodas atbilstība zinātniskam stilam    
Atsauču korektums    
Izmantotā literatūra pietiekami plaša, izmantotas pēdējo gadu 

monogrāfijas, publikācijas zinātniskos žurnālos 
   

Teksts ir skaidrs, saprotams, loģisks    

Izdarīti secinājumi, apkopotas teorētiskās atziņas, pamatotas 
pētījuma hipotēzes 

   

Metode: 
Izvēlēto metožu atbilstība pētījuma mērķim 

   

Izlašu veidošana un atbilstība pētījuma mērķim    



 
 

Korekts pētījuma metožu, izlases, procedūras apraksts    

 
Rezultātu daļa un iztirzājums: 
Datu apstrādē izmantotas atbilstošas matemātiskās statistikas 

metodes 

   

Iegūtie rezultāti atspoguļoti uzskatāmi    

Rezultātu analīze veikta saskaņā ar uzstādīto hipotēzi / izvirzīto 
pētījuma jautājumu 

   

Interpretācijā atspoguļota saikne starp teoriju un iegūtajiem 
rezultātiem, iztirzāti pētījuma ierobežojumi, Iezīmēti 
turpmākās izpētes virzieni 

   

Korekti secinājumi    

Darba atbilstība noformējuma prasībām 
   

 
Jautājumi bakalaura darba autoram: 
 
 
____________________________ ______ bakalaura darbs atbilst/neatbilst (nevajadzīgo svītrot)  bakalaura darba prasībām un 
 (vārds, uzvārds) 
 
vērtējams ar atzīmi ___________________________________ 
 (ar cipariem, ar vārdiem) 
 
Datums:  ________________________________      Vērtēja: ___________________________________ 
 (vārds, uzvārds, zinātniskais grāds, amats) 



 
 

 

 

 

 

 

 

10.Pielikums.   

Viena Latvijas un divas ES studiju 
programmas (studiju plāni), ar kurām 

veikta salīdzināšana 



 
 

 



 
 



 
 

Vi ļņas Universitātes 4-gadīga psiholoģijas bakalaura studiju programma 

Semester 1  22   

block: Compulsory Courses  18   

 Higher Mathematics  4 64 Examination   

 Introduction to Philosophy  3 48 Examination   

 Logic  3 64 Examination   

 Anatomy and Physiology of Nervous System  3 48 Examination   

 
Introduction to Psychology: Introduction to Studies and General 
Psychology  

3 48 Examination   

 Foreign Language I/IV  2 64 Pass/Fail   

block: Optional Courses  4   

 History of Civilizations  4 64 Examination   

 Introduction to Sociology  4 64 Examination   

Semester 2  19   

block: Compulsory Courses  17   

 General Psychology: Sensation and Perception  3 48 Examination   

 Evolutionary Psychology  3 48 Examination   

 Neurophysiology  3 48 Examination   

 Practicum of Sensation and Perception  2 64 Pass/Fail   

 Statistic Analysis of Data  4 80 Examination   

 Foreign Language II/IV  2 32 Pass/Fail   

block: Optional Courses  2   

 Ethics  2 32 Examination   

 Physical Anthropology  2 32 Examination   

 Modern Lithuanian Usage  2 32 Examination   

Semester 3  20   

block: Compulsory Courses  18   

 General Psychology: Attention and Memory  3 48 Examination   

 Methods for Multivariate Statistical Analysis  3 64 Examination   

 Practicum of Attention and Memory  2 32 Pass/Fail   

 Methods of Experimental Psychology  3 48 Examination   

 Emotions and Motivation  5 80 Examination   

 Foreign Language III/IV  2 32 Pass/Fail   

block: Optional Courses  2   

 Introduction to Politology  2 32 Examination   

 Human Genetics  3 48 Examination   

Semester 4  22   

block: Compulsory Courses  19   

 Survey Methods  3 48 Examination   

 Educology  2 32 Examination   

 Yearly Paper  2 4 Examination   

 Learning  3 48 Examination   

 Psychophysiology  2 32 Examination   

 Psychological Testing  3 64 Examination   

 Practicum of Social Skills  2 32 Pass/Fail   



 
 

 Foreign Language IV/IV  2 32 Examination   

block: Optional Courses  3   

 Theory of Economics  3 48 Examination   

 History of Philosophy  4 64 Examination   

Semester 5 ( current )  20   

block: Compulsory Courses  15   

 Psychology of Personality  5 80 Examination   

 Methodology of Psychological Research  3 48 Examination   

 Social Psychology  5 80 Examination   

 Practicum of Observation  2 32 Pass/Fail   

block: Optional Courses  3   

 Phenomenology  3 32 Examination   

 Management  3 48 Examination   

block: Free Choice Courses  2   

 Free Choice Subject  2 0 Undefined   

Semester 6  20   

block: Compulsory Courses  16   

 General Psychology: Thinking and Language  5 80 Examination   

 Yearly Paper  2 4 Examination   

 History of Psychology  4 64 Examination   

 Developmental Psychology  5 80 Examination   

block: Optional Courses  2   

 Negotiation Psychology  2 32 Examination   

 Intercultural Communication  2 32 Examination   

block: Free Choice Courses  2   

 Free Choice Subject  2 0 Undefined   

Semester 7  20   

block: Compulsory Courses  13   

 Clinical Psychology  4 64 Examination   

 Educational Psychology  4 64 Examination   

 Psychological Counselling  3 48 Examination   

 Profesional Ethics for Psychologists  2 32 Examination   

block: Optional Courses  5   

 Philosophy of Life and Existentialism  3 32 Examination   

 Health Psychology  2 32 Examination   

 Fundamentals of Law  3 48 Examination   

block: Free Choice Courses  2   

 Free Choice Subject  2 0 Undefined   

Semester 8  20   

block: Compulsory Courses  16   

 Final Thesis  8 10 Final Degree Project   

 Organizational Psychology  3 48 Examination   

 Introduction to Psychiatry  3 48 Examination   

 Practicum in Psychological Counselling  2 32 Pass/Fail   

block: Optional Courses  2   



 
 

 Early Biopsychological Experience  2 32 Examination   

 Psychology of Abnormal Development  3 48 Examination   

 Gerontopsychology  3 48 Examination   

block: Free Choice Courses  2   

 Free Choice Subject  2 0 Undefined   

* Language of instruction: only if language of instruction is not Lithuanian 

 

 

 



 
 



 
 

Baltijas Psiholoģijas un menedžmeta augstskolas Profesionālā bakalaura studiju 
programma 

    
PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA  

 

Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" iegūšanai 
Pilna laika studijas 

Studiju ilgums – 4 gadi (8 semestri) 
  

N
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Studiju kursa nosaukums 

K
re

dī
tp

un
kt

i 

Sadalījums pa kursiem un semestriem Kontroles forma 
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    Vispārizgl ītojošie studiju kursi 20KP                     

1 Loģika 2 2               1   
2 Tiesību zinātne  1 1         1  
3 Svešvaloda  4 2 2       1 1 
4 Retorika  2  2        1 

5 Cilvēktiesību pamati 1   1               1 

6 Lietvedība 1   1              1 

7 Vadības zinātne 2     2             1 

8 Darba likumdošana 1    1             1 
9 Filozofija 2       2          1   
10 Ekonomikas pamati 1     1         1 
11 Socioloģija 2      2   1  

12 Pedagoģija 1      1    1 

 Kopā 20 5 6 3 2 1 3 0 0 4 9 
Nozares teorētiskie un informācijas tehnoloģiju 

kursi                  36KP                     
1 Vispārīgā psiholoģija 4 4           1  

2 Psihes bioloģiskie pamati 2 2        1  
3 Informātikas pamati 2 2         1 

4 Psiholoģijas vēsture 2    2              1   

5 Attīstības psiholoģija  4   4            1  

6 Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija 4   4            1  

7 Eksperimentālā psiholoģija  2     2          1  

8 Sociālā psiholoģija  4     4          1  

9 Neiropsiholoģija 2     2          1  

10 Kognitīvā psiholoģija 2      2            1 

11 Personības psiholoģija 4      4          1   

12 Pētījumu datu datorapstrāde 2          2         1  

13 Psihometrika 2         2        1 

Kopā 36 8 6 12 6 4 0 0 0 9 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  
60KP                     

1 Ievads specialitātē 1 1         1 



 
 

2 Personības izaugsmes treniņš  1 1         1 
3 Efektīvas pašprezentēšanas treniņš 1 1               1 

4 Statistiskās metodes psiholoģijā 4 2 2            1 1 

5 Psihofizioloģija 2     2            1  
6 Profesionālās karjeras izvēle (meistarklase) 1    1             1 
7 Veselības psiholoģija 2    2           1 
8 Pedagoģiskā psiholoģija  2     2           1   
9 Saskarsmes psiholoģija 2    2     1  

10 
Eksperimentālās psiholoģijas un 
psihofizioloģijas praktikums  2    2      1 

11 Diferenciālā psiholoģija  2      2         1   

12 Stresa menedžments (meistarklase) 1     1     1 

13 Psihodiagnostika I 2         2      1   

14 Ievads psiholoģiskā konsultēšanā 2         2      1  

15 Kl īniskā psiholoģija 2         2      1   

16 Ievads juridiskajā psiholoģija 2     2    1  

17 Lietišķās saskarsmes treniņš 1         1        1  

18 Komandas veidošanas treniņš 1     1     1 

19 Organizāciju psiholoģija 2        2     1   

20 Bērnu psiholoģiskā izpēte 2          2     1  
21 Psihodiagnostika 2 (praktikums) 2          2      1   

22 Penitenciārā psiholoģija 2           2     1   

23 Aktīvās pārdošanas treniņš 1            1      1 

24 Ievads psihiatrijā 2            2     1  

25 Ievads psihoterapijā 2           2     1 
26 Ģimenes psiholoģija 2       2  1  

27 
Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas 
metodes 2       2   1 

28 
Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās metodes 
(praktikums) 2       2  1  

29 Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā 2       2   1 

30 Psihologa darba ētika 2       2   1 

31 Studiju darbs I 1  1        1 
32 Studiju darbs II 2    2      1 
33 Studiju darbs III 3      3    1 

  Kopā 60 5 6 4 8 15 8 15 0 15 19 

   Brīvās izvēles daļa 6KP                     

1 Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju 1 1                1 

2 Zoopsiholoģija 1 1          

3 Latviešu valoda 1 1          

4 Psiholingvistika 1   1       1 

5 Psihoanalīzes pamati 1   1        

6 Mākslas terapijas tehnikas grupā 1          1        1 

7 Kroskulturālā psiholoģija 1           1      1  

8 Darbs ar atkarīgiem cilvēkiem 1           1     1 

9 Seksualitātes psiholoģija 2       2   1 

  Kopā 6 2 0 1 0 0 1 2 0 0 6 

  Prakse 26KP                     

1 Prakse I 2  2               1 

2 Prakse II 4      4           1 

3 Prakse III 8          8       1 

4 Prakse IV 12             4 8   1 

 Kopā 26 0 2 0 4 0 8 4 8 0 4 



 
 

  Valsts pārbaudījums 12KP                    

1 Diplomdarbs 12              12 1   

   

1 Darba un civilā aizsardzība – 1. semestrī            
2 Diplomdarba rakstīšanas un aizstāvēšanas  

metodika – 8.semestrī            
  12 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 

  

KOPĀ 160 20 20 20 20 20 20 20 20 29 42 

 



 
 

 

 
PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA  

 

Profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģij ā profesionālās kvalifikācijas "psihologa asistents" iegūšanai 
Nepilna laika studijas 

Studiju ilgums – 4,5 gadi (9 semestri) 
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Sadalījums pa kursiem un semestriem Kontroles forma 
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    Vispārizgl ītojošie studiju kursi 20KP   

1 Loģika 2 2                1   
2 Tiesību zinātne  1 1          1  
3 Svešvaloda  4 2 2        1 1 

4 Retorika  2  2         1 
5 Cilvēktiesību pamati 1   1                1 

6 Lietvedība 1   1               1 

7 Vadības zinātne 2     2              1 

8 Darba likumdošana 1    1              1 

9 Filozofija 2       2           1   
10 Ekonomikas pamati 1     1          1 
11 Socioloģija 2      2    1  

12 Pedagoģija 1      1     1 

 Kopā 20 5 6 3 2 1 3 0 0 0 4 9 
Nozares teorētiskie un informācijas 

tehnoloģiju kursi                  
36KP   

  
1 Vispārīgā psiholoģija 4 4            1  

2 Psihes bioloģiskie pamati 2 2         1  
3 Informātikas pamati 2  2         1 

4 Neiropsiholoģija 2   2             1  

5 Psiholoģijas vēsture 2    2               1   
6 Attīstības psiholoģija  4    4            1  
7 Psiholoģiskā pētījuma metodoloģija 4   4             1   

8 Sociālā psiholoģija  4     4           1  

9 Personības psiholoģija 4      4           1   

10 Eksperimentālā psiholoģija  2        2         1  

11 Pētījumu datu datorapstrāde 2          2          1  

12 Psihometrika 2         2         1 

13 Kognitīvā psiholoģija 2          2         1 



 
 

Kopā 36 6 6 12 4 6 2 0 0 0 9 4 

Nozares profesionālās specializācijas kursi  
60KP   

1 Ievads specialitātē 1 1          1 
2 Personības izaugsmes treniņš  1 1          1 

3 Efektīvas pašprezentēšanas treniņš 1 1                1 

4 Statistiskās metodes psiholoģijā 4 2 2             1 1 
5 Profesionālās karjeras izvēle (meistarklase) 1    1               1 
6 Psihofizioloģija 2      2            1  

7 Saskarsmes psiholoģija 2    2      1  

8 Veselības psiholoģija 2     2           1 

9 Diferenciālā psiholoģija  2      2          1   

10 Pedagoģiskā psiholoģija  2        2         1   

11 Psihodiagnostika I 2         2       1   

12 Ievads psiholoģiskā konsultēšanā 2         2       1  

13 Organizāciju psiholoģija 2        2      1   

14 Stresa menedžments (meistarklase) 1     1      1 

15 Lietišķās saskarsmes treniņš 1         1         1  

16 Psihodiagnostika 2 (praktikums) 2          2       1   

17 Kl īniskā psiholoģija 2           2     1   

18 Ievads juridiskajā psiholoģija 2       2   1  

19 
Eksperimentālās psiholoģijas un 
psihofizioloģijas praktikums  2       2    1 

20 Penitenciārā psiholoģija 2            2     1   

21 Bērnu psiholoģiskā izpēte 2            2    1  

22 Ievads psihiatrijā 2            2      1  

23 Ievads psihoterapijā 2           2      1 

24 
Organizāciju pētīšanas psiholoģiskās 
metodes (praktikums) 2       2   1  

25 Komandas veidošanas treniņš 1        1   1 
26 Aktīvās pārdošanas treniņš 1              1     1 
27 Ģimenes psiholoģija 2        2  1  

28 
Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas 
metodes 2        2   1 

29 Psiholoģijas tehnoloģijas personāla vadīšanā 2        2   1 

30 Psihologa darba ētika 2        2   1 

31 Studiju darbs I 1  1         1 

32 Studiju darbs II 2    2       1 
33 Studiju darbs III 3      3     1 

  Kopā 60 5 4 2 8 10 5 16 10 0 15 19 

   Br īvās izvēles daļa 6KP  

1 Mūsdienu tehnoloģijas darbā ar informāciju 1 1                 1 

2 Zoopsiholoģija 1 1           

3 Latviešu valoda 1 1           
4 Psiholingvistika 1   1        1 
5 Psihoanalīzes pamati 1   1         
6 Mākslas terapijas tehnikas grupā 1         1          1 
7 Darbs ar atkarīgiem cilvēkiem 1        1        1 
8 Seksualitātes psiholoģija 2       2    1 

9 Kroskulturālā psiholoģija 1           1      1  

  Kopā 6 2 0 1 0 1 0 2 0 0 0 6 

  Prakse 26KP  



 
 

1 Prakse I 2  2                1 

2 Prakse II 4      4            1 

3 Prakse III 8           8        1 

4 Prakse IV 12              8 4   1 

 Kopā 26 0 2 0 4 0 8 0 8 4 4 4 

  Valsts pārbaudījums 12KP   
1 Diplomdarbs 12               12 1   

   

1 Darba un civilā aizsardzība – 1. semestrī             
2 Diplomdarba rakstīšanas un aizstāvēšanas  

metodika – 8.semestrī             
  12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 

  

KOPĀ 160 18 18 18 18 18 18 18 18 16 29 42 

 



 
 

Stokholmas Universitātes programma 

 



 
 

 

 
 



 
 

 



 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

11.Pielikums.  
Divas atsauksmes no savās valstīs 

atzītām Latvijas vai ārvalstu 
augstskolām, kuras realizē līdzīgas 

studiju programmas 
 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

12.Pielikums.  
Atsauksmes no profesionālajām 

organizācijām (asociācijām, 
biedrībām u.c.) 

 
 
 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Pielikums.  
Psihologa asistenta profesijas 

standarts 
 



 
 

 
 APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes 
ministrijas  
2003.gada 
“…..”…………………. 
rīkojumu Nr. _______________ 

 
 

 
 

PROFESIJAS STANDARTS  
 
 

Reģistrācijas numurs PS_________ 
 
Profesija 
 

Psihologa asistents 

 Kvalifik ācijas līmenis 
 

  5 

Nodarbinātības  
apraksts 

Psihologa asistents strādā organizācijā un sniedz psiholoģiskos 
pakalpojumus indivīdam un/vai grupai un/vai organizācijai tikai 
psihologa-supervizora, pārraudzībā. Psihologa pārraudzībā 
psihologa asistents veic psiholoģisko izpēti un izvērtēšanu, 
konsultēšanu, psiholoģisko rehabilitāciju krīžu un traumu 
gadījumos, veicina psiholoģisko adaptāciju un attīstību. Psihologa 
asistents patstāvīgi veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē un 
rūpējas par savu profesionālo izaugsmi izvēlētajā jomā – skolas, 
klīniskajā, sociālajā, organizācijas/ darba, juridiskajā u.c. 
psiholoģijā. Atkarībā no izvēlētās darbības jomas, kompetences un 
pārrauga akcepta psihologa asistents lieto jomai specifiskās 
zinātniski pamatotās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas, 
rehabilitācijas, adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un 
sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus, ievērojot 
psihologa darba ētiku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Pienākumi un uzdevumi 
 
Dažādu psiholoģijas nozaru psihologa asistenta pienākumi un uzdevumi ir līdzīgi, atšķiras šo 
uzdevumu veikšanai izvēlētās metodes, izpētes priekšmets (personības iezīmes, intelektuālās 
spējas u.c.) un objekts (indivīds, grupa un/ vai organizācija). Izvēli nosaka katras psiholoģijas 
nozares teorijas un prakse. Visus turpmāk minētos pienākumus un uzdevumus, izņemot 6.-8., 
psihologa asistents veic tikai supervizora pārraudzībā. Psihologa asistents var pildīt asistenta 
funkcijas gan klīniskam, gan skolas, gan organizācijas psihologam u.c. praktiski strādājošiem 
psihologiem, atkarībā no viņa izglītības apgūto izvēles kursu ietvaros studiju laikā.  Par 
supervizoru var būt psihologs ar atbilstošu kvalifikāciju un sagatavotību, kas piekritis veikt šo 
darbu.  
 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Ievērot psihologa 
darba ētiku 

 

1.1. Informēt klientus, darba devēju un citus speciālistus par psihologa 
darba ētikas principiem. 

1.2. Darba konfliktsituācijās rīkoties atbilstoši psihologa ētikas kodeksa 
prasībām, pirmām kārtām par to informējot supervizoru. 

2. Psiholoģiskā izpēte 
un izvērtēšana 
(indivīda, grupas un/ 
vai organizācijas)  

2.1. Noteikt izpētes mērķi. 
2.2. Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, izveidot izpētes plānu. 
2.3. Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju. 
2.4. Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus. 
2.5. Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar supervizoru. 
2.6. Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā. 

3. Psiholoģiskā 
konsultēšana 
(indivīda, grupas 
un/vai organizācijas) 

3.1. Ievākt un apkopot informāciju par problēmu. 
3.2. Noteikt konsultēšanas mērķi un izstrādāt konsultāciju plānu. 
3.3. Izvēlēties atbilstošas konsultēšanas metodes. 
3.4. Pārrunāt 3.2.-3.3. punktus ar supervizoru. 
3.5. Vadīt konsultēšanas procesu. 
3.6. Pārrunāt konsultēšanas procesu ar supervizoru. 
3.7. Pārrunāt un izskaidrot klientam konsultēšanas procesu un  tā 

rezultātus.  
4. Psiholoģiskās   

adaptācijas un 
attīstības 
veicināšana* 

4.1. Precizēt informāciju par klienta problēmu (izvērtēt dezadaptācijas 
iemeslus). 

4.2. Noteikt adaptācijas vai attīstības veicināšanas programmas mērķi un 
izstrādāt plānu. 

4.3. Sadarboties ar citiem programmā iesaistītajiem citu nozaru 
speciālistiem. 

4.4. Pārrunāt programmu ar supervizoru. 
4.5. Realizēt programmu. 
4.6. Novērtēt izmaiņas kopā  ar supervizoru.  

5.  Psiholoģiskā 
rehabilitācija pēc 
traumas un krīžu 
gadījumos ** 

 

5.1.  Sadarbībā ar supervizoru izvērtēt traumas un/vai krīzes 
psiholoģiskās sekas un noteikt rehabilitācijas mērķus. 

5.2. Izvēlēties atbilstošas rehabilitācijas metodes. 
5.3. Sadarbībā ar supervizoru un  citiem speciālistiem veikt 

rehabilitācijas pasākumus. 
5.4. Novērtēt izmaiņas. 

6. Profesionālā 
izaugsme 

6.1. Piedalīties zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs, 
semināros, kursos, sociālpsiholoģiskajos treniņos.  

6.2. Sekot jaunumiem profesionālajā literatūrā un piedalīties personīgā 
psihoterapijā. 



 
 

6.3. Regulāri piedalīties supervizijas nodarbībās. 
7. Zinātniskā pētījuma 

veikšana psiholoģijā 
 

7.1. Noteikt pētījuma problēmu un mērķi. 
7.2. Formulēt tematu un analizēt zinātnisko literatūru. 
7.3. Formulēt pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu. 
7.4. Izvēlēties pētījuma metodes, shēmu (dizainu), izlasi un izstrādāt 

plānu. 
7.5. Ievākt datus.  
7.6. Apstrādāt, analizēt un interpretēt datus. 
7.7. Rakstiski apkopot pētījuma rezultātus un secinājumus un tos 

prezentēt. 
8. Psiholoģiskās izpētes 

datu bāzes veidošana 
8.1. Saglabāt un sistematizēt psiholoģiskās izpētes materiālus. 
8.2. Ievērojot konfidencialitāti un brīvprātības principu, sagatavot 

psiholoģiskās izpētes materiālus Latvijas kopīgo datu bāžu 
veidošanai (piemēram, testu standartizācijai). 

*šis pienākums ir vairāk skolu un klīnisko psihologu asistentu kompetencē 
** šis pienākums ir tikai klīnisko psihologu asistentu kompetencē 
 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
 
Organizatoriskie faktori – darbs tiek veikts individuāli, pārī vai darba grupā. Psihologa 
asistents veic savus pienākumus supervizora pārraudzībā. 
 
Darba telpu iekārtojums – psihologa asistentam individuālo un grupu konsultāciju 
vajadzībām ir nepieciešams speciāli iekārtots savs darba kabinets (no ārējiem trokšņiem 
izolēts), ar vismaz vienu galdu, ērtiem krēsliem, vēlams dators, materiālu glabāšanai – 
slēdzams skapis. Psihologa asistenta darbam ir nepieciešamas psiholoģiskās izpētes 
metodikas, citi darba materiāli un aprīkojums atkarībā no profesionālās darbības jomas. 
 
• Fizikālie - nav           •Bioloģiskie – nav         • Ķīmiskie - nav  
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai 
 
Komplicētu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas, konsultēšanas un rehabilitācijas 
metožu lietošanai nepieciešams oficiāls dokuments, kas apliecina psihologa asistenta 
sagatavotību, ja attiecīgās metodes nav apgūtas profesionālo studiju programmu ietvaros 
apmācīta speciālista vadībā. 
 



 
 

 
Prasmes 
 
Kopīgo un specifisko prasmju dalījuma veidošanas princips: 
• kopīgās prasmes ir prasmes, kas tiek izmantotas vairākās psiholoģijas jomās (skolu, klīniskā, 

sociālajā, organizāciju/darba, u.c. psiholoģijā) vai arī veido specifisko prasmju bāzi jeb 
pamatu, bez kuru apguves nevar turpināt profesionālās darbības jomām specifisko prasmju 
apguvi; 

• specifiskās prasmes ir prasmes, kas pēc nosaukuma ir līdzīgas vairākām psiholoģijas nozarēm, 
bet pēc satura ir specifiskas, atbilstošas šo psiholoģijas nozaru teorētiskajiem pamatiem, 
praksei un klienta veidam. Svarīgākās šīs prasmes psihologa asistents turpina pilnveidot 
supervizora pārraudzībā darba procesā. 

 

Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās prasmes / spējas 

• izvēlēties atbilstošu saziņas 
veidu ar dažāda vecuma un 
sociālo grupu pārstāvjiem 

• lietot dažādus saskarsmes 
paņēmienus 

• novērtēt klienta* apkārtējās 
vides faktorus, kultūras un 
sociālās iezīmes 

• atpazīt klienta personības 
iezīmju un  psihisko stāvokļu 
izpausmes uzvedībā 

• balstīt savu profesionālo 
darbību uz zinātniski 
pamatotām psiholoģijas 
teorijām 

• kritiski izvērtēt dažādu 
metožu validitāti un ticamību 

• ievērot profesionālo ētiku un 
psihohigiēnu 

• iegūt psiholoģisku 
informāciju, adekvāti 
izmantojot dažāda veida 
psiholoģijas metodes 
(novērošana, aptauja,  
testēšana, intervija u.c.) 

• apkopot, analizēt un 
interpretēt psiholoģiska 
rakstura informāciju, 
konsultējoties ar supervizoru  

• izstrādāt pētījuma projektus 
psiholoģijā un tos realizēt 

• rakstīt zinātniska pētījuma 
pārskata darbu/ rakstu 

• lietot datu statistiskās 
apstrādes un analīzes 
datorprogrammas 

• veidot kontaktu ar klientu* 
• intervijā noteikt klienta 

vajadzības 
• izvēlēties psiholoģiskās 

izpētes metodes atbilstoši 
klienta izpētes vajadzībām 

• veikt klienta psiholoģisko 
izpēti /izvērtēšanu 

• pārrunāt un izskaidrot 
psiholoģiska rakstura 
informāciju klientam 
saprotamā veidā 

• izvērtēt savu profesionālo 
kompetenci konkrētu 
uzdevumu veikšanai 

Supervizora pārraudzībā 

• izvēlēties psiholoģiskās 
konsultācijas metodi 
atbilstoši klienta risināmajai 
problēmai 

• sniegt klientam psiholoģisku 
konsultāciju, ja to ir 
iespējams veikt psihologa 
asistenta kompetences 
robežās 

• novērtēt psiholoģiskās 
konsultācijas rezultātu 

• veikt klienta psiholoģisko 
rehabilitāciju ** 

• pamatot psiholoģiskās 
izpētes, konsultēšanas un 
rehabilitācijas** metožu 
izvēli 

• izstrādāt klienta adaptācijas 
vai attīstības programmu 
sadarbībā ar citiem 
speciālistiem un to realizēt 

• saskarsmes prasme 
• veikt darbu individuāli 
• sadarboties 

komandā/grupā 
• plānot, organizēt un vadīt 

izpildāmos darbus un 
noteikt to prioritātes 

• plānot, organizēt un vadīt 
profesionālās grupas 
darbu 

• pārliecināt citus un 
argumentēt savu viedokli  

• izmantot informācijas 
avotus un atlasīt 
nepieciešamo informāciju 

• noformēt, sistematizēt un 
glabāt lietišķos 
dokumentus 

• jaunrades un pētniecības 
prasmes 

• risināt konfliktsituācijas 
• ievērot vispārīgos ētikas 

principus 
• ievērot darba drošības un 

higiēnas prasības 
• spēt sazināties latviešu 

valodā un apgūtā 
svešvalodā 

• pilnveidot profesionālās 
zināšanas un prasmes 
tālākizglītības procesā 

• pieņemt lēmumus un 
uzņemties atbildību 

• prezentēt informāciju par 
noteiktu tematu, 
izskaidrot to citiem 
(mutiski un rakstiski) 

• lietot datoru informācijas 



 
 

• novērtēt klienta 
psiholoģiskās izmaiņas  

glabāšanai un apstrādei 

* klients var būt indivīds, grupa vai organizācija 
** rehabilitācijas metodes lieto klīniskajā psiholoģijā 
Zināšanas 
 

Zināšanas Zināšanu līmenis 
  Priekšstats Izpratne Lietošana 

Psiholoģijas nozares un profesionālās darbības jomas       
Kvantitatīva un kvalitatīva pētījuma metodoloģija un 
metodes psiholoģijā 

      

Statistikas datu apstrādes un analīzes metodes 
(vienkāršās un multivariatīvās) 

      

Psihes bioloģiskie pamati       
Vispārīgā psiholoģija       
Psiholoģijas vēsture    
Psihologa ētika       
Kognitīvā psiholoģija       
Neiropsiholoģija       
Attīstības psiholoģija       
Sociālā psiholoģija       
Personības psiholoģija       
Diferenciālā psiholoģija       
Pedagoģiskā / mācību psiholoģijaa       
Organizāciju psiholoģijab       
Darba psiholoģijab       
Kl īniskā/ patopsiholoģija       
Veselības psiholoģijac       
Ģimenes psiholoģija c       
Psiholoģiskā konsultēšana       
Psihometrika       
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes        
Zinātnisko rakstu darbu izstrāde       
Svešvaloda       
Informātikas pamati       
Darba likumdošana b       
Ekonomikas pamati b       
Cilvēktiesību pamati       
Filozofijas pamati        
Citu psiholoģijas nozaru kursi d       

a  šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās skolā 
b  šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās organizāciju/darba psiholoģijā 
c  šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas klīnisko un skolas psihologu asistentiem 
d šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas to psihologu asistentiem, kas strādās specifiskās psiholoģijas nozarēs 

(juridiskajā, vides, sporta psiholoģijā u.c.)  
 

Papildprasība profesijas standarta apguvei 
 
 Profesijai atbilstošo zināšanu un prasmju apguvei atbilstošās izglītības programmās 
nepieciešami ne mazāk kā 4 gadi (160 kr. punkti), tai skaitā 26 kredītpunktu apjomā jāietver 
prakse psihologa supervizora pārraudzībā. Prakses apjoms noteikts saskaņā ar Latvijas 



 
 

Republikas MK noteikumu Nr. 481 prasībām un to rekomendē Eiropas Psihologu Asociāciju 
Federācijas izstrādātie vadošie norādījumi Eiropas psihologa diplomam, kā arī to atzīst kā 
atbilstošu prasību šī Latvijas psihologa asistenta profesijas standarta izstrādes grupa. Psihologa 
supervizora pienākumus var veikt tikai psihologs ar atbilstošu profesionālu izglītību (skat. 
psihologa profesijas standarts), vismaz 3 gadu darba pieredzi psihologa pienākumu veikšanā un 
sagatavotību supervizora pienākumiem. 
 

Profesijas standarta izstrādes darba grupa sastāvs (vārds, uzvārds, darbavieta, 
amats): 

 
Malgožata Raščevska, darba grupas vadītāja,  
 Dr.psych. asoc. prof., Latvijas Universitātes  Pedagoģijas 
 un psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas nodaļas vadītāja 
 
Inga Ezera, darba grupas sekretāre, Mg. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības 
deleģētā pārstāve 
Il āna Ekbauma, Mg. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja 
Ludmila Ka ļiņņikova, Dr. psych., Psiholoģijas augstskolas docente, Attīstības psiholoģijas 
katedras vadītāja, Profesionālo psihologu asociācijas biedre 
Natālija Šmeļova, Psiholoģijas augstskolas lektore, Psiholoģiskās un psihiatriskās palīdzības 
konsultatīvā centra vadītāja, Psiholoģijas un psihiatrijas konsultāciju centra psiholoģe 
Guntis Tomsons,  Starptautiskā praktiskās psiholoģijas institūta vice-rektors 
Tamāra Čaikovska,  Starptautiskais praktiskās psiholoģijas institūts, Praktisko psihologu 
asociācijas deleģētā pārstāve  
Krist īne Maslovska, Mg. psych., Latvijas Psihologu Apvienības valdes priekšsēdētāja, Valsts 
policijas Psiholoģiskā dienesta psiholoģe 
Anda Kauliņa, Mg. psych., RPIVA Psiholoģijas profesionālās studiju programmas direktore 
Inese Platpīre, Mg. psych., Latvijas skolu psihologu asociācijas priekšsēdētāja, Rīgas kultūras 
skolas psiholoģe 
Ingūna Upzare, Mg. psych., Rīgas Skolu valdes psiholoģiskā dienesta vadītāja 
Evija Strika,  Mg. psych., Klīnisko psihologu asociācijas deleģētā pārstāve, BOV SIA 
“Psihiatrijas centrs” vecākā psiholoģe  
Anda Upmane, Mg. psych., Latvijas Universitātes  Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes 
Psiholoģijas nodaļas Psihologa asistenta profesionālās programmas direktore 
 
Profesijas standarta eksperti (vārds, uzvārds, darbavieta, amats): 
 
Vineta Silkāne, Latvijas Psihologu apvienības valdes locekle, Latvijas Klīnisko psihologu 
asociācijas valdes locekle, klīniskā psiholoģe 
Anita Pipere, Daugavpils universitātes Psiholoģijas katedras asociētā profesore, Dr.psych. 
 
 
 
 
 
M. Raščevska, tālr. 7034018 
rascevska@eduinf.lu.lv 



 
 

 
 
 
 
 
 

14.Pielikums.  
Eiropas psihologu izglītības 

vadlīnijas 
 

 



 
 

Appendix II. Framework and minimal standards for 
the education and training of psychologists  
This appendix indicates the educational requirements for obtaining the EuroPsy, 
and is based substantially on the report: EuroPsyT A Framework for Education and 
Training of Psychologists in Europe, which was agreed by the EFPA General 
Assembly in 2001. Only individuals who can prove that they have followed a 
curriculum that meets the following requirements and have completed the 

equivalent of one year‟s supervised practice, making a total of at least 6 years (360 
ECTS), may qualify for the EuroPsy and entry on the Register.  
As a basic framework, the requirements are formulated with reference to a 
curriculum model that makes a distinction between three phases:  
1st phase Bachelor or equivalent  
2nd phase Masters or equivalent  
3rd phase Supervised practice  
It is assumed that the 1st and 2nd phase will be part of the academic curriculum in 
psychology, whereas the 3rd phase may, though does not need to, be included within 
the university curriculum. It is further assumed that there will be a range of 
arrangements made by universities to meet these requirements and that a structure 
of separate or sequential phases is not essential. For example, a number of 
universities in different countries have developed Problem-Based Learning (PBL) 
approaches to the education and training of psychologists, where integrated blocks of 
theory-method-application cycles are organised from the start of the programme. 
The curriculum model assumes that students graduating from such programmes 
have gained equivalent knowledge, skills and competence, and innovative 
approaches are a welcome feature of professional formation. The current proposal is 
neutral in relation to the organisation and sequence of the learning programme.  
Further, these requirements could be met both by national educational systems with 
an undifferentiated curriculum and systems with a differentiated system, whether 
the curriculum is one where theory and practice are integrated (e.g. integrated 24 
professional education, problem-based learning) or separated. It should be noted 

that the Masters or equivalent degree gained after 5 years‟ study (300 ECTS) is 
considered to provide the basic qualification needed for entering the practice of 
psychology and needs to be followed by supervised practice before an individual 
would be regarded as competent as an independent practitioner. Specialised 
professional practice in any area of psychology will generally require post-
qualification training in areas such as health psychology, clinical psychology, work, 
organisational & personnel psychology, psychology of work and health, educational 
psychology, child psychology, for which specialist titles may be awarded.  
This appendix provides a description of the content to be covered by the two phases, 
and minimum requirements for the professional education of psychologists. The 
third phase is described further in Appendix V of this document.  

Description of curriculum content  
The First Phase  
The first phase is typically devoted to the orientation of students in the different sub-
specialities in psychology, but it can also be opened to related disciplines. It offers a basic 
education in all the psychology specialities, and in the major theories and techniques in 

psychology. It gives a basic introduction to psychologists‟ skills, and a grounding for 
research in psychology. It does not lead to any occupational qualification in psychology 
and does not provide the necessary competence for independent practice in psychology. 
Although the first phase may be covered in a 3 year programme such as a Bachelors 
degree, it may equally be delivered throughout a longer period, and integrated with the 



 
 

knowledge, skills and understanding required for professional practice as a psychologist. 
The curriculum of the first phase is based broadly on the framework agreed in 2001 in 
EuroPsyT: A Framework for Education and Training for Psychologists in Europe. The 
process of this earlier project demonstrated widespread agreement in European 
countries concerning the coverage of basic education in psychology. This framework or 
general outline is presented in Table 1 below, based on psychological knowledge and 
understanding in relation to individuals, groups and society/systems. It makes a 
distinction between knowledge and skills related to psychology as an explanatory 
science aiming at understanding behavior of people, and as technological science 

aiming at interventions that allow effective change of people‟s behavior. Both types 
of science have fundamental as well as applied aspects (generic theories vs. 
applications in diagnosis and intervention).  
 

Table 1. First 
Phase Type of 
content/  
Objectives  

Individuals  Groups  Systems/  
Society  

Orientation  
Knowledge  

Methods in psychology  
History of psychology  
Overview of specialities and fields in 
psychology  

Explanatory theories  
Knowledge  

General psychology  
Neuro-psychology  
Psychobiology  
Cognitive psychology  
Differential Psychology  
Social Psychology  
Developmental Psychology  
Personality Psychology  
Work and organisational psychology  
Clinical & Health Psychology  
Educational psychology  
Psychopathology  

Technological theories  
Knowledge  

Data and test theory  
Questionnaire theory  
Evaluation theory  

Explanatory theories  
Skills  

Assessment skills training  
Interview skills training  

Technological theories  
Skills  

Test and questionnaire construction training  
Group intervention training  

Methodology  
Knowledge  

Introduction to methods: e.g. experimental 
methods.  
Qualitative and Quantitative methods  

Methodology  
Skills  

Experimental practice,  
Methodological & statistical practice  
Data acquisition training, Qualitative analysis  

Ethics  
Knowledge and skills  

Ethical codes and professional ethics  

Academic skills  
Skills  

Collecting information/library & bibliographic 
skills  
Reading / writing papers  
Research Ethics  

Non-psychology theories  
Knowledge  

Epistemology  
Philosophy  
Sociology  
Anthropology  

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

15.pielikums.  
Reklāmas un informatīvie 

izdevumi par studiju iespējām 



 
 

 
 

PSIHOLOĢIJAS STUDIJAS

LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ

 
 
 
 

PIEDĀVĀJAM ŠĀDAS 
PSIHOLOĢIJAS STUDIJU 

PROGRAMMAS:

• Psiholoģijas bakalaura 
programma

• Psiholoģijas profesionālā
bakalaura studiju programma

 



 
 

PSIHOLOĢIJAS STUDIJU 
PROGRAMMU 

SALĪDZINĀJUMS

Profesionālais  
bakalaurs psiholoģijā +
psihologa asistenta 
kvalifikācija

Sociālo zinātĦu 
bakalaurs 
psiholoģijā

Grāds, 
kvalifikācija

Ls 1200 pilna laika
Ls 850 nepilna laika

Ls 1200Studiju 
maksa gadā

4 gadi pilna laika
4,5 gadi nepilna laika

3 gadi pilna laikaStudiju 
ilgums

Psiholoģijas 
profesionālā bakalaura 

studiju programma

Psiholoģijas 
bakalaura 

programma

 
 

PSIHOLOĢIJAS STUDIJU 
PROGRAMMU 

SALĪDZINĀJUMS

10 - tikai pilna laika 
studijās!

8Budžeta 
vietas

Neierobežots skaits 
Maksas 
studiju 
vietas

CE svešvalodā
CE latviešu valodā un literatūrā

Vismaz ‘’5’’ vērtējums atestātā angĜu valodā

UzĦemšanas 
prasības

Latvijas skolēnu zinātnisko konferenču psiholoģijas 
sekcijas 1. pakāpes laureātus no 2008. līdz 2010. 

gadam vai LU jauno pedagogu un psihologu skolas ar 
izcilību atzīmēto darbu autorus psiholoģijā. 

Bez 
konkursa 
uzĦem:

Psiholoģijas 
profesionālā bakalaura 

studiju programma

Psiholoģijas bakalaura 
programma

 



 
 

PSIHOLOĢIJAS STUDIJU 
PROGRAMMU 

SALĪDZINĀJUMS

Psiholoģijas 
profesionālā bakalaura 

studiju programma

Psiholoģijas bakalaura 
programma

Teorētiskās un praktiskās zināšanas 
psiholoģijā, kā arī prasmes un  
iemaņas  psihodiagnostikā, 
konsultēšanā un grupu vadīšanas 
metodēs 

Teorētiskās un praktiskās   zināšanas 
psiholoģijā, pētniecības metodoloģijā, 
psiholoģijas pamatnozarēs

Studiju 
laikā
apgūst

Var strādāt par psihologa palīgu 
(asistentu) kā arī dažādās ar 
psiholoģisko un sociālo palīdzību 
saistītās iestādēs, personāla atlasē
u.c..

Var  strādāt dažādās organizācijās kā
personāla atlases speciālistu 
asistents, veikt psiholoģiska rakstura 
pētījumus dažādās pētniecības 
iestādēs.

Bet - tas nedod tiesības stādāt par 
psihologu!

Darba 
iespējas  
pēc studiju 
beigšanas

 
 
 

KĀ IZVĒLĒTIES STARP 
PSIHOLOĢIJAS BAKALAURA UN 
PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ

BAKALAURA STUDIJĀM?

Izvēle ir atkarīga no mērėa : 

• Ja vēlies iegūt augstāko izglītību (zinātnisko grādu) 
salīdzinoši īsā laikā, tad izvēlies psiholoģijas 
bakalauru. 

• Ja jau šobrīd zini, ka vēlies savu nākotni saistīt  ar 
psihologa darbu – izvēlies profesionālo psiholoģijas 
bakalauru.

• Ja intereses mainās, studiju laikā ir iespējams 
arī pāriet no vienas bakalaura programmas uz 
otru.

 
 



 
 

TĀLĀKĀ IZGLĪTĪBA

Ja vēlies strādāt par psihologu, kopumā ir vajadzīga 

6 gadu izglītība!

Tāpēc pēc bakalaura studiju beigšanas ir nepieciešamas arī
profesionālā maģistra  studijas. 

To var realizēt divos veidos:

- pēc profesionālā bakalaura programmas beigšanas – divu 
gadu maģistra studijas  (4+2 gadi)

- pēc bakalaura studiju beigšanas - 3 gadu  maģistra 
studijas, kur pirmā gada laikā tiks apgūti profesionālās 
specializācijas kursi (3+3 gadi).

 
 

Psiholoģijas 
bakalaura studiju 
programma
(3 gadi)

Psiholoģijas 
profesionālā
maģistra studiju 
programma (3gadi)
(kvalifikācija 
„Psihologs”)

Psiholoģijas 
profesionālā
maģistra studiju 
programma (2 gadi)
(kvalifikācija 
„Psihologs”)

Psiholoģijas 
doktora
studiju 

programma
(3 gadi)

Psiholoģijas studiju 
programmas

Psiholoģijas 
profesionālā
bakalaura studiju 
programma 
(4 gadi) 
(kvalifikācija 
„Psihologa 
asistents”)

 



 
 

PSIHOLOĢIJAS 
BAKALAURA

PROGRAMMA (3 GADI)
120 kr.p.

Obligātā daĜa (A daĜa):
• Universitātes pamatstudiju moduĜa kursi (10 kr.p.),

• Psiholoģijas pamatstudiju kursi (46 kr.p.), 

• Bakalaura darbs (10 kr.p.). 

Obligātās izvēles daĜa (B daĜa), ko veido dažādu 
psiholoģijas apakšnozaru kursi 44 kr.p. apmērā. 

Brīvās izvēles (C daĜa) ietver 10 kr.p. kurus students 
pats izvēlas no citu zinātĦu nozaru studiju kursiem, kuri 
nav saistīti ar psiholoģiju.

 
 

A DAěAS KURSI 
PSIHOLOĢIJAS 

BAKALAURA PROGRAMMĀ

• Filozofijas pamati
• Ievads socioloģijā
• Vadīšanas teorija
• Ievads psiholoģijā
• Psihes bioloģiskie 

pamati
• Matemātiskā statistika 

psiholoģijā
• Psiholoģijas vēsture
• Attīstības psiholoģija
• Personības psiholoģija

• Sociālā psiholoģija
• Pētniecības metodoloģija 

psiholoģijā
• Psihometrika 
• Kognitīvā psiholoģija
• Izpētes metodes 

psiholoģijā
• Patopsiholoģija
• Eksperimentālā

psiholoģija
• Bakalaura darbs

 



 
 

B DAěAS KURSI 
PSIHOLOĢIJAS 

BAKALAURA PROGRAMMĀ

• Svešvaloda
• Praktikums sociālajā

psiholoģijā
• Psihofizioloģija
• Psiholoģisko datu 

datorapstrāde un analīze
• Sociālā antropoloģija
• Organizāciju psiholoģija 
• Diferenciālā psiholoģija
• Ģimenes psiholoģija
• Ievads psiholoģiskajā

konsultēšanā

• Neiropsiholoģija
• Pedagoģiskā psiholoģija
• Valodas un runas 

psiholoģija
• Zoopsiholoģija
• Veselības psiholoģija
• Psihosomatika
• Ievads juridiskajā

psiholoģijā
• Starpkultūru psiholoģija
• Kursa darbs

 
 

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ
BAKALAURA PROGRAMMA 

(4 GADI)-60 kr.p.

• A daĜa
Nozares teorētiskie pamatkursi (36 kr.p.)

Vispārizglītojošie studiju kursi (20 kr.p.)

Prakse ārpus augstskolas (26 kr.p.)

• B daĜa - Profesionālās specializācijas 
kursi (60 kr.p.)

• C daĜa- Brīvās izvēles kursi (6 kr.p.) 

 
 



 
 

A DAěAS KURSI 
PSIHOLOĢIJAS 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
PROGRAMMĀ

Nozares teorētiskie kursi
• Ievads psiholoģijā

• Psihes bioloģiskie pamati

• Psiholoģijas vēsture

• Matemātiskā statistika
psiholoģijā

• Pētniecības metodoloģija
psiholoģijā

• Psihometrika

• Attīstības psiholoģija

• Sociālā psiholoģija

• Personībaspsiholoģija

• Klīniskā psiholoģija

Vispārizglītojošie un 
komunikatīvo iemaĦu 
apguves kursi 

• Filozofijas pamati

• Praktikums sociālajā
psiholoģijā

• Svešvaloda

• Sociālā antropoloģija

• Ievads socioloģijā

• Vadīšanas teorija

• Psiholoģisko datu 
datorapstrāde

 
 

B DAěAS KURSI 
PSIHOLOĢIJAS 

PROFESIONĀLĀ BAKALAURA 
PROGRAMMĀ

• Psihologa ētika un 
profesionālā darbība

• Psihofizioloģija
• Kognitīvā psiholoģija
• Eksperimentālā

psiholoģija
• Pedagoģiskā psiholoģija
• Psiholoģiskās izpētes

metodes
• Diferenciālā psiholoģija
• Neiropsiholoģija
• Retardēto bērnu

psiholoģija
• Organizāciju psiholoģija

• Psiholoģiskā novērtēšana
• Psiholoģiskā konsultēšana
• Personības izaugsmes

treniĦš
• Praktikums sociālajā

psiholoģijā
• Ievads juridiskā psiholoģijā
• Veselības psiholoģija
• Psihosomatika
• Ģimenes psiholoģija
• Starpkultūru psiholoģija
• Zoopsiholoģija
• Kursa darbs (I un II)

 
 



 
 

Īpašības un prasmes, 
kas noderēs, 

studējot psiholoģiju

• Jābūt analītiskai un kritiskai domāšanai, jo studiju programmas 
paralēli citiem teorētiskiem un praktiskiem kursiem ietver arī
matemātisko statistiku, fizioloģiju  

• Jābūt lielai vēlmei mācīties un sekot jaunākajiem atklājumiem 
psiholoģijā, jo psihologam vienmēr jāpapildina zināšanas, lai 
būtu lietas kursā par jaunākajām metodēm un pieejām.

• Noderēs svešvalodu, īpaši angĜu valodas zināšanas, jo vairākos 
kursos studiju materiāli un zinātniskie raksti pamatā ir pieejami 
angliski, mēdz būt materiāli arī krieviski. 

• Jābūt pacietībai, jo par psihologu var strādāt tikai pēc ilgu gadu 
mācīšanās un praktizēšanās profesionāĜu vadībā.

 
 

PIETEIKUMU 
IESNIEGŠANA UN 

INFORMĀCIJA

• Pieteikumu iesniegšana 2010. gadā
notiek 12-27.jūlijā

• Informāciju par psiholoģijas studiju 
programmām var iegūt LU Pedagoģijas un 
psiholoģijas fakultātes mājas lapā
www.ppf.lu.lv, vai www.lu.lv, kā arī
zvanot pa telefonu 67034020. 

 
 



 
 

REZULTĀTI UN 
REĢISTRĒŠANĀS

• Rezultātu paziĦošana: 2010. 
gada 3.augustā RaiĦa bulvārī 19 un 
fakultātē, kā arī izsūta īsziĦu veidā uz
mobilajiem tālruĦiem

• Reģistrācija: 2010. gada 3 -
6.augustā fakultātē (sekojiet informācijai)

• Sociālpsiholoģiskie treniĦi augusta pēdējā
nedēĜā. 

 
 

STUDIJU MAKSA UN 
STIPENDIJAS

• IekĜūstot maksas grupā, Tev studiju maksa par 
rudens semestri (puse no noteiktās maksas gadā) 
jāsamaksā pilnā apmērā.

• Iemaksātā studiju maksa tiek atmaksāta, ja 
students saĦem studiju kredītu.

• Lai saĦemtu budžeta stipendiju, Tev jāpiesakās 
elektroniski www.luis.lv rudens reģistrācijas un
pirmās studiju nedēĜas laikā, izmantojot lietotāja 
vārdu un paroli, kuru saĦēmi iesniedzot pieteikumu 
studijām. 

• Lai iegūtu stipendiju, Tev jāpiedalās konkursā, kurā
tiks Ħemti vērā uzĦemšanas konkursa rezultāti.

 
 



 
 

Mūsu absolventi 
saka, ka:

• Iegūtā izglītība ir kvalitatīva un konkurētspējīga, tā tiek 
atzinīgi novērtēta no darba devēju puses;

• LU psiholoģijas studiju programmās strādā pieredzējuši, 
kvalificēti un gados jauni mācībspēki, kuri ir ieguvuši 
izglītību un paaugstinājuši kvalifikāciju Latvijā un 
ārzemēs;

• LU Psiholoģijas nodaĜā tiek realizēta individuāla pieeja 
katram studentam, valda demokrātiskas attiecības ar 
vadību un docētājiem;

• Studēt psiholoģiju Latvijas Universitātē - tā ir iespēja 
atrasties domājošu, radošu un aktīvu jauniešu vidē!

 
 
 

 



 
 

 



 
 



 
 

 

 
 
 

16.Pielikums.  
Par augstākās izglītības 
programmas apgūšanu 

izsniedzamā diploma un tā 
pielikuma paraugs. 



 
 

 



 
 

 

17.Pielikums 

Studiju programmas salīdzinājums 

ar psihologa asistenta profesijas 

standartā (IZM iesniegtā jaunā 

redakcijā) iekļauto nepieciešamo 

kompetenču, prasmju un zināšanu 

sarakstu 



 
 

Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas standartā 

(IZM iesniegtā jaunā redakcijā) iekļauto nepieciešamo kompetenču, prasmju 

un zināšanu sarakstu 

1.34.3. Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās 
kompetences 

Profesionālās kompetences 
 

Kurss programmā, kurā tiek 
apgūtas nepieciešamās kompetences 

1. Spēja izprast, analizēt un piemērot profesionālajā 
darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski 
pamatotos principus. 

Nozares teorētiskie kursi, Kursa darbs 
I, II, III, Bakalaura darbs, Prakse II, 
III, IV, 
  

2. Spēja izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās 
palīdzības sniegšanas mērķus atbilstoši klienta 
vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem. 

Patopsiholoģija, Psiholoģiskās izpētes 
metodes, Psihodiagnostika I, II, 
Prakse III, IV, Ievads psihiatrijā 

3. Spēja veidot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas 
stratēģiju un izvēlēties palīdzības sniegšanas stratēģiju 
atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes 
pamatprincipiem. 

Psihologa ētika un profesionālā 
darbība, Psiholoģiskā konsultēšana I, 
II 
Patopsiholoģija 

4. Spēja veikt indivīda vai grupas psiholoģisko izpēti 
(novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, 
testus, aptaujas un/vai novērošanu). 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika I, II, Prakse  II, III, 
IV,  
Ģimenes psiholoģija, Kursa darbs II, 
III 
Bakalaura darbs.  

5. Spēja veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot 
citas zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības 
sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem. 

Psiholoģiskā konsultēšana I, II , 
 Prakse III, IV 
 

6. Spēja novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas 
efektivitāti atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un 
intervences plānam. 

Prakse  III, IV, 

7. Spēja rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās 
darbības aprakstus. Prakse  II, III, IV 

8. Spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši 
izvirzītajiem mērķiem. 

Psiholoģiskā konsultēšana  II  
Prakse  III, IV, 

9. Spēja kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo 
darbību. 

Psihologa ētika un profesionālā 
darbība Prakse  II, III, IV 

10. Spēja sadarboties un strādāt psihologa pārraudzībā. Prakse  II, III, IV,  
 

11. Spēja veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību 
psiholoģijas jomā. 

Matemātiskā statistika psiholoģijā, 
Psiholoģisko pētījumu datu 
datorapstrāde 
Kursa darbs I, II, III 
Bakalaura darbs. 

12. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divās 
svešvalodās. Svešvaloda 



 
 

13. Spēja nodrošināt darba aizsardzības, ugunsdrošības 
un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 

Vides psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Prakse IV 

14. Spēja nodrošināt darba tiesisko attiecību normu 
ievērošanu. 

Vides psiholoģija 
Organizāciju psiholoģija 
Prakse IV 

 

1.34.4. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās 
prasmes 

Prasmes Kurss programmā, kurā tiek 
apgūtas nepieciešamās prasmes 

1. Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā 
psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos 
principus. 

Kursa darbs I, II, III, Bakalaura 
darbs, Prakse II, III, IV, 
 

2. Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt tās 
kopā ar klientu un pieredzējušu psihologu, lai plānotu 
turpmāko profesionālo darbību. 

Patopsiholoģija, psiholoģiskās 
izpētes metodes, Psihodiagnostika, 
Prakse III, IV 
Ievads psihiatrijā 

3. Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus 
mērķus, saskaņojot tos ar klientu un pieredzējušu 
psihologu, un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus. 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Prakse I, II, III, IV 

4. Veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu) 
psihologa pārraudzībā , izmantojot specifiskai situācijai 
atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un 
novērošanas metodes. 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Psihodiagnostika (I, II) 

Prakse II, III, IV 

5. Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai 
psihologa pārraudzībā izstrādāt darbības plānu ar 
konkrētām metodēm un pieejām. 

Grupu vadīšanas metodes 
Psiholoģiskā konsultēšana II 
Prakse II, III, IV 

6. Veikt psiholoģisko konsultēšanu psihologa pārraudzībā 
vai pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas 
metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus) atbilstoši 
klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem. 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Grupu vadīšanas metodes 
Ģimenes psiholoģija, Prakse III 

7. Izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes, 
kas palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas 
problēmu risināšanas pieejas. 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Grupu vadīšanas metodes 
 

8. Psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības 
sniegšanas efektivitāti,  rezultātus un izdarīt secinājumus. 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Grupu vadīšanas metodes 

9. Psihologa vadībā sniegt klientam atgriezenisko saikni 
par psiholoģisko izpēti un psiholoģiskās palīdzības 
sniegšanas procesu. 

Psiholoģiskā konsultēšana II 
Grupu vadīšanas metodes 

 
10. Psihologa vadībā izstrādāt profesionālus, precīzus un 
argumentētus atzinumus un citus psiholoģiskās darbības 
aprakstus. 

Psihodiagnostika I, II, 
Prakse II, III, IV  

11. Analizēt zinātnisko literatūru un izstrādāt pētījuma 
teorētisko pamatojumu. 

Eksperimentālā psiholoģija, 
Diferenciālā psiholoģija, Kursa 
darbs I, II, III, Bakalaura darbs  

12. Izvirzīt atbilstošas pētījuma hipotēzes vai pētījuma 
jautājumus.  

Eksperimentālā psiholoģija 
Pētniecības metodoloģija 



 
 

psiholoģijā,  
Kursa darbs I, II, III, Bakalaura 
darbs 

13. Izvēlēties pētījuma veikšanai piemērotas pētījuma 
metodes. 

Psiholoģiskās izpētes metodes 
Pētniecības metodoloģija 
psiholoģijā, Psihometrika,  Kursa 
darbs II, III, Bakalaura darbs  

14. Veikt pētījuma datu vai informācijas ievākšanu un to 
kvantitatīvo vai kvalitatīvo analīzi. 

Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze  
 Kursa darbs  II, III 
Bakalaura darbs , 
 

15. Veikt pētījumā iegūtās informācijas iztirzājumu un 
izdarīt secinājumus. 

Kursa darbs  II, III 
Bakalaura darbs 

16. Izstrādāt pētījuma aprakstu atbilstoši zinātnisku rakstu 
pamatprincipiem. 

Kursa darbs II, III, Bakalaura darbs 
 

17. Ievērot psihologu profesionālās ētikas normas. Psihologa ētika un profesionālā 
darbība 
Prakse I, II, III, IV 

18. Lietot psiholoģiskiem pētījumiem un citai 
profesionālai darbībai nepieciešamās datorprogrammas. 

Matemātiskā statistika psiholoģijā 
Psiholoģisko datu datorapstrāde un 
analīze  

19. Pārvaldīt valsts valodu. Mācības notiek valsts valodā 

20. Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no 
kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts 
valsts valoda. 

Svešvaloda 

21. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un 
vismaz divās svešvalodās. 

Svešvaloda 
Prakse II, III, IV 

22. Ievērot vides aizsardzības noteikumus. Vides psiholoģija 
Prakse II, III, IV 

23. Ievērot darba aizsardzības, elektrodrošības, 
ugunsdrošības un higiēnas prasības. 

Uzņēmējdarbības pamati Prakse I, 
II, III, IV 

24. Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus. Organizāciju psiholoģija 
Ievads tiesību zinātnē 
Uzņēmējdarbības pamati 



 
 

 

1.34.5. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai  nepieciešamās zināšanas 
Zināšanas Kurss programmā, kurā tiek apgūtas 

nepieciešamās zināšanas 
1. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas priekšstata līmenī: 
1.1. datorzinības; Matemātiskā statistika psiholoģijā 

Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze  
1.2. loģika.  
2. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas izpratnes līmenī: 
2.1. filozofija; Filozofijas pamati 
2.2. socioloģija; Socioloģija 
2.3. vides aizsardzība; Vides psiholoģija 
2.4. darba aizsardzība. Ievads tiesību zinātnē,  

Organizāciju psiholoģija 
2.5. profesionālie termini valsts valodā un vismaz 

divās svešvalodās. 
Svešvaloda,  
Kursa darbs I, II, III 

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas lietošanas līmenī: 
3.1. psiholoģijas vēsture; Psiholoģijas vēsture 
3.2. psiholoģijas metodes; Eksperimentālā psiholoģija 

Pētniecības metodoloģija psiholoģijā 
3.3. vispārīgā psiholoģija; Ievads psiholoģijā I, II 
3.4. psihofizioloģija; Psihofizioloģija, Psihes bioloģiskie pamati I, II  
3.5. neiropsiholoģija; Neiropsiholoģija 
3.6. kognitīvā psiholoģija; Kognitīvā psiholoģija I. II 
3.7. sociālā psiholoģija; Sociālā psiholoģija 
3.8. personības psiholoģija; Personības psiholoģija 
3.9. attīstības psiholoģija; Attīstības psiholoģija 
3.10. organizāciju psiholoģija; Organizāciju psiholoģija 
3.11. diferenciālā psiholoģija; Diferenciālā psiholoģija 
3.12. patopsiholoģija; Patopsiholoģija  
3.13. veselības psiholoģija; Veselības psiholoģija, Psihosomatika 
3.14. pedagoģiskā psiholoģija; Pedagoģiskā psiholoģija 
3.15. psiholoģiskās pētniecības metodes; Pētniecības metodoloģija psiholoģijā,  
3.16. psihometrika; Psihometrika 
3.17. statistiskās datu apstrādes metodes; Matemātiskā statistika psiholoģijā 

Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze  
3.18. psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) 

metodes; 
Psihodiagnostika I, II, Izpētes metodes 
psiholoģijā 

3.19. psihoterapijas un psiholoģiskās 
konsultēšanas teoriju un metožu pamatprincipi; 

Psiholoģiskā konsultēšana I, II, 

3.20. psihologu profesionālās ētikas principi; Psihologa ētika un profesionālā darbība 
3.21. informācijas tehnoloģijas; Psiholoģisko datu datorapstrāde un analīze  
3.22. valsts valoda; Mācības notiek valsts valodā 
3.23. vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no 
kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības 
dalībvalsts valsts valoda; 

Svešvaloda 

3.24. darba tiesiskās attiecības Organizāciju psiholoģija, Ievads tiesību zinātnē 
Uzņēmējdarbības pamati 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
2.1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programma 

2005.gada 28.decembrī ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr. 980 Latvijas 

Universitātei tika piešķirtas tiesības īstenot profesionālo studiju programmu „Psiholoģija”. 

Darbs pie šīs programmas izveides tika aizsākts jau 2003. gadā un 2004.gada 13.februārī tika 

saľemta licence par tiesībām īstenot šo programmu, kā arī uzľemti pirmie studenti pilna un 

nepilna laika studiju grupās. Pārskats par programmu šajā laika posmā ir apkopots programmas 

akreditācijas materiālos. 

Pēc programmas akreditācijas 2006.gada februārī pēc studiju kursu pielīdzināšanas 

procedūras veikšanas no līdzšinējās 4-gadīgās bakalaura studiju programmas (kods 20408) 

profesionālajā bakalaura studiju programmā 3.un 4. kursos tika imatrikulēti visi 3. kursa 

studenti un tie 4. kursa studenti, kas iepriekš bija studējuši psiholoģijas bakalaura programmas 

lietišķajā modulī. Līdz ar to 2005-2006.mācību gadā studijas notika visos kursos pilna laika 

studiju programmā un pirmajos divos kursos nepilna laika studiju programmā. 

Pēc akreditācijas studiju programmas kopējā struktūra un kursu nosaukumi nav 

mainījušies. 

 2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 Tā kā šī pašnovērtējuma periodā pēc akreditācijas programma tiek realizēta pilnā 

apmērā tikai pirmo gadu, jāsecina, ka neiezīmējas aktuālu izmaiľu nepieciešamība. Tas ļauj 

secināt, ka programma, gatavojot to akreditācijai, ir tikusi rūpīgi pārdomāta un periodā starp 

licenzēšanu un akreditāciju jau ir veiktas visas izmaiľas programmas satura uzlabošanai.  

Tā kā A daļas kursi( nozares teorētiskie kursi) gan psiholoģijas bakalaura programmā, gan 

psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā ir praktiski vienādi, kopīgi tiek plānotas 

izmaiľas  kursā „Psiholoģijas vēsture” (4kp., psih2014). Psiholoģijas studiju padomē ir 

radusies iecere samazināt šī kursa apjomu uz 2 kr.p., vairāk uzmanību pievēršot psiholoģijas 

attīstībai 20. gadsimtā. Savukārt, kursa darbu izstrādes laikā tiek atzīmētas nopietnas grūtības  

studentu spējās un izpratnē , strādājot ar zinātniski literatūru. Tas rada nepieciešamību ieviest 

jaunu kursu 2 kr.p. apjomā par zinātnisko darbu izstrādi. Tiek veikti sagatavošanas darbi šī 

kursa ieviešanai. 

Nākotnē vajadzētu strādāt pie jaunu e-kursu ieviešanas, jo atsauksmes par līdzšinējiem šāda 

veida kursiem ir ļoti labas. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
 Studentu pārstāvji piedalās Psiholoģijas nodaļas sēdēs, kur ir iespēja izteikt viedokli un 

rast atbildes uz studentus interesējošiem jautājumiem. Pēc studentu lūguma kursa darbu 

aizstāvēšanas termiľi ir pagarināti līdz sesijas beigām, kā arī bakalaura darbu aizstāvēšana tiek 

rīkota vairākās komisijās paralēli, nenoslogojot  vienu komisiju kā tas ir bijis iepriekš. 

Semestra sākumā programmas direktors tiekas ar katru kursu un pārrunā aktuālos jautājumus 

un jauninājumus studiju procesā. Diemžēl šobrīd ļoti ir mazinājusies studentu asociācijas 

darbība, ir veikti vairākkārtēji mēģinājumi to uzlabot, bet diemžēl pagaidām bez rezultātiem.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  
  Aptaujā par studiju programmu anketas iesniedza aptuveni puse programmā studējošo. 

Jāatzīst, ka studentu aktivitāte novērtēšanas procesā nav bijusi augsta un nākotnē vajadzētu 

vairāk motivēt studentus anketu aizpildīšanai. Tika izmantota LU izstrādātā studiju 

programmas novērtēšanas anketa. Aptaujā piedalījās 2-4 kursu studenti gan pilna, gan nepilna 
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laika studiju grupās. Tā kā būtiskas atšķirības pa studiju virzieniem un kursiem nav vērojamas, 

tiks analizētas kopīgās tendences.  

Kopumā studenti studiju programmu novērtē pozitīvi, vērtējumos visbiežāk tiek 

izmantoti apgalvojumi „‟pilnībā apmierina‟‟ un „‟drīzāk apmierina‟‟. Piemēram, uz jautājumu, 

vai students ir apmierināts, ka ir izvēlējies šo programmu, 93% gadījumu tiek atzīmēts, ka  

programma apmierina. Studenti ir apmierināti ar studiju kursu piedāvājumu un saturu. 

Jautājumā par apmierinātību ar A daļas kursu saturu visbiežāk tiek atzīmēta atbilde „‟drīzāk 

apmierina‟‟, neviens to nav atzīmējis kā neapmierinošu. Tiek atzīmēts, ka grūtības sagādā 

iespējas apgūt vēlamos C daļas kursus, kas, visticamāk, saistīts ar lekciju plānojumu un 

fakultātes atrašanās vietu, kas bieži vien nedod iespēju apgūt vēlamo kursu citā fakultātē. 

Studenti vēlētos arī  lielākas iespējas izvēlēties B daļas kursus.  Studiju programmā piedāvātās 

iespējas attīstīt pētnieciskās un studiju prasmes studenti  novērtē vidēji vai uz jautājumiem 

neatbild.  

Lielāku neapmierinātību izraisa lekciju plānojums pa nedēļas dienām un semestriem, 

tas „‟drīzāk neapmierina‟‟. Tā kā netiek minēti konkrēti šādas neapmierinātības iemesli, ir grūti 

skaidrot šādas atbildes, tomēr  lekciju plānojumā tiek ľemtas vērā gan pasniedzēju iespējas, 

gan pēc studentu vēlmēm tiek veiktas izmaiľas lekciju sarakstos. Lekcijas tiek plānotas tā, lai 

vienu dienu nedēļā studenti varētu strādāt patstāvīgi ārpus fakultātes, apmeklēt bibliotēku 

un/vai „‟C‟‟ daļas kursus citās fakultātēs. 

Tomēr arī studijām nepieciešamās literatūras pieejamība studentus „‟drīzāk 

neapmierina‟‟.  Psiholoģijas grāmatu klāsts katru gadu iespēju robežās tiek papildināts, tiek 

pasūtīti arī dažādi zinātniskie žurnāli. Bibliotēkā joprojām trūkst grāmatu tādā skaitā, lai 

nodrošinātu visu studentu vajadzības. Piemēram, nevar nodrošināt visiem 30 studentiem pa 

grāmatai kādā mācību priekšmetā. Tā kā studentiem datori ir pieejami, daudzu kursu apguvē 

pasniedzēji mudina izmantot LU abonētās datu bāzes. Tiek strādāts arī pie jaunu, tieši 

psiholoģijas studijām nepieciešamu datu bāzu iegādes. Tas daļēji varētu risināt literatūras 

pieejamības problēmas. 

Vairākās anketās kā īpaši neapmierinošu studenti min studiju materiāli tehnisko 

nodrošinājumu, kā arī izsaka vēlmi kopēt studiju materiālus bez maksas, kas diemžēl 

ierobežoto līdzekļu dēļ vēl nav reāli. Vairāki pasniedzēji ir sagatavojuši kursu materiālus 

elektroniski un tie ir pieejami studentiem šādā formātā. Attīstoties jaunajām tehnoloģijām, tikai 

saprotama ir studentu un arī pasniedzēju vēlme izmantot projektorus, tomēr nodaļas finansu 

iespējas nav pietiekamas, lai nodrošinātu visas prasības. Daži studenti anketu komentāros 

izsaka ļoti kritiskas piezīmes par fakultātes telpu stāvokli un to, ka pietrūkst telpas studentu 

patstāvīgajam darbam lekciju starplaikos. 

Kā pozitīva tendence jāmin, ka 80% studentu atzīmē, ka pēc studijām plāno strādāt 

atbilstoši iegūtajai izglītībai( atbilde „‟drīzāk jā‟‟). Studenti ir aktīvi lekciju apmeklējumā, 

lielākoties tiek atzīmēts, ka apmeklē 100-75% lekciju. Patstāvīgajam darbam nedēļā vidēji 

studenti tērē apmēram 10 stundas, kas nav daudz un liek domāt, ka studentu patstāvīgo darbu 

apjomu vēl varētu palielināt.  

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti  
(rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam); 

Aptaujas par studiju kursiem tika veiktas divas reizes mācību gadā – pēc rudens un 

pavasara semestra. Kopumā studenti tika aptaujāti par 33 studiju kursiem. Aptaujās tika 

izmantota LU izstrādātā anketa kursu novērtēšanai. Kopējais kursu novērtējums uzskatāms par 

pozitīvu, jo par katru no anketas punktiem visbiežāk atzīmētais vērtējums ir 1( ļoti labi) un 2 

(labi). Tikai ļoti retās anketās ir atzīmēts vērtējums 3(apmierinoši). Tabulā attēloti apkopotie 

vērtējumi svarīgākajās anketas pozīcijās.  
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  Vidējais Minimālā vērtība Maksimālā vērtība 

Iepazīšanās ar kursa saturu  1,41 1,00 2,34 

Pasniedzēja sagatavotība  1,64 1,04 2,56 

Pasniedzēja pasniegšanas stils  1,71 1,06 2,79 

Pasniedzēja attieksme pret 

studentiem 
1,60 1,07 2,43 

 
Studenti visvairāk ir apmierināti ar kursu saturu, arī pasniedzēja sagatavotību un attieksmi pret 

studentiem. Nedaudz zemāki vērtējumi tiek sniegti par pasniegšanas stilu, komentāros 

atzīmējot, ka nepietiekami izmanto vizuālās prezentācijas tehniku. Ar atsevišķiem 

pasniedzējiem tas ir pārrunāts un tehnikas pieejamības robežās ir panākti solījumi to mainīt. 

Tāpat ar 6 pasniedzējiem, kuru kursu vērtējumi ir salīdzinoši zemāki, ir veiktas pārrunas par 

iemesliem un iespējām uzlabot dažādus kursa pasniegšanas aspektus, kā arī divos gadījumos 

nākotnē tiks izvēlēts cits docētājs un 2 docētāji paši ir mainījuši darba vietu. Tika secināts, ka 

zemāki vērtējumi ir vairākos kursos, kuri satura ziľā ir sarežģītāki un pasniedzēji izvirza 

augstākas prasības. Tomēr netiek uzskatīts par lietderīgu prasības samazināt. Kā pozitīva 

iezīme profesionāļu sagatavošanai jāmin, ka lielākoties profesionālās specializācijas kursos un 

kursos ar praktisku ievirzi vērtējumi ir salīdzinoši augstāki, vidēji ap 1,2. 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti. 

Pārskata periodā absolventu aptauja netika veikta.
1
 

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai; 

2005./2006. akadēmiskā studiju gada laikā nav notikušas izmaiľas akadēmiskā 

personāla sastāvā. Savukārt gada noslēgumā – 2006.gada jūnijā no darba psiholoģijas nodaļā 

aizgāja 2 docenti un 1 asociētais profesors. 2005.gada rudenī lektore Ļubova Černova 

aizstāvēja disertāciju un ieguva doktora grādu.  

Tā kā līdz ar to samazinās docētāju ar doktora zinātnisko grādu skaits, programmas  

realizācijā plānots iesaistīt spējīgus doktorantūras studentus un atbalstīt arī tos lektorus, kas 

šobrīd strādā pie doktora disertācijas.  

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības 

projektos, studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība šajā mācību gadā ir bijusi ļoti aktīva. 

Recenzējamos žurnālos ir publicēti vai iesniegti publicēšanai 22 zinātniskie raksti, to skaitā 

viena mācību grāmata. Pasniedzēji ar prezentācijām ir piedalījušies arī daudzās starptautiskās 

(ASV, Grieķija, Lielbritānija, Portugāle, Vācija u.c) un Latvijas mēroga konferencēs. 

Psiholoģijas nodaļas mācībspēki piedalījās VII Starptautiskās Baltiešu psihologu konferences 

organizēšanā un 6 uzstājās tajā ar prezentācijām. Mācībspēku vadībā konferencē uzstājās arī 7 

doktoranti. Šī konference bija laba iespēja mudināt studentus sekot konferences darbam un 

veicināt viľu interesi par pētniecību. Lai konference būtu studentiem pieejamāka, tika dota 

iespēja vienu dienu apmeklēt bez maksas un pārējās dienas apmeklēt par samazinātu samaksu. 

Jāatzīst, ka studenti aktīvi izmantoja šo iespēju.  

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentiem 2005/6 mācību 

gadā bija unikāla iespēja piedalīties ES struktūrfondu Eiropas Sociāla fonda projektos 

                                            
1
  Absolventu aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā. 
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„Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes prakse 

skolās”, kur tika veikta prakses vadītāju apmācība un, studentiem, savukārt, bija iespēja veikt 

ļoti daudzveidīgus prakses uzdevumus. Projektu ietvaros tika veikta arī vairāku psihologa 

darbā nepieciešamo metodiku adaptācija. Šie projekti vēl turpinās, un programmas tālākai 

attīstībai ir nenovērtējams ieguvums, jo līdz šim nekad netika veikta prakses vadītāju 

apmācība. Projektu rezultātā ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vairākām prakses vietām.  

Paralēli tam pasniedzēji aktīvi darbojas kā pētnieki vairākos LZP  un LU finansētajos 

grantos kā arī starptautiskos projektos. Vairākos projektos tradicionāli tiek iesaistīti arī 

maģistra un doktora programmas studenti, kā pozitīva iezīme jāmin, ka vienā projektā darbojas 

arī profesionālās bakalaura studiju programmas studenti, kuri mācību procesa laikā palīdz vākt 

pētījumam nepieciešamos datus. (Sīkāku informāciju par akadēmiskā personāla pētniecisko 

darbību skat. pielikumā). 

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā; 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 2005./2006. mācību gadā 

studiju maksa bija 620 Ls pilna laika studijās un 560 Ls nepilna laika studijās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā 

nodrošinājuma analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas finansiālais un materiāli tehniskais nodrošinājums ar katru gadu 

uzlabojas, tomēr joprojām ir nepietiekams. Tā kā pieaug pasniedzēju spējas strādāt ar 

moderniem vizuālās uzskates līdzekļiem un arī studenti savās prezentācijās arvien biežāk vēlas 

izmantot videoprojektoru, ir nepieciešama papildus vizuālās prezentācijas aparatūras iegāde, kā 

arī īpaši profesionālās programmas interesēs būtu iegādāties videomateriālus, kas palīdzētu 

praktisko iemaľu apguvē.  

 

 5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām 

atskaites periodā;  
Visi programmā iesaistītie pasniedzēji ir iesaistījušies profesionālajās organizācijās un 

joprojām tajās aktīvi darbojas. Dalība šajās organizācijās ir ļoti būtiska, jo tieši šeit tiek 

apspriesti nozīmīgi profesionālās dabas jautājumi, par kuriem vēlāk tiek informēti arī studenti. 

2005.gadā tika rīkotas profesionālo organizāciju praktiskās konferences, kurās aktīvi piedalījās 

arī studenti. Pasniedzēji veicina arī studentu iesaistīšanos šajās organizācijās.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei
2
; 

Darba devēju aptauja šajā periodā netika veikta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām;  
Vairākus kursus programmā pasniedz docētāji no citām fakultātēm, ir izveidojusies laba 

sadarbība ar Bioloģijas fakultāti, Sociālo zinātľu fakultāti. Pasniedzēju kontaktu un pētījumu 

līmenī notiek sadarbība ar Stokholmas universitāti. 

2005.gadā vairāki docētāji kopā ar doktorantūras studentiem apmeklēja Vrije  un 

Leidenas universitāti Nīderlandē, kur iepazinās ar studiju programmām un mācībspēku 

zinātnisko darbību kā arī sniedza pārskatu par pētniecību psiholoģijā LU. Arī Amsterdamas 

                                            
2
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universitātes studenti apmeklēja Psiholoģijas nodaļu un noklausījās lekcijas par aktuālajām 

pētījumu jomām Latvijā.  

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Pozitīvi vērtējama mācībspēku interese par psiholoģijas studiju programmām citās 

valstīs, tomēr jāatzīst, ka reālu sadarbības projektu joprojām ir maz un tas ir viens no 

būtiskākajiem nākotnes uzdevumiem. 

 

 6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde  

Akreditācijas komisijas ekspertu vērtējumā par programmu kā ieteikums ir minēts 

strādāt pie akadēmiskā un profesionālā bakalaura programmu sadarbības un programmu 

atšķirību izskaidrošanas. Studentiem tiek piedāvāts brīvi mainīt izvēlēto programmu, arī pirmo 

divu kursu A daļas saturs ir praktiski vienāds, kas šo procesu atvieglo. Vēl kā ieteikums ir 

minēts akadēmiskā personāla zinātniskās kvalifikācijas paaugstināšana, kas ir Psiholoģijas 

nodaļas  vispārējā stratēģija, pasniedzēji tiek motivēti pabeigt un aizstāvēt doktora disertācijas. 

Tā kā pēc akreditācijas programma strādā tikai gadu, vēl nav pietiekami attīstīta starptautiskā 

studentu apmaiľa, tas ir vēl viens no svarīgiem nākotnes mērķiem. 

Vadoties arī no ekspertu ieteikumiem strādāt pie profesionāļu tālāk izglītības programmām un 

pašu izvirzītā uzdevuma veicināt sadarbību ar prakses vietām, kā arī veikt psiholoģiskās izpētes 

metodiku adaptāciju, ES struktūrfondu Eiropas Sociāla fonda projektos „Psihologa asistenta 

profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes prakse skolās”, tika veikta 

prakses vadītāju apmācība, šajā apmācībā iekļaujot tieši LU maģistra programmu beigušos 

studentus.  

Iepriekšminētais sakrīt arī ar citiem pašu izvirzītajiem uzdevumiem. 

 

 7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 Programma nodrošina psihologa asistenta 

profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, tiek 

realizēti izvirzītie uzdevumi, to nodrošina 

programmas organizācija un mācībspēku 

kvalifikācija; 

 Programmā strādā pieredzējuši psihologi, 

praktiķi, kas spēj veiksmīgi nodot savas 

zināšanas studentiem; 

 Nodaļas docētāji regulāri piedalās dažādos 

semināros savas profesionālās kvalifikācijas 

celšanai,  vietējās un starptautiskās 

konferencēs, vai turpinot pēcdiploma 

apmācību pie ārzemju speciālistiem; 

 Mācībspēki piedalās ar psihologa darbu 

saistītās likumdošanas izstrādē un 

profesionālo asociāciju darbā; 

 Psiholoģijas nodaļā ir psiholoģijas 

literatūras bibliotēka, ir iespējams iegādāties 

mācību literatūru, ir apmierinoša materiāli 

tehniskā bāze un pozitīva studiju vide. 

 

 Nesakārtota likumdošana ar psihologa 

profesiju saistītajos jautājumos; 

 Pārāk maz izstrādāta sadarbība ar 

ārvalstīm – gan docētāju, gan studentu 

apmaiľas jomā, gan arī projektu 

īstenošanas jomā; 

 Vairāku kursu apguvi traucē 

standartizētu psiholoģiskās izpētes 

metodiku nepietiekamība, kas ir kopēja 

problēma Latvijā; 

 

 

Iespējas Draudi 

 Studiju programmas realizācijā 

mērķtiecīgāk iesaistīt ārvalstu pasniedzējus;  

 Studiju maksas pieaugums salīdzinājumā 

ar studējošo maksātspēju; 
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 Studiju kursos plašāk izmantot video un citu 

tehniku; 

 Plašāk iesaistīt studentus mācībspēku 

zinātniski pētnieciskajos projektos; 

 Prakses vadītāju apmācība, kas ļautu 

piesaistīt programmas realizācijai 

pieredzējušus praktiķus. 

 Nepietiekams finansējums jaunu 

profesionāļu iesaistīšanai programmas 

realizācijā un prakses vadītāju darba 

apmaksai; 

 Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās 

80-to gadu beigās, kas šobrīd atsaucas uz 

studēt gribētāju skaitu.  

 Sarežģītā situācija darba tirgū kad 

programmas beidzēji ne vienmēr spēj 

atrast piemērotu darbu supervizora 

vadībā, tāpēc bieži izvēlas strādāt citā 

profesijā. 

 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas attīstībai nākamajos gados 

veicami šādi uzdevumi: 

1. Vairāk iesaistīt studiju plāna īstenošanā ārvalstu mācībspēkus. 

2. Mudināt un iedrošināt studentus izmantot starptautiskās studentu apmaiľas iespējas. 

3. Nostabilizēt sadarbību ar jaunām prakses vietām. 

4. Rast iespējas akadēmiskajam personālam regulāri paaugstināt gan zinātnisko gan 

profesionālo kvalifikāciju, meklēt stažēšanās iespējas  ārvalstīs.  

5. Piesaistīt programmas realizācijai pieredzējušus praktiķus un supervizorus. 

6. Rūpēties par mācību procesa metodisko nodrošinājumu. Veicināt jaunu mācību līdzekļu 

sagatavošanu un strādāt pie psiholoģiskās izpētes metodiku adaptācijas.  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Pilna laika klātiene  

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 33 

2

27 

2

26 

3

24 

1

18   93 39 17 4 

u.t.t.            

 

Nepilna laika klātiene 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005. 32 

2

29 

2

14 3 1   43 43 5 4 

u.t.t.            

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
3
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.  35 21 14   33  

u.t.t.         

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. u.t.t. u.t.t. 

Profesori 
4   

Asociētie profesori 
4   

Docenti 
7   

                                            
3
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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Lektori: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
nav   

ar maģistra grādu  
5   

citi* 
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
nav   

ar maģistra grādu  
3   

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. u.t.t. u.t.t 

Viesprofesori 
1   

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu  
2   

ar maģistra grādu  
7   

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
9   

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 u.t.t. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
5   

Ieguvuši doktora grādu 
1   

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

2   

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1   
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8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

10   

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

16   

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

22   

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

7   

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 

2005/2006. MĀC.GADĀ 

1. Dalība konferencēs 

Auster I. Berlin Conference on Expertise in Context (July 26-28, 2006) 

Austers, I., Renge, V., Mika, V. (2006). The comparison of judgments 

of traffic risk factors by drivers and traffic experts with official 

records. Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand? 

Proceedings of 7th International Baltic Psychology Conference, Riga. 

Austers, I., Renge, V., Mika, V. (2006). The comparison of judgments 

of traffic risk factors by drivers and traffic experts with official 

records (And risky driving in relation to some personality 

characteristics). Proceedings of the 26th International Congress of 

Applied Psychology. Athens, Greece. 

Bite I.,  Mārtinsone K., Maslovska K., Miltuze A., Upmane A. (2005). Attachment styles and 

coping strategies in adult women with experience of loss or divorce. Social Work.  

Černova, Ļ. (2006). Gender differences in personality characteristics of intellectually gifted 

adolescents in Latvia. Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand? 

Proceedings VII International Baltic Psychology Conference, 27. 

Dimdiľš, Ģ. 18th Annual convention of Association for Psychological Science, May 2006, 

New York, USA 

Dimdiľš, Ģ. 7th Annual meeting of Society for Personality and Social Psychology, Jan 2006, 

Palm Springs, USA 

Dimdiľš, Ģ., Lee Ross. Consequences of individual vs. group-based humiliation: some 

findings from a self-report study. Baltic Psychology in Global Context: Where Do We 
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Stand? 

Proceedings of 7th International Baltic Psychology Conference, Riga. 

Gerharde, I. 11. Starptautiskā pašnāvību conference. Portorovica, Slovēnija, 2006. gada 8. – 

13. septembris. 

Gerharde, I. Dissociative Tendencies in women who have suffered from emotional, physical 

or sexual abuse. Baltic Psychology in Global Context: Where Do We Stand? Proceedings 

of 7th International Baltic Psychology Conference, Riga, June 2006. 

 Gerharde, I. Starptautiskā konference “Trauma un disociācija. Eiropas perspektīvas” 

Austrumanglijas Universitāte, Noriča, Lielbritānija, 2006. gada 7. – 9. jūlijs. Referāts 

“Dissociative Tendencies in women who have suffered from emotional, physical or 

sexual abuse”. 

Ļebedeva, L. Children‟s completion of  “Rochester parenting stories” relation to abuse 

experience, trauma symptoms and conduct disorders” Baltic Psychology in Global 

Context: Where Do We Stand? Proceedings of 7th International Baltic Psychology 

Conference, Riga, June 2006. 

 

Martinsone, B. Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas 15. kongress “The international 

representation of current romantic partner in projective drawings:The impact of artistic 

skills” (September 2006). 

Reľģe, V.  Austers, I., Mika, V. (2006). VII Starptautiskā Baltiešu psihologu konference. 

Rīga, 2006. g. jūnijs. Referāts: “The comparison of judgments of traffic risk factors by 

drivers and traffic experts with official records”. 

 Reľģe, V.  Austers, I., Mika, V. (2006).. LU Zinātniskā konference, Rīga, 2006. g. februāris. 

Referāts: “Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros psiholoģijas žurnālos” (V. 

Reľģe, I. Austers). Referāts: “Autovadītāju un satiksmes ekspertu spriedumu par 

satiksmes riska faktoriem salīdzinājums ar CSDD statistikas datiem “. 

Reľģe, V. VII Starptautiskā Baltiešu psihologu konference. Rīga, 2006. g. jūnijs. Referāts: 

“Psychology in Latvia”  

Sebre, S.  Attachment style, anger and continuation vs. discontinuation of intergenerational 

cycles of abuse.  9th European Psychology Congress, Granada, Spain, 2005.  

Sebre, S.  The multifarious human person as the focus of the multidimensional science of 

psychology.  LU Teoloģijas fakultātes starptautiskā konference, „The Image of the 

Human Person in Science”, Rīga, 2006. 

Sebre, S. Childhood trauma experience in relation to adult tolerance vs intolerance. Baltic 

Psychology in Global Context: Where Do We Stand? Proceedings of 7th International 

Baltic Psychology Conference, Riga, June 2006. 
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Sebre, S.. Laizāne, I.  Jauniešu uzvedības novērtējuma aptauja: teorētiskie, psihometriskie 

aspekti un praktiskā pielietojamība. LU Zinātniskā konference, Rīga, 2006.  

V. Reľģe, I. Austers, V. Mika.XXVII Starptautiskais Lietišķās psiholoģijas kongress, Atēnas, 

Grieķija, 2006. g. jūlijs.Referāts: “The comparison of judgments of traffic risk factors by 

drivers and traffic experts with official records (And  risky driving in relation to some 

personality characteristics)”  

V. Reľģe. Ceturtā Latvijas Organizāciju psihologu biedrības konference, Rīga, 2006. g. 

aprīlis. Referāts: “Jaunākās pētījumu tendencies organizāciju psiholoģijā”.  

V.Reľģe. LU Teoloģijas fakultātes starptautiskā starpdisciplinārā konference “Why speak 

about God when we speak about persons? The Image of the Human Person in Science”, 

Rīga, 2006. g. februāris. Referāts: “Why psychologists speak about behavior when they 

speak about human being?”  

Voitkāne, S., Miezīte, S. (2006). Hope in relation to life satisfaction, psychology immune 

system and depression in first-semester university students in Latvia. 3rd European 

Conference on Positive Psychology, Braga, Portugal, July 3-6. 

Voitkāne, S., Miezīte, S. (2006). The relationship of social support, psychological well-being, 

anxiety, depression, and students‟ needs to self esteem and assertiveness in first year 

university students. 19th International Conference on the First Year Experience. Toronto, 

Canada, July 24-27. 

Voitkāne, S., Miezīte, S., M. Vanags. Motivation for the choice of study program and career, 

psychological well-being, and student needs in the first year of university. Baltic 

Psychology in Global Context: Where Do We Stand? Proceedings of 7th International 

Baltic Psychology Conference, Riga, June 2006. 

2. Publikācijas. 

Austers, I., Golubeva, M., Kovačenko M., Strode, I. (2006). 

Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu 

vidusskolas klasēs. Rīga: Providus. ISBN 9984-792-14-5 

Černova, Ļ. (2005). Aggression and anxiety of intellectually gifted adolescents in Latvia. 

Baltic Journal of Psychology, 6 (1), 45–56. 

Černova, Ļ. (2005). Apdāvinātība  kā bērna un viľa apkārtējo pieaugušo problēma. 

Psiholoģijas Pasaule.11.50 – 53. 

Dimdins, G., & Montgomery, H. (in press). Effects of framing on perceptions of economic 

freedom, economic equality, and social justice. In F. Tersman (ed.), Democracy unbound: 

Basic explorations. Stockholm studies in democratic theory 2 (pp. 33-52). Stockholm: 

Filosofiska Institutionen, Stockholms Universitet. 

Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating explanations of attitude-

consistent bahavior: The role of perspectives and mode of perspective taking. 

Scandinavian Journal of Psychology, 46, 97 – 106. 
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Dimdins, G., Montgomery, H., & Austers, I. (2005). Differentiating 

explanations of attitude-consistent bahavior: The role of perspectives 

and mode of perspective taking. Scandinavian Journal of Psychology, 

46, 97 ā€“ 106. 

Gaitniece – Putāne, A.(2005). Liverpool Stoicism Scale Adaptation. Baltic Journal of 

Psychology, 6(1), 57-65. 

Gaitniece – Putāne, A.(2005). Relation Between Stoicism, Social-Economic Status and 

demographic Indices in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 6(2), 37-46. 

Gerharde, I. „Disociāciju īpatnības sievietēm ar un bez vardarbības pieredzes” Latvijas 

Universitātes raksti. Psiholoģija. (iesniegts publicēšanai). 

Ļebedeva, L. (2006). Uzvedības traucējumu iezīmju saistība ar vardarbības pieredzi un 

traumas simptomiem 11 – 13 gadus veciem bērniem. Latvijas Universitātes raksti. 

Psiholoģija. 698. sējums. 68 – 81 lpp. 

Maslovska K., Voitkāne S., Miezīte S., Raščevska M. (2005). Reliability and Validity of the 

Adaptation of the Satisfaction with Life Scale in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 

6(2), 25 – 36. 

Maslovska, K., Mārtinsone K., Miltuze, A., Upmane, A., Bite, I. (2006). Krīzes pārvarēšanas 

veidi Latvijas sievietēm ar tuva cilvēka nāves un šķiršanās pieredzi. Latvijas 

Universitātes raksti. Psiholoģija. 698. sējums. 19 – 36 lpp. 

Raščevska, M. Hāzenfūse, I. (2006). Roberta Sternberga (Sternberg) triarhisko spēju testa 

(STAT – H līmenis) kreatīvā intelekta skalas esejas oriģinālās idejas. Latvijas 

Universitātes raksti. Psiholoģija. 698. sējums. 53 – 68. 

Reľģe V. Psiholoģija organizācijās. – Rīga (manuskripts pieľemts publicēšanai izdevniecībā 

Zvaigzne ABC). 

Schmitt, P. D., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martenez, V., Alcalay, 

L., Ault, L., Austers, I. et al.[in press, September 2006] The 

Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and 

Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations, Journal of 

Cross-Cultural Psychology 

Sebre S.(2005). Bērnu mobilie telefoni un pasčieľa:  Latvijas bērnu patērniecības simbols. 

Latvijas Universitātes raksti. Komunikācija (Pieľemts publicēšanai). 

Sebre, S. & Austers, I. (2005).  Identitātes un valodas attiecības attīstības un sociālajā 

psiholoģijā. Latviešu valoda – robežu paplašināšana.  Rīga:  Valsts valodas komisija, lpp. 

108 – 119. 

Sebre, S. (2005) Political and Relational: Autobiographical Narrations of Latvian Women 

Across Three Generations. Journal of Baltic Studies, 34, 1, 69-82. 
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Sebre, S. (pieľemts publicēšanai, iznāks 2006. g. rudenī). Latviešu vīriešu identitātes attīstība 

dzīvesstāstos Latvijā un Amerikā. 

Sebre, S., Austers, I. (2005).  Identitātes un valodas attiecības attīstības un sociālajā 

psiholoģijā.  Latviešu valoda – robežu paplašināšana.  Rīga:  Valsts valodas komisija,  

108 – 119.  

Sebre, S., Ļebedeva, L. (2006). Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudžu 

pārmantojamības pārtraukšana. Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija. 698. sējums. 81 

– 96. 

Upmane, A. (2006) Iekšējās saskaľotības izjūtas jaunākie pētījumi psiholoģijā. Latvijas 

Universitātes raksti. Psiholoģija. 698. sējums. 96 – 107. 

3. Dalība pētnieciskos projektos 

 

Bite, I., Martinsone, B. LZP grants „Psihoterapijas efektivitāte sievietēm pēc pārciestas 

vardarbības”. 

Ģ. Dimdiľš. Starptautisks un starpdisciplinārs projekts "Democracy Unbound".    Stokholmas 

universitātes Filosofijas departamenta vadībā (2004-2007) 

M. Raščevska, A. Upmane, E. Strika;  ES struktūrfondu Eiropas Sociāla fonda projekti 

„Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas studentu psiholoģiskās izpētes 

prakse skolās”, Nr.2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0111/0063; LU Reģ. Nr. 

ESS2005/22, Nr.2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063; LU Reģ. Nr. 

ESS2005/220 

S. Voitkāne, S. Miezīte. LZP gants  Nr. 764. Longitudiāla LU studentu adaptācijas un sekmju 

izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu. Ls 2240.. 

V. Reľģe (vad.), I. Austers. 2005. LZP granta  Sociālie priekšstati par zinātni mūsdienu 

Latvijas sabiedrībā dalībnieks. 

I. Austers. 2005., 2006. LZP grants Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem 

no oponenta skatu punkta (vadītājs) 

I. Austers 2006. LU PĒTNIECĪBAS PROJEKTA Latvijas Universitātes tēls - kāds tas ir, kā 

veidojas un kā tiek komunicēts.(vadītājs). 

V. Reľģe (vad.), I. Austers. LZP finansētā pētījumu projekta “Autovadītāju lēmumu 

pieľemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem” vadītājs (2006). Finansējuma 

summa 1996 Ls. 

V. Reľģe, I. Austers. LU  finansētā pētījumu projekta “Satiksmes drošību ietekmējošie redzes 

un sociāli kognitīvie faktori” (vad. LU prof. M. Ozoliľš) dalībnieks (sadaļa “Satiksmes 

drošības sociāli kognitīvie faktori”) (no 2005. gada līdz šim brīdim). Kopējā finansējuma 

summa 2006. gadā – 10 000 Ls. 
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S. Sebre. LZP grants nr. 763  :  Bērnu-vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu 

zīmējumos un stāstījumos. 

4. Studentu iesaistīšana pētniecībā 

Pirmā gada doktorante Ieva Poļakovska (vadītājs V. Reľģe) ir iesaistīta projektā “Satiksmes 

drošību ietekmējošie redzes uztveres un sociāli kognitīvie faktori” (vad. M. Ozoliľš, 

dalībnieks V. Reľģe). (no 2006. g. 1. jūlija). 

2005., 2006. Doktorande Vija Mika strādā LU PĒTNIECĪBAS PROJEKTÄ “Satiksmes 

drošību ietekmējošie redzes uztveres un sociāli kognitīvie faktori” (I. Austers) 

2006. maģistrantes Viktorija Inževatkina un Maruta Ludāne strādā LZP projektā „Spēja 

domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem no oponenta skatu punkta” (I. Austers) 

S. Voitkāne, S. Miezīte. LZP gants  Nr. 764. Longitudiāla LU studentu adaptācijas un sekmju 

izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu. Piesaistīts maģistrantūras programmas students M. 

Vanags. 

S. Sebre. LZP grants nr. 763 : Bērnu-vecāku attiecību un piesaistes stila pazīmes bērnu 

zīmējumos un stāstījumos. Pētniecības procesā iesaistīti bakalaura studiju programmu 

studenti.   
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. u.t.t. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa  Nav notikusi   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa  Nav notikusi   

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
 

 

 

 

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS (kods 4231007) 
 

Studiju programma akreditēta  

no 28.12.2005. līdz 31.12. 2011. 

Studiju programmas direktores p.i.  

Lekt. Anda Upmane 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2006./2007. akadēmisko gadu 

 
 

 

 

 

 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Psiholoģijas zinātnes studiju programmu  

padomes sēdē ___.___.________. 

Protokola Nr. ____ 

Padomes priekšsēdētājs 

________________ prof. Viesturs Reľģe 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
2.1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

Pēc akreditācijas studiju programmas kopējā struktūra un kursu nosaukumi nav mainījušies. 

2006-2007.mācību gadā studijas notika visos kursos pilna laika studiju programmā un 

pirmajos trīs kursos nepilna laika studiju programmā. 

 2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

 Tā kā šī pašnovērtējuma periodā pēc akreditācijas programma tiek realizēta pilnā apmērā 

tikai otro gadu, jāsecina, ka joprojām neiezīmējās aktuālu izmaiľu nepieciešamība. Tas ļauj secināt, 

ka programma, gatavojot to akreditācijai, ir tikusi rūpīgi pārdomāta un periodā starp licenzēšanu un 

akreditāciju jau ir veiktas būtiskākās izmaiľas programmas satura uzlabošanai.  

 Tika veiktas iepriekšējā gadā plānotās izmaiľas kursa „‟Psiholoģijas vēsture‟‟ apjomā, to 

samazinot uz 3 kr.p. Savukārt par 1 kr.p ir palielināts kursa „‟Ievads psiholoģijā‟‟ apjoms, to saturiski 

papildinot ar lekcijām par zinātnisko darbu izstrādes principiem.    

 Pirmo gadu arī nepilna laika studiju grupā jaunie studenti tika uzľemti nevis pēc 

iestājpārbaudījuma kārtošanas, bet pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

 Šajā mācību gadā būtiski tika mainīta bakalaura darba pieteikumu iesniegšanas un 

izskatīšanas kārtība. Studenti iesniedza plašāk izstrādātu tēmas pieteikumu, tajā akcentējot tēmas 

zinātnisko aktualitāti un plānoto pētījuma gaitu. Tēmu izskatīšana komisijā notika anonīmi, bez 

informācijas par darba autoru un vadītāju. Šāda prakse sevi attaisnoja un tiks turpināta arī nākotnē. 

  Iezīmējas nepieciešamība nedaudz pārstrukturēt atsevišķu kursu izkārtojumu pa semestrim 

nepilnā laika programmai, lai līdzsvarotu kursu sadalījumu un kredītpunktu skaitu visos semestros. 

Tika izstrādāts projekts, kura ieviešana notiks nākamajā mācību gadā. 

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
 Kā pozitīvas izmaiľas jāmin, ka darbu ir atjaunojusi LU Psiholoģijas studentu asociācija un 

pēc vairāku gadu pārtraukuma ir tikusi organizēta psiholoģijas studentu vasaras skola, notiek arī 

citas studentu aktivitātes, piemēram, filmu un diskusiju vakari, ekskursijas, Ziemassvētku pasākumi. 

Studentu asociācijas pārstāvji piedalās Psiholoģijas nodaļas sēdēs, kur ir iespēja izteikt viedokli un 

rast atbildes uz viľus interesējošiem jautājumiem. Semestra sākumā programmas direktors tiekas ar 

katru kursu un pārrunā aktuālos jautājumus un jauninājumus studiju procesā.  

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  
 Šogad aptauja par studiju programmu tika veikta tikai programmas absolventiem, studentu 

aktivitāte anketu aizpildīšanā bijusi augsta, aptaujāti visi programmas beidzēji. 

Kopumā studenti studiju programmu novērtē pozitīvi, vērtējumos visbiežāk tiek izmantoti 

apgalvojumi „ļoti labi‟‟ un „labi‟‟. Studenti ir vienlīdz apmierināti kā ar studiju programmas saturu un 

organizāciju, tā ar profesijai vajadzīgo prasmju attīstīšanu studiju laikā un iespējām, ko piedāvā 

programma. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, studenti ir apmierinātāki ar piedāvātajām C daļas kursu 

izvēles iespējām. Acīmredzot uzlabojumi šis daļas kursu organizācijā LU līmenī ir pozitīvi 

ietekmējuši studentu vērtējumu. Joprojām ir neliela neapmierinātība ar nepietiekamo B daļas kursu 

izvēli, kas šajā gadā lielā mērā ir bijusi saistīta ar izmaiľām akadēmiskā personāla sastāvā. 

Kā „‟apmierinošus‟‟ studenti ir novērtējuši tikai tādus parametrus, kas saistīti ar studiju materiāli 

tehnisko nodrošinājumu, datoru un literatūras pieejamību. Lai arī katru gadu grāmatu iegāde 

uzlabojas, joprojām trūkst grāmatu tādā skaitā, lai nodrošinātu visu studentu vajadzības. Tā kā 

studentiem datori ir pieejami, daudzu kursu apguvē pasniedzēji mudina izmantot LU abonētās datu 

bāzes. Pozitīvi vērtējama iespēja izmantot Psych articles datu bāzi, kas ir neaizstājama studentu 

zinātnisko darbu izstrādei. 
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Salīdzinot ar pagājušo gadu, studenti ir atzīmējuši, ka patstāvīgajam darbam nedēļā velta 20 stundas, 

kas ir uz pusi vairāk kā iepriekš un ir uzskatāms par optimālu līdzsvaru starp patstāvīgo darbu un 

darbu auditorijās.  

90% absolventu pēc studiju beigšanas izsaka gatavību turpināt studijas, tsk. 43% - LU psiholoģijas 

programmās. Aptuveni 60% studentu vai nu jau strādā vai gatavojas strādāt atbilstoši specialitātei, 

kas uzskatāms par ļoti labu programmas kvalitātes rādītāju, tikai 1 respondents atbildējis, ka 

profesijā neplāno strādāt. Kopumā studenti atzīmē, ka ir apmierināti ar studiju programmas izvēli.  

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti  
(rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam); 

Aptaujas par studiju kursiem tika veiktas divas reizes mācību gadā – pēc rudens un pavasara 

semestra. Kopumā studenti tika aptaujāti par 40 studiju kursiem. Aptaujās tika izmantota LU 

izstrādātā anketa kursu novērtēšanai.  

Studentu aptaujas rezultāti kopumā ir līdzīgi iepriekšējā gada rezultātiem: kopējais kursu 

novērtējums uzskatāms par pozitīvu, jo par katru no anketas punktiem visbiežāk atzīmētais 

vērtējums ir 1( ļoti labi) un 2 (labi). Tikai ļoti retās anketās ir atzīmēts vērtējums 3(apmierinoši). 

Tabulā attēloti apkopotie vērtējumi svarīgākajās anketas pozīcijās. 
 

 Vidējais Minimālā vērtība Maksimālā vērtība 

Iepazīšanās ar kursa saturu  1.69 1.08 2.30 

Pasniedzēja sagatavotība  1.91 1.12  2.71 

Pasniedzēja pasniegšanas stils  2.01 1.31 2.71 

Pasniedzēja attieksme pret 

studentiem 

1.71 1.18 2.25 

 

 

Studenti lielākoties ir apmierināti ar kursu saturu, pasniedzēja sagatavotību un attieksmi pret 

studentiem. Atsevišķos gadījumos parādās neapmierinātāki vērtējumi par pasniegšanas stilu, kas, kā 

atzīmēts anketu komentāros, ir neprecīzo kursa prasību izskaidrošanas un ar to saistīto pārpratumu 

dēļ. Ar šiem docētājiem tas tiek pārrunāts un uzsvērta nepieciešamība kursa prasības izsniegt 

studentiem pirmajās nodarbībās. Studentu anketās kā trūkumi atsevišķos kursos tika minēta kursu 

sarežģītība, bet citos kursos - pārmērīga vienkāršība. Acīmredzot jāstrādā pie optimāla kursu 

sarežģītības līdzsvara ieviešanas. Pozitīvi atzīmējams, ka jauno piesaistīto pasniedzēju vērtējumi ir 

ļoti labi. Joprojām ir vairāki studiju kursi, ko studenti novērtē kā sarežģītus un ir tendence arī to 

pasniedzējiem sniegt nedaudz zemākus vērtējumus.  

Vairākos profesionālo iemaľu pilnveides kursos un prakses vērtējumos vērtējumi ir salīdzinoši 

augstāki, vidēji ap 1,4. 

Kopumā lielas izmaiľas studentu apmierinātībā nav vērojamas un anketu rezultāti liek domāt par 

pietiekami augstu studiju kvalitāti programmā. 

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti. 

Pārskata periodā tika veikta tikai neliela absolventu aptauja par nodarbinātību un izglītības 

turpināšanu pēc programmas beigšanas.
4
 Tajā piedalījās 8 absolventi. No tiem 6 turpina studijas LU 

Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmā, 5 strādā dažādās personāla atlases nodaļās un 

iestāžu personāla daļā, krīzes centrā –t.i. tiešā saistībā ar profesionālā bakalaura programmā iegūto 

izglītību. Pārējie atzīst, ka savā darbā izmanto programmā apgūtās praktiskās iemaľas.  

Kopumā studijas LU Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmā turpina 15 (no 

21) programmas šī gada absolventi, kas uzskatāms par ļoti labu rādītāju.  

                                            
4
  Absolventu aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā. 
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3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai; 

2006./2007. akadēmiskā studiju gada laikā ir notikušas izmaiľas akadēmiskā personāla 

sastāvā. Darbu psiholoģijas nodaļā atstāja asistente Zinta Biseniece un lektore Ļubova Černova. 

Savukārt darbu uzsāka asociētais profesors Ģirts Dimdiľš. Vēlāk gada laikā asistenta amatā tika 

ievēlēta arī doktorantūras studente Ieva Stokenberga. Uz brīvo lektora vietu kandidēja un šajā amatā 

tika ievēlēta asistente Anda Gaitniece-Putāne. Līdz šim kā darbojušies kā stundu pasniedzēji, 

asistenta amatā tika ievēlēti doktorantūras studenti Ilze Damberga un Aleksandrs Koļesovs. Kā 

stundu pasniedzējas strādāja arī doktorantūras studentes Laura Ļebedeva un Līva Gabrāne. Tas sakrīt 

ar iepriekšējā gadā izvirzīto uzdevumu iesaistīt spējīgus doktorantūras studentus Psiholoģijas 

nodaļas docētāju rindās. Šī izvēle, arī , vērtējot studentu anketas, lielākoties ir bijusi veiksmīga, un 

arī nākotnē ir plānots papildināt pasniedzēju rindas ar doktorantiem, kas drīzumā gatavojas aizstāvēt 

promocijas darbu.  

Mācību gada laikā ir būtiski mainījies arī nodaļas administratīvais personāls. Psiholoģijas 

nodaļas administratore Baiba Upīte devās dekrēta atvaļinājumā, viľas amata pienākumus uzľēmās 

pildīt vecākā lietvede Inese Ranka. Darbā tika pieľemtas divas jaunas lietvedes Aija Perševica un 

Renāte Buliľa. Jāatzīst, ka lietvežu nomaiľa mācību gada beigās radīja zināmu spriedzi, tomēr 

lietvedes ātri apguva jaunos pienākumus un vajadzīgā dokumentācija tika sagatavota atbilstoši 

prasībām.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

Akadēmiskā personāla zinātniskā darbība šajā mācību gadā ir bijusi ļoti aktīva. 

Recenzējamos žurnālos ir publicēti vai iesniegti publicēšanai 14 zinātniskie raksti, to skaitā viena 

mācību grāmata. Pasniedzēji ar prezentācijām ir piedalījušies arī daudzās starptautiskās (ASV, 

Islande, Slovēnija, Zviedrija, Grieķija, Vācija u.c) un Latvijas mēroga konferencēs, t.sk. LU 65. 

konferencē. Psiholoģijas nodaļas mācībspēki piedalījās WAIMH Eiropas reģionālās konferences 

organizācijas komitejā un uzstājās konferencē ar prezentācijām. Konferences organizēšanā iesaistījās 

arī Psiholoģijas studentu asociācijas pārstāvji un daudzi studenti apmeklēja šo nozīmīgo attīstības 

psiholoģijas konferenci. 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas studentiem arī  2006./7. mācību gadā 

bija unikāla iespēja piedalīties ES struktūrfondu Eiropas Sociāla fonda projektā „Psiholoģijas 

profesionālā bakalaura studiju programmas studentu prakse skolās”, kur studentiem labi sagatavotu 

supervizoru vadībā bija iespēja veikt ļoti daudzveidīgus prakses uzdevumus. Projektu ietvaros tika 

veikta arī vairāku psihologa darbā nepieciešamo metodiku adaptācija. Projekta rezultātā ir 

izveidojusies ļoti laba sadarbība ar vairākām prakses vietām.  

Paralēli tam pasniedzēji aktīvi darbojas kā pētnieki vairākos LZP  un LU finansētajos 

grantos, kā arī starptautiskos projektos. Vairākos projektos tradicionāli tiek iesaistīti arī maģistra un 

doktora programmas studenti, kā pozitīva iezīme jāmin, ka divos projektos darbojās arī profesionālās 

bakalaura studiju programmas studenti, kuri mācību procesa laikā palīdzēja vākt pētījumam 

nepieciešamos datus. (Sīkāku informāciju par akadēmiskā personāla pētniecisko darbību skat. 

pielikumā). 

2006.gadā LU attīstības projekta ietvaros ir izdoti kārtējie divi „‟Baltic Journal of 

Psychology” numuri, kā arī LU rakstu krājums psiholoģijas nozarē.  
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4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā nodrošinājumā; 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 2006./2007. mācību gadā studiju 

maksa jaunuzľemtajiem studentiem bija 750 Ls pilna laika studijās un 650 Ls nepilna laika studijās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas finansiālais un materiāli tehniskais nodrošinājums ar katru gadu 

uzlabojas. LU PPF arvien vairāk auditorijas tiek aprīkotas ar vizuālās prezentācijas aparatūru un 

pasniedzēji vairāk to izmanto ikdienas darbā ar studentiem. Ir iegādāti vairāki videomateriāli, kas 

palīdz praktisko iemaľu apguvē. Pēdējā mācību gada laikā aktualizējas nepieciešamība iegādāties 

jaunus datorus un monitorus nodaļas pasniedzēju vajadzībām, kā arī jaunu kopējamo aparātu. 

Mācību gada beigās tika pasūtītas jaunas mēbeles pasniedzēju konsultāciju telpai un veikts neliels 

kosmētiskais remonts.  

 

 5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā;  

Vairāki pasniedzēji ir aktīvi iesaistījušies Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas organizētajā 

darba grupā psiholoģijas likuma izstrādei. Visi programmā iesaistītie pasniedzēji ir iesaistījušies 

profesionālajās organizācijās un joprojām tajās aktīvi darbojas. Dalība šajās organizācijās ir ļoti 

būtiska, jo tieši šeit tiek apspriesti nozīmīgi profesionālās dabas jautājumi, par kuriem vēlāk tiek 

informēti arī studenti. Pasniedzēji veicina arī studentu iesaistīšanos šajās organizācijās.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei
5
; 

Darba devēju aptauja šajā periodā netika veikta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām;  

Vairākus kursus programmā pasniedz docētāji no citām fakultātēm, ir izveidojusies laba 

sadarbība ar Bioloģijas fakultāti, Sociālo zinātľu fakultāti. Pasniedzēju kontaktu un pētījumu līmenī 

notiek sadarbība ar Stokholmas un Kopenhāgenas universitāti. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Pozitīvi vērtējama studentu un mācībspēku interese par psiholoģijas studiju programmām 

citās valstīs, tomēr jāatzīst, ka reālu sadarbības projektu joprojām ir maz un tas  joprojām ir viens no 

būtiskākajiem nākotnes uzdevumiem. Gada laikā ERASMUS programmas ietvaros ir izveidojusies 

sadarbība ar Kopenhāgenas Universitāti, kas paver reālas iespējas arī LU psiholoģijas studentiem 

studēt šajā augstskolā. Vēl šāda apmaiľa bakalaura programmas līmenī nav notikusi, bet notiek 

nopietni sagatavošanās darbi, lai nākamajā gadā notiktu studentu un mācībspēku apmaiľa.  

 

 6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde.  

Iepriekšējos gados jau ir strādāts pie akreditācijas komisijas ekspertu ieteikumu realizācijas 

un būtiskākie iebildumi ir ľemti vērā. Vienīgais, kas joprojām paliek kā nozīmīgs uzdevums, ir 

starptautiskās studentu un mācībspēku apmaiľas veicināšana. Arvien vairāk docētāji piedalās 

dažādos akadēmiskos pētniecības projektos, kas varētu veicināt plašāku gan mācībspēku, gan 

studentu apmaiľu. Pateicoties Eiropas Sociālā fonda projektiem, ir uzlabojusies sadarbība ar prakses 

vietām un vismaz projekta ietvaros ir bijusi iespēja piesaistīt pieredzējušus profesionāļus kā 

supervizorus. Nākotnē jāmeklē jauni līdzekļi, lai šādu sadarbību varētu turpināt.  

                                            
5
  Darba devēju aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā. 
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 7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

Stiprās puses Vājās puses 

 Tiek realizēti programmai izvirzītie 

uzdevumi, to nodrošina programmas 

organizācija un mācībspēku kvalifikācija;  

 Attīstās sadarbība ar citu valstu 

universitātēm 

 Programmas realizācijā tiek iesaistīti jauni, 

talantīgi doktorantūras studenti 

 Nodaļas docētāji regulāri piedalās dažādos 

semināros savas profesionālās kvalifikācijas 

celšanai, vietējās un starptautiskās 

konferencēs, vai turpinot pēcdiploma 

apmācību pie ārzemju speciālistiem; 

 Programmā iesaistītie pasniedzēji ir 

praktizējoši psihologi ar lielu darba pieredzi. 

 Jaunu ES, IZM, LU un  LZP līdzekļu 

piesaistīšana pētniecības nolūkiem . 

 Attīstās sadarbība ar vairākām iestādēm un 

organizācijām studentu prakses vietu 

nodrošināšanai. 

 Mācībspēki piedalās ar psihologa darbu 

saistītās likumdošanas izstrādē un 

profesionālo asociāciju darbā; 

 Programmas absolventi labprāt izvēlas 

turpināt studijas psiholoģijas maģistra 

programmā.  
 

 

 Vajadzība paplašināt bakalaura 

programmas studentu apmaiľas iespējas. 

 Vajadzība paplašināt sadarbību ar citām 

Latvijas augstskolām. 

 Nepietiekoši motivējoša atalgojuma 

sistēma, kas apgrūtina jaunu mācībspēku 

piesaisti.  

 Studentu skaita samazināšanās studiju 

procesā, kas saistās ar studentu pāriešanu 

uz akadēmiskā bakalaura studiju 

programmu vai studiju neturpināšanu 

akadēmisko saistību neizpildīšanas dēļ. 

 

 
 

 

Iespējas Draudi 

 Piesaistīt jaunus līdzekļus ar pētniecības un 

attīstības projektu palīdzību.  

 Vairāk iesaistīt studentus pētnieciskajā 

darbībā. 

  Starpdisciplināru pētījumu organizēšana ar citām 

fakultātēm. 

 Atbalstīt programmas docētāju profesionālās 

kvalifikācijas celšanu. 

 Izstrādāt skaidrākas nodaļas kopīgās vadlīnijas 

dažādu studentu pārkāpumu risināšanai. 

 Līdzsvarot studentu noslodzi semestra laikā un 

sabalansēt kursu izkārtojumu pa semestriem 

nepilnā laika studiju grupai.  

 Strādāt pie nodaļas amatpersonu amata aprakstu 

pilnveides un pienākumu precizēšanas. 

 

 Studentu pieaugošā nodarbinātība ārpus 

mācībām un ar to saistītās grūtības 

savlaicīgai mācību uzdevumu izpildei. 

 Nepietiekams finansējums jaunu 

profesionāļu iesaistīšanai programmas 

realizācijā un pienācīgai prakses vadītāju 

darba apmaksai; 

 Pārmērīgi straujš studiju maksas 

pieaugums salīdzinājumā ar studējošo 

maksātspēju. 

 Citu augstskolu psiholoģijas bakalaura 

programmu izveide, kas piedāvā studijas 

par zemāku mācību maksu.  

 Studēt gribētāju skaita samazināšanās un 

tam sekojošā iespējamā nepieciešamība 

komplektēt grupas no reflektantiem ar 

vājākām zināšanām. 
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Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami 

šādi uzdevumi: 

1. Mudināt un iedrošināt studentus izmantot starptautiskās studentu apmaiľas iespējas. 

2. Vairāk iesaistīt studiju plāna īstenošanā ārvalstu mācībspēkus. 

3. Piesaistīt programmas realizācijai pieredzējušus praktiķus un supervizorus. 

4. Atbilstoši jaunajam LU projektam par prakšu organizāciju, sākt gatavot nepieciešamos 

dokumentus un līgumus ar jaunām prakses vietām. 

5. Veikt praktiskus uzlabojumus programmas realizācijai: 

a. Pārskatīt studiju kursu izkārtojumu pa semestriem nepilna laika grupai. 

b. Izstrādāt skaidras vadlīnijas studentu pārkāpumu risināšanai. 

6. Strādāt pie psiholoģiskās izpētes metodiku adaptācijas.  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju periodā, 

papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Pilna laika klātiene  

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 

2005. 33 27 26 24 18 93 39 17 4 

2006. 32 32 32 18 21 103 48 21 10 

 

Nepilna laika klātiene 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 

2005. 32 29 14 3   43 43  4 

2006. 41 41 27 12 - - 80 80 - 8 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu skaits
6
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.  35 21 14   33  

2006./2007.     21   40 8 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. u.t.t. 

Profesori 
4 4  

Asociētie profesori 
4 2  

Docenti 
7 6  

Lektori: 
   

                                            
6
  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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t.sk:       ar doktora grādu  
nav 1  

ar maģistra grādu  
5 7  

citi* 
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
nav nav  

ar maģistra grādu  
3 5  

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 23  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) (dati uz atskaites gada 1. 

oktobri) 

Amats  2005. 2006. u.t.t 

Viesprofesori 
1 1  

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu  
2 1  

ar maģistra grādu  
7 6  

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
9 8  

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. u.t.t. 

Studē doktorantūrā 
5 8  

Ieguvuši doktora grādu 
1 1  

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

2 2  

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 1  
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8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

10 20  

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

16 13  

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

22 14  

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

7 7  

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 2006/2007. 

AKAD. GADĀ 

Publikācijas: 

 

Austers I. (2006). Risks dzīves kvalitātes vārdā. Dzīves kvalitāte  

Latvijā (373 – 382 lpp.) B. Bela, T. Tisenkopfs (red.). Rīga: Zinātne. 

 

Gaitniece-Putāne, A.,  Raščevska M. (2006). Gender and Age Differences in Emotional 

Intelligence, Stoicism and Aggression. Baltic Journal of Psychology, 7, (2), 26-42. 

 

Reľģe V. Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoģija (raksts pieľemts 

publicēšanai). 

 

Reľģe V., Austers I. Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos psiholoģijas 

žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija (raksts pieľemts publicēšanai). 

 

Reľģe V. (2007). Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 215 lpp.  

 

Reľģe V. (2007). Menedžments. Mācību līdzeklis vidusskolēniem. Rīga: Latvijas 

Uzľēmējdarbības un menedžmenta akadēmija, 123 lpp. 

 

Schmitt, P. D., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martinez, V., Alcalay,  

L., Ault, L., Austers, I. et al. (2007). The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: 

Patterns and Profiles of Human Self-Description Across 56 Nations, Journal of Cross-Cultural 

Psychology, 38, 173 – 212. 

 

Sebre, S. & Ļebedeva, L. (2007) .  Bērnu zīmējumu analīze saistībā ar bērnu-vecāku attiecību 

novērtējumiem.  LU raksti Psiholoģija ( pieľemts publikācijai).  

 

Sebre, S.  (2007).  Daudzpusīgā cilvēka daba daudzdimensionālās psiholoģijas zinātnē.  LU 

Teoloģijas fakultātes rakstu krājums  ( pieľemts publikācijai).  
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Sebre, S. (2007).  Bērnu mobilie telefoni un pašcieľa:  Latvijas bērnu patērniecības simbols.   

Agora, 5, lpp 116 – 124. 

 

Sebre, S.  (2007).  Latviešu vīriešu identitātes attīstība dzīvesstāstos Amerikā un Latvijā.  

Dzīvesstāsti:  vēsture, kultūra, sabiedrība.  Rīga:  LU Filozofijas un socioloģijas institūts. lpp. 299 – 

308. 

 
Sebre, S., Ļebedeva,L. (2006). Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudžu 

pārmantojamības pārtraukšana.   Rīga: LU Raksti – Psiholoģija, 34 – 53.  

 

Stokenberga, I. (2006).Humor Effect on Stress Responses: The experimental study using 

stress inducing movie. Baltic Journal of Psychology, 7, (2), 15-26. 

 

Voitkāne, S., Miezīte, S., Raščevska, S., & Vanags, M. (2006). Student motivation for choice 

of study program, psychological well-being, perceived social support and needs at the start of 

university studies. Baltic Journal of Psychology, 7(1), 46-59. 

 

 

Konferences:  

 

Austers, I. (2007). Vidusskolēnu lēmums par augstskolas izvēli: vai to 

ietekmē sabiedrības LU tēls? LU 65. konference. 

 

Austers, I., & Renge, V. (2007). Counterproductive work behavior is a  

better predictor of risky driving than compliance, gender, age, or traffic risk judgements. Poster 

session presented at the Annual meeting of Society for Personality and Social Psychology, Memphis, 

Tennesee. 

 
Austers I., Reľģe V. Personības faktori saistībā ar ceļu satiksmes rakstīto un nerakstīto likumu ievērošanu. 65. 

LU Zinātniskā konference, Rīga, 2007. gada februāris. 

 

Austers, I., Renge, V. (2007). Counterproductive work behavior is a better predictor of  

risky driving than compliance, gender, age, or traffic risk judgments. Proceedings of the Annual 

Convention of Society for Personality and Social Psychology, Memphis, Tennessee, January 2007. 

 

Brika-Dravniece, A, & Rascevska, M. (2007). Mentally retarded children‟s adaptive 

behaviour in age 9-19. Abstracts book 13
th

 European Conference on Developmental Psychology 

(ECDP) (iesniegtas un akceptētas tēzes). 

 

Cernova, L. (2007). Emotional and social psychological aspects of development of 

intellectually gifted adolescents in Latvia. Abstract book of 10th European Congress of Psychology. 

 

Damberga, I. (2006). “Development in attempted suicide rates in the city of Riga from 1997 

to 2005”(kopā ar E. Rancānu un J. Buģinu) Prezentēts 11. Starptautiskajā Eiropas suicīdu konferencē 

„From Greenland to the Caucasus, from the Urals to Iberia” Portoroz, Slovenia, 08.09.06.-13.09.06.   

 

Dimdins, G., Montgomery, H., & Norell, E. (2007). Egalitarian vs.proportional voting in 

various contexts: An experimental study. Paper presented at the 30th Annual Scientific Meeting of 

the International Society of Political Psychology. Portland, Oregon, published in the electronic 

proceedings of the conference at http://ispp.org/annual_meeting_archives/2007conf.html 

http://webmail1.lanet.lv/horde/util/go.php?url=http%3A%2F%2Fispp.org%2Fannual_meeting_archives%2F2007conf.html&Horde=f481dd4492d5e09f67dce21bac97f11c
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Martinsone, B (2006). „The internal representations of current romantic partner in projective 

drawings: The role of artistic skills“ Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas XV.kongresā 

Reikjavikā, 2006.gada 4.-7.oktobrī. 

 

Ozola, E., Sebre, S. ( 2007). Enhancing Emotional Competence – The BEA Project in Latvia  

(“Emocionālās kompetences veicināšana – BEA projects Latvijā”).  WAIMH European Regional 

Conference  ( „WAIMH Eiropas reģionālā konference”) Rīgā, Latvijā.  

 

Rascevska, M. (2007). Children‟s adaptive skills development in Latvia: Cross-sectional 

study. Abstracts book 13
th

 European Conference on Developmental Psychology (ECDP) (iesniegtas 

un akceptētas tēzes). 

 

Rascevska, M., Sebre S. (2007). Adaptation of Adaptive Behavior Assessment System 

(ABAS-II): Pilot study in Latvia.  Abstracts book Annual Colloquium, International School 

Psychology Association (ISPA) (iesniegtas un akceptētas tēzes) 

 

Renge, V., Austers, I. Two factors being related to traffic accident rate in Latvia: experts are 

not much better than lay drivers when thinking about accident causes, and we drive as we live. 

International Seminar “Traffic Psychology in Europe and Its Possible Application for Improvement 

of Traffic Safety in Latvia”, RTTEMA, Riga, June 2007.  

 

Sebre, S., Miltuze, A. & Lyyra, A. L.  (2007).  Parental Abuse, Anger, Depression and 

Adolescent Empathy:  Gender Differences  („Vecāku vardarbība, dusmas, depresija un pusaudžu 

empātija:  dzimumu atšķirības „) , 13th European Developmental Psychology Conference ( „13tā 

Eiropas Attīstības psiholoģijas konference”), Jenā, Vācijā.  

 

Sebre, S., Miltuze, A. & Lyyra, A. L.  (2007).  Parenting Practices, Adolescent Anger, 

Anxiety and Depression as Predictors of Adolescent Empathy in Latvia („Vecāku audzināšana, 

pusaudžu dusmas, trauksme un depresija saistībā ar pusaudžu empātiju Latvijā „) , Society for 

Research in Child Development Bieenial Conference („Bērnu attīstības pētniecības asociācijas 

konference”) , Bostonā, ASV.  

 

Skreitule – Pikše, I., Miltuze A. (2007). Parenting Training Program „Encouraging Child‟s 

Healthy Emotional Development” in Latvia: Assessment of Effectiveness (Vecāku apmācības 

programma „Bērna emocionālā audzināšana” Latvijā: efektivitātes novērtējums), WAIMH European 

Regional Conference  ( „WAIMH Eiropas reģionālā konference”) Rīgā, Latvijā.  

 

  Skreitule – Pikše, I., Miltuze, A., Sebre, S. (2007). Parenting Sense of Competence in 

Relation to Children‟s Externalizing and Internalizing Problems (Vecāku kompetences izjūtas 

saistība ar bērnu eksternālajām un internālajām uzvedības problēmām), 13th European 

Developmental Psychology Conference ( „13tā Eiropas Attīstības psiholoģijas konference”), Jenā, 

Vācijā.  

 

Strika, E. (2007). Tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju 

personības iezīmju saistība ar kriminālās uzvedības veidu, traucējuma diagnozi un kriminālās 

atbildības pakāpi. LU 65. konference. 

 
Voitkāne S.. Miezīte S., Raščevska M. & Vanags M. (2007). Student Motivation for their Choice of Study 

Program, Psychological Well-Being, Perceived Social Support and Needs at the First Semester at   University. 

Abstract.  2
nd

 European First Year Experience Conference, May 9
th
 to 11

th
 in Gotheburg, Sweden. 
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Voitkāne S.. Miezīte S., Raščevska M. (2007). „” Pilot Study of a Questionnaire for Assesing Factors 

Related to University Student Early Adjustment Experience. FEDORA – PSYCHE Conference Sept. 5-8, 2007, 

Crete, Greece. 

 

Projekti: 

 

 Ivars Austers: 

Kopš 2005. gada projekts (LZP granta vadītājs) „Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem 

jautājumiem no oponenta skatu punkta”. 

 

2006. un 2007. gadā (LZP granta vadītājs) „Latvijas Universitātes tēls - kāds tas ir, kā veidojas un kā 

tiek komunicēts” vadītājs. 

 

Ivars Austers, Viesturs Reľģe: 

2005. un 2006. gadā LU projekts (vadītājs Māris Ozoliľš) „Satiksmes drošību ietekmējošie redzes 

uztveres un sociālkognitīvie faktori”. 

 

Ļubova Černova: 

LZP grants Nr. 962 „Intelektuāli apdāvināto bērnu attīstības emocionālie un sociālpsiholoģiskie 

aspekti Latvijā”. 

 

Ģirts Dimdiľš: 

LZP finansēts projekts " Kolektīvā pazemojuma izjūtas saistība ar starpgrupu agresiju" (LU Nr. 961), 

projekta vadītājs. 

 

2004-2007. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Democracy 

Unbound“ (Demokrātija bez robežām) (Stokholmas universitāte, Zviedrija, Folke Tersman, tel. +468 

162107), projekta dalībnieks. 

  

2007-2008. Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēšanas Institūta (IFAU) un Zviedrijas Eiropas 

Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pret atalgojumu īslaicīgi 

Zviedrijā strādājošajam darbaspēkam no citām ES valstīm“ (Stokholmas Universitāte, Zviedrija), 

projekta dalībnieks. 

  

2007-2009. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Kā indivīdi izskaidro 

notiekošo: loģika, perspektīva un pragmatisms" (Stokholmas Universitāte, Zviedrija),projekta 

dalībnieks. 

 

Baiba Martinsone: 

Vardarbība ģimenē un tās seku pārvarēšana sievietēm“ LZP finansētais pētījuma projekts Nr.  925. 

 

Anika Miltuze, Inga Skreitule- Pikše, Sandra Sebre: 

 2007. gads LZP finansētais pētījuma projekts Nr. 960 „Vecāku apmācības programmas „Bērna 

emocionālā audzināšana” efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu risināšanā un 

vecāku kompetences izjūtas paaugstināšanā” 

 

2007. gads  LZP finansētais pētījuma projekts Nr.965 „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un 

internalizētās uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna kontroli.” 
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Malgožata Raščevska: 

ES Sociāla fonda līdzfinansēts projekts „Psihologa asistenta profesionālās studiju programmas 

studentu psiholoģiskās izpētes prakse skolās” 

Nr.2005/0186/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0129/0063, LU reģistrācijas Nr. ESS2005/20, 

īstenošanas periods no 01.11.2005. līdz 31.10.2006. 

 

ES Sociāla fonda līdzfinansēts projekts „Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas 

studentu prakse skolās” Nr.:2005/0203/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0111/0063, LU 

reģistrācijas Nr. ESS2005/22, īstenošanas periods no 15.11.2005. līdz 14.11.2006. 

 

 LZP grants Nr.02.0908.: Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības un savstarpējā saistība 

pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls pētījums)” realizēts līdz 2006. 

gada beigām. 

 

LZP grants Nr. 07.2091 "Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja prognozēt 

augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras sākumā.". no 2007. gada. 

 

LU attīstības projekta "Baltic Journal of Psychology” vadīšana. Tika izdoti 2 žurnāla numuri 
2006. gada beigās. 

 

Izstrādāts un tiek realizēts LU attīstības projekts: „Psiholoģijas nozares doktorantu starptautiska 

sadarbība XIII Eiropas Attīstības psiholoģijas konferences ietvaros”. Projekta Nr. LU 2007/11. 

 

Viesturs Reľģe, Ivars Austers: 
2006. un 2007. gadā LZP grants „Autovadītāju lēmumu pieľemšana un sociālie priekšstati par drošību uz ceļiem” 

(vadītājs Viesturs Reľģe).   

 
Sarmīte Voitkāne, Solveiga Miezīte: 

LZP grants 04.1321- Longitudiāla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu   

 

LZP grants 07. 2089- Prognostisko faktoru  izpēte universitātes studentu psiholoģiskajai adaptācijai, 

akadēmiskajiem sasniegumiem un sekmīgai mācību programmas pabeigšanai: longitudiāls  kvantitatīvs un 

kvalitatīvs pētījums  

 

Studentu iesaistīšana pētniecībā 

 Seši psiholoģijas profesionālā bakalaura programmas studenti bija iesaistīti datu vākšanā 

LZP grantā „‟Longitudiāla LU studentu adaptācijas un sekmju izpēte ar atbalsta programmu pilotāžu „‟. 

Viena studente  strādāja arī  LZP granta ‟‟ Praktiskā, analītiskā un radošā intelekta īpatnības 

un savstarpējā saistība pieaugušiem cilvēkiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem (longitudināls 

pētījums)” ietvaros. 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. u.t.t. 

Mācībspēku apmaiľa  Nav notikusi Nav notikusi  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa  Nav notikusi Nav notikusi  

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
 

 

 

 

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS (kods 4231007) 
 

 

 

Studiju programma akreditēta  

no 28.12.2005. līdz 31.12. 2011. 

Studiju programmas direktores p.i.  

Lekt. Anda Upmane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2007./2008. akadēmisko gadu 

 
 

 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Psiholoģijas zinātnes studiju programmu  

padomes sēdē ___.___.________. 

Protokola Nr. ____ 

Padomes priekšsēdētājs 

________________ prof. Viesturs Reľģe 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
 2.1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

2007-2008.mācību gadā studijas notika visos kursos pilna un nepilna laika studiju 

programmā.  

2007.-2008. mācību gada laikā tika veiktas vairākas izmaiľas kursu plānojumā pa 

semestriem, kā arī veikti tehniski labojumi programmā un kursu kodos, kuru nepieciešamība bija 

atklājusies pēcakreditācijas periodā. Piemēram, akreditētajā programmā nebija vienāds 

kredītpunktu apjoms bakalaura darbam un praksei pilna un nepilna laika studentiem, lai arī 

prasības un saturs šiem darbiem bija plānots vienāds abās studiju plūsmās. Psiholoģiskās 

konsultēšanas I un starpkultūru psiholoģijas kursi tikai mainīti vietām pavasara un rudens 

semestros. Tāpat bija neprecīzi norādīti kursu kodi, piemēram, psihometrikas kursam. Kurss 

„‟Informātika un datu apstrāde‟‟(DatZP012) tika aizstāts ar kursu „‟Psiholoģisko datu datorapstrāde 

un analīze‟‟ un iekļauts programmā tajos semestros, kad studenti veic kursa darba izstrādi un datu 

analīzi. Galvenās izmaiľas skāra nepilnā laika studiju programmu, kur jau iepriekšējā gadā bija 

uzsākts darbs pie kursu izkārtojuma pa semestriem izmaiľām. Akreditētajā programmā bija 

nelīdzsvarots kursu sadalījums pa semestriem, kā rezultātā pēdējos semestros studentu noslodze 

bija ļoti neliela, bet pirmajos – pārāk liela. Kursa darba II izstrāde nepilnā laika grupai tikai 

pārcelta par semestri vēlāk – uz 7. semestri. Vēl vairāki kursi tika pārcelti uz pēdējiem studiju 

semestriem, piemēram, kurss „‟Retardēto bērnu psiholoģija‟‟ tika pārcelts no 7. uz 9. semestri, bet 

„‟Psihosomatika‟‟ – no 5. uz 9.semestri. PPF Dome 2008. gada martā apstiprināja ierosinātās 

izmaiľas programmā, kas atspoguļotas tabulā 8.8.pielikumā.  

Šīs izmaiľas var uzskatīt par programmas būtisku uzlabojumu un var izteikt prognozes, ka, 

šādi līdzsvarojot slodzi pa semestriem, nepilnā laika studentiem būs iespējams veiksmīgāk apgūt 

semestra vielu, neradot studiju parādus, kas bija ļoti bieža problēma pārslodzes dēļ. 

 

 2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

   

2007. - 2008. mācību gadā iezīmējās nepieciešamība izstrādāt stingrākas prasības bakalaura 

darbu un kursa darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtībai, tika izveidota darba grupa, kas darbu 

sāka 2008. gada jūnijā un strādā pie šo prasību sagatavošanas nākamajam mācību gadam. Mācību 

gada laikā jau tikai veikti uzlabojumi kursa un bakalaura darbu tēmu izskatīšanas kārtībā – tika 

ieviesta pieteikumu anonīma izskatīšana un apstiprināšana, kas izrādījās ļoti veiksmīga un arī 

studenti to vērtē kā pozitīvu jauninājumu, uzsverot, ka tādējādi ir paaugstinājusies izvērtēšanas 

objektivitāte. 

Līdz šim studenti bija izteikuši kritiskas piezīmes par grūtībām savu pētījumu vajadzībām 

atrast Latvijā adaptētas aptaujas. Gada laikā ir izveidota un joprojām tiek pilnveidota pētījumos 

izmantojamo aptauju datu bāze, studenti, kas ir izmantojuši un/vai adaptējuši kādas aptaujas, tās 

iesniedz arī atsevišķi no sava bakalaura vai kursa darba un tās ir brīvi pieejamas citiem studentiem 

izmantošanai. Ir būtiski palielinājies to aptauju skaits, kuras studenti var izmantot savos pētījumos, 

arvien vairāk arī tiek adaptētas jaunas aptaujas. Nākotnē būtu jāstrādā pie šo aptauju elektroniskas 

apkopošanas un jāizveido pieejama un pārskatāma datu bāze.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
 Tāpat kā iepriekš katra semestra sākumā un vairākas reizes semestrī programmas direktors 

tiekas ar katru kursu un pārrunā viľiem aktuālos jautājumus un jauninājumus studiju procesā. 

Neskaidros jautājumus un vēlmes studiju procesa uzlabošanai studenti aktīvi izsaka programmas 

direktorei un šo sadarbību var vērtēt kā ļoti labu. 
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Atšķirībā no iepriekšējā gada ar nožēlu jāatzīmē, ka veiksmīgi atjaunotā LU psiholoģijas studentu 

asociācijas darbība nav bijusi ļoti aktīva, aktīvākie studenti labprātāk darbojas LU PPF Studentu 

pašpārvaldē un rīko dažādus pasākumus visas fakultātes ietvaros, bet psiholoģijas studentu 

aktivitāte ir mazinājusies. Studentu pārstāvji tiek aicināti uz Psiholoģijas nodaļas sēdēm, bet 

diemžēl ir piedalījušies tikai nedaudzās no tām.  

 

2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti  
  

 Šogad aptauja par studiju programmu tika veikta kopā gan bakalaura, gan profesionālā 

bakalaura studiju programmās..  

 Tika aptaujāti 64 trešā un ceturtā kursa studenti, kas mācās gan pilna, gan nepilna laika 

plūsmā, t.sk, apmēram 1/3 psiholoģijas bakalaura programmas studenti, bet 2/3 psiholoģijas 

profesionālā bakalaura programmas studenti. Kopumā studenti studiju programmas novērtē 

pozitīvi, vērtējumos visbiežāk tiek izmantoti apgalvojumi „ļoti labi‟‟ un „labi‟‟, un tas nav mainījies 

no iepriekšējā gada. Salīdzinoši visaugstāk studenti vērtē studiju programmās piedāvāto kursu 

saturu un studijās iegūtās prasmes strādāt ar informāciju un to apstrādāt. Savukārt nedaudz zemāki 

vērtējumi joprojām ir par studijām nepieciešamās literatūras pieejamību LU bibliotēkās un 

materiāli tehnisko nodrošinājumu kopumā. Jāatzīmē, ka arvien vairāk studenti tiek mudināti 

izmantot jaunāko pētījumu datus, kas ir pieejami LU abonētajās datu bāzēs, īpaši pozitīvi 

vērtējama iespēja izmantot Psych Articles datu bāzi. Pasniedzēji, zinot, ka visi mācību materiāli 

nav pietiekamā skaitā pieejami visiem studentiem kursā, arvien vairāk sagatavo mācību materiālu 

elektroniskas kopijas, kas tiek izsūtītas studentiem. Uzskatām, ka šādi vismaz daļēji tiek risināts 

literatūras pieejamības jautājums. Kā mazāk apmierinošu studenti atzīmē arī publiskās 

prezentācijas prasmju attīstību studiju procesā. Šis aspekts noteikti nākotnē tiks ľemts vērā un 

praktisko iemaľu pilnveides kursos vairāk tiks iekļauta prezentācijas prasmju pilnveide. Joprojām 

vēl nespējam piedāvāt tik lielas izvēles iespējas B daļas kursos kā studenti vēlētos. Salīdzinot ar 

iepriekšējo gadu, mazāk aptaujāto studentu plāno turpināt studijas LU, tikai 30%. Iespējams, 

trešajā kursā vēl studenti nav pilnībā izlēmuši savus nākotnes plānus un atšķirību var skaidrot 

daļēji arī ar to, ka iepriekš tika aptaujāti programmas beidzēji īsi pirms noslēguma darbiem. 

Privātās sarunās studenti to pamato ar grūtībām atrast labi apmaksātu darbu psihologa profesijā un 

arvien pieaugošo mācību maksu. Apmēram 60 % aptaujāto studentu arī strādā paralēli studijām, 

puse no tiem – ar profesiju saistītās nozarēs. Savukārt 73%  plāno strādāt izvēlētajā profesijā, tikai 

5 % šobrīd saka, ka to nevēlētos.  Kopumā 80 % aptaujāto studentu atzīmē, ka ir apmierināti ar 

studiju programmas izvēli. 

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti  
(rezultātu analīze, secinājumi, vērā ľemtie rezultāti, priekšlikumi turpmākajam darbam); 

Aptaujas par studiju kursiem tika veiktas divas reizes mācību gadā – pēc rudens un 

pavasara semestra. Kopumā studenti tika aptaujāti par 36 studiju kursiem. Aptaujās tika izmantota 

LU izstrādātā anketa kursu novērtēšanai. Aptaujas par studiju kursiem aizpildīja 50 pirmā, 25 otrā, 

27 trešā un 10 ceturtā kursa studenti.  

Aptauja par studiju kursiem ļauj secināt, ka kopumā studenti nemainīgi ir apmierināti ar 

piedāvātajiem studiju kursiem, jo par katru no anketas punktiem visbiežāk atzīmētais vērtējums jau 

vairākus gadus pēc kārtas ir 1( ļoti labi) un 2 (labi). Tabulā attēloti apkopotie vērtējumi 

svarīgākajās anketas pozīcijās. 
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 Vidējais Minimālā vērtība Maksimālā vērtība 

Iepazīšanās ar kursa saturu  1.38 1.00 2.25 

Pasniedzēja sagatavotība  1.54 1.04 2.3 

Pasniedzēja pasniegšanas stils  1.61 1.00 2.46 

Pasniedzēja attieksme pret 

studentiem 

1.50 1.00 2.59 

 
Jāatzīmē, ka šogad vērtējumi vidēji ir pat nedaudz augstāki kā iepriekšējā gadā.  

Īpaši jāmin, ka ir uzlabojies vidējais vērtējums par pasniedzēju attieksmi pret studentiem. Vairākos 

kursos ir precizētas kursu prasības un studenti vairs neizsaka neapmierinātību par tiem kursiem, 

kas neapmierināja iepriekšējā gadā. 

 Daudz ir pozitīvu komentāru par augstu profesionalitāti, skaidrām prasībām, iespējām 

diskutēt lekcijās, pretimnākošu attieksmi un saistošu pasniegšanas stilu. Studentus iepriecina 

dažādu vizuālu materiālu prezentēšana lekcijās. Visaugstākos novērtējumus visās pozīcijās arī 

šogad ir saľēmuši profesionālo prasmju pilnveides un citi uz praktisko iemaľu apguvi orientēti 

kursi, arī veikto praksi studenti novērtē pozitīvi.  

Ir vairāk kursu, kur studenti ir snieguši maksimāli apmierinātas atbildes un tie kursi, par 

kuriem studenti ir neapmierinātāki, katru gadu mainās, kas, iespējams, liecina par katra studentu 

kursa un pasniedzēju attiecību svārstībām. Iepriekšējos gados minētā tendence negatīvāk vērtēt tos 

kursus, kas tiek atzīti par grūtākiem, šogad neparādās, lielākā daļa kursi tiek vērtēti kā piemēroti 

pēc grūtības pakāpes un arī ar grūtākajiem kursiem studenti ir apmierināti. Vairākos LU 

pamatstudiju moduļa kursos studentu vērtējumi ir krasi atšķirīgi - par vienu un to pašu kursu un 

pasniedzēju tiek saľemtas gan ļoti pozitīvas, gan negatīvas atsauksmes. Acīmredzot, ir jāveic 

plašāka studentu aptauja, lai izprastu tik atšķirīgu vērtējumu pamatojumu. Studenti ir kļuvuši 

prasīgāki pret viľiem piedāvāto studiju materiālu, ja iepriekš vienkārši tika izteikta prasība 

izmantot vizuālās prezentācijas līdzekļus, tad tagad studenti dažos gadījumos ir neapmierināti ar to 

kvalitāti vai iespējām saľemt šos materiālus lietošanai. Anketu komentāros studenti izsaka 

neapmierinātību ar divu pasniedzēju pasniedzēju lekciju sākuma kavēšanu un piemin arī 

nekonsekvenci kursa prasību izskaidrošanā. Šis jautājums ir pārrunāts ar minētajiem 

pasniedzējiem. Studenti arī izsaka vēlmi, lai semestra laikā biežāk notiktu zināšanu vērtēšana un 

tiktu sniegta skaidrāka atgriezeniskā saite par viľu veiktajiem studiju darbiem.  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti. 

Pārskata periodā absolventu aptauja netika veikta.
7
  

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai; 

2007./2008. akadēmiskā studiju gada laikā nav notikušas būtiskas akadēmiskā personāla 

izmaiľas. 2007. gadā doktora grādu ieguva un docenta amatā tika ievēlēts Aleksandrs Koļesovs. 

Darbu uzsāka doktorantūras studente, lektore Inga Skreitule – Pikše. Rudens semestrī radošajā 

atvaļinājumā bija lektore Sarmīte Voitkāne, kas arī strādāja pie doktora disertācijas pabeigšanas. 

Savukārt pavasara semestrī pēc atkārtotas ievēlēšanas par Psiholoģijas nodaļas vadītāju, radošajā 

atvaļinājumā bija prof. Sandra Sebre, bet Psiholoģijas nodaļas vadītāja pienākumus uzľēmās prof. 

Viesturs Reľģe. Asistenti Ilzi Dambergu bērna kopšanas atvaļinājuma laikā aizvietoja stundu 

pasniedzējas Ineta Daiktere un Rita Niedre. Kā stundu pasniedzēju sociālās antropoloģijas kursa 
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lasīšanai bijām pieaicinājuši as. prof. Robertu Ķīli un šo sadarbību turpināsim, aicinot lasīt lekcijas 

katru otro gadu. Pozitīva sadarbība ir izveidojusies arī ar vairākiem stundu pasniedzējiem, 

praktizējošiem psihologiem kas tiek pieaicināti kā prakses supervizori.  

Tā kā studenti izsaka vēlmi pēc lielākas B daļas kursu izvēles, vairāki doktorantūras 

studenti ir piekrituši sagatavot tos izvēles kursus, kas mācībspēku nomaiľas dēļ iepriekšējos gados 

šobrīd netiek mācīti.  

 Nelielas izmaiľas ir notikušas arī nodaļas administratīvā personāla sastāvā. Pavasarī darbu 

atstāja vecākā lietvede Inese Ranka un arī Renāte Buliľa, līdz ar to notika lietvežu pienākumu 

pārdale un jaunas atbildības mācību gada beigās bija jāuzľemas lietvedēm Aijai Perševicai un 

Rutai Trautmanei. Tika arī izsludināts konkurss uz vakanto amatu un jūnijā darbu uzsāka studiju 

metodiķe Guna Pudule. Pārmaiľas administratīvā personāla sastāvā deva iespēju arī racionālāk 

pārstrukturēt administratīvā personāla pienākumus.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

Arī šajā mācību gadā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība ir bijusi ļoti aktīva. 

Recenzējamos žurnālos ir publicēti vai iesniegti publicēšanai 15 zinātniskie raksti un viena mācību 

grāmata. 

 Visi pasniedzēji ir piedalījušies vai nu kā dalībnieki vai ar prezentācijām starptautiskās 

zinātniskās konferencēs. 8 docētāji 2008. gadā piedalījās 29. Starptautiskajā Psiholoģijas kongresā 

Berlīnē, 2007. gadā 7 docētāji piedalījās 13. Eiropas Attīstības psiholoģijas konferencē Jēnā, 

Vācijā. Kā katru gadu, docētāji uzstājās ar savu pētījumu prezentācijām arī ikgadējā LU 

konferencē. Tāpat ar prezentācijām docētāji ir uzstājušies dažādās konferencēs Grieķijā, Horvātijā, 

ASV, Somijā, Turcijā, Francijā un Zviedrijā. Kopumā mācību gada laikā zinātniskās konferencēs ir 

sniegtas 32 prezentācijas. PBSP strādājošie pasniedzēji aktīvi iesaistās arī dažādos LZP un LU, kā 

arī starptautiskos un starpdisciplināros projektos. Publikāciju, prezentāciju un zinātnisko projektu 

sarakstu skat. 8.6. Pielikumā. Programmas pasniedzēju pētnieciskā aktivitāte ir būtiski ietekmējusi 

arī viľu vadīto kursa un bakalaura darbu tēmu loku, vairāki studenti savu studiju darbu ietvaros 

piedalās arī pasniedzēju vadītajos projektos.    

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā; 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 2007./2008. mācību gadā studiju 

maksa jaunuzľemtajiem studentiem bija 1100 Ls pilna laika studijās un 850 Ls nepilna laika 

studijās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas finansiālais un materiāli tehniskais nodrošinājums ar katru gadu 

nedaudz uzlabojas. Arī Psiholoģijas nodaļā auditorijas ir aprīkotas ar vizuālās prezentācijas 

aparatūru, arvien biežāk pasniedzēji darbā izmanto dažādus videomateriālus. Pasniedzēju 

vajadzībām ir iegādāti jauni datori un monitori, printeri, kā arī ir labiekārtota pasniedzēju 

konsultāciju telpa. Studenti izsaka vēlmi, lai būtu brīvi pieejama telpa, kurā brīvajā laikā gatavoties 

nodarbībām, jo PN Studiju biroja telpa ir neliela, bet studentu pieplūdums – ļoti liels.  Arī 

studentiem pieejamie datori, kas atrodas PN, ir novecojuši, tomēr studenti var izmantot arī citus 

datorus fakultātes telpās.  
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 5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā;  

Pasniedzēji joprojām aktīvi darbojas Bērnu un Ģimenes lietu ministrijas organizētajā darba 

grupā psiholoģijas likuma izstrādei. Visi programmā iesaistītie pasniedzēji ir iesaistījušies gan 

Latvijas, gan starptautiskās profesionālajās organizācijās. Dalība šajās organizācijās ir ļoti būtiska, 

jo tieši šeit tiek apspriesti nozīmīgi profesionālās dabas jautājumi, notiek sarunas ar darba 

devējiem.  Pasniedzēji veicina arī studentu iesaistīšanos šajās organizācijās. LU PPF telpās tiek 

rīkotas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ikgadējās konferences, kurās var piedalīties arī 

PBSP studenti.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei
8
; 

Darba devēju aptauja šajā periodā netika veikta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām;  

Šī mācību gada laikā kā vieslektors tika uzaicināts Rīgas Ekonomikas augstskolas 

asociētais profesors Roberts Ķīlis, turpinājās arī iepriekšējos gados uzsāktā sadarbība ar 

Daugavpils Universitātes profesori Anitu Piperi. 2007. gada oktobrī praktiskas nodarbības 

relaksācijā un vizualizācijā vadīja Lilita Matisone no  Mičiganas universitātes. 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Pozitīvi vērtējama studentu un mācībspēku interese par psiholoģijas studiju programmām 

citās valstīs, tomēr jāatzīst, ka reālu sadarbības projektu joprojām ir maz un tas  joprojām ir viens 

no būtiskākajiem nākotnes uzdevumiem. 2007. gadā studentiem bija iespēja piedalīties apmaiľas 

programmā un semestri studēt Kopenhāgenas universitātē, tika arī rīkots konkurss, tomēr studenti 

šo iespēju neizmantoja.  

 

 6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde.  

Akreditācijas komisijas ieteikums - palielināt doktora grādu ieguvušo skaitu programmas 

realizācijā, tiek veiksmīgi realizēts, jo gada laikā vismaz 5 pasniedzēji ir nopietni strādājuši pie 

doktora disertācijas un gatavojas to aizstāvēt nākamā mācību gada laikā. Vēl pēc gada doktora 

grādu varētu iegūt vēl vismaz 4 pasniedzēji.  

Joprojām nozīmīgs uzdevums, ir starptautiskās studentu un mācībspēku apmaiľas 

veicināšana. Docētāji arvien vairāk piedalās dažādos, arī starpdisciplināros pētniecības projektos, 

kas varētu veicināt plašāku gan mācībspēku, gan studentu apmaiľu.  

Mācību gada laikā ir izdevies stabili piesaistīt programmas realizācijai kā prakšu 

supervizorus četrus praktizējošus psihologus, tomēr tas ir nepietiekami, jo ar katru gadu studentu 

skaits programmā pieaug un supervizoru skaitu vēl vajadzēs palielināt, vienlaikus meklējot 

līdzekļus viľu darba apmaksai.  

Par veiksmīgu var uzskatīt studiju kursu līdzsvarošanu nepilnā laika studiju grupai un 

iesākto darbu pie stingrākas noslēguma un kursa darbu izstrādes kārtības ieviešanas.  

Sadarbībā ar Pearson Assessment (Lielbritānija, UK) notiek psiholoģisko testu WISC-IV 

un ABAS-II adaptācija un standartizācija Latvijā, tas ir ļoti nozīmīgs ieguldījums psiholoģiskās 

izpētes metožu adaptācijā  Latvijā. 

 Līdz ar to var secināt, ka lielākā daļa iepriekšējā gadā izvirzīto uzdevumu tiek veiksmīgi 

realizēti.  
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 7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Tiek realizēti programmai izvirzītie 

uzdevumi, to nodrošina programmas 

organizācija un mācībspēku kvalifikācija.  

 Programmā iesaistīto docētāju pētnieciskā 

aktivitāte un regulāra piedalīšanās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs.  

 Programmas realizācijā tiek iesaistīti jauni, 

talantīgi doktorantūras studenti. 

 Sadarbība ar profesionālajām asociācijām. 

 Piedalīšanās ar psihologa darbu saistītās 

likumdošanas izstrādē. 

 Programmā strādā pieredzējuši psihologi, 

praktiķi, kas spēj veiksmīgi nodot savas 

zināšanas studentiem. 

 Labvēlīga studiju vide un veiksmīga 

pasniedzēju un studentu mijiedarbība studiju 

procesā.  

 Programmas absolventi labprāt izvēlas 

turpināt studijas psiholoģijas maģistra 

programmā un ir apmierināti ar studiju 

programmu.  
 

 

 Pietrūkst mācību literatūra latviešu 

valodā. 

 Vēl joprojām nepietiekamas profesionālā 

bakalaura programmas studentu 

apmaiľas iespējas. 

 Maz attīstīta sadarbība ar citām Latvijas 

augstskolām. 

 Nemotivējoša atalgojuma sistēma, kas 

apgrūtina jaunu mācībspēku piesaisti.  

 

 
 

 

Iespējas Draudi 

 Konsekventi realizēt izstrādātās vadlīnijas 

dažādu studentu pārkāpumu (piemēram, 

plaģiātisms, nokavēti nermiľi u.c.) risināšanai. 

 Iesaistīt studentus docētāju un doktorantūras 

studentu pētnieciskajā darbībā. 

 Veicināt studentu piedalīšanos kā 

respondentiem dažādos veiktajos pētījumos.  

 Iesaistīt doktorantūras studentus kursa darbu 

vadīšanā.   

 Organizēt studentu pētniecisko darbu 

konferences.  

 Veicināt un atbalstīt programmas docētāju 

profesionālās kvalifikācijas celšanu. 

 Piesaistīt jaunus līdzekļus ar pētniecības un 

attīstības projektu palīdzību.  

 Iedrošināt studentus aktīvāk iesaistīties 

starptautiskās apmaiľas programmās.  

 Nekontrolējams studiju maksas 

pieaugums salīdzinājumā ar studējošo 

maksātspēju. 

 Studentu pieaugošā nodarbinātība ārpus 

mācībām un ar to saistītās grūtības 

savlaicīgai mācību uzdevumu izpildei. 

 Nepietiekams finansējums jaunu 

profesionāļu iesaistīšanai programmas 

realizācijā un pienācīgai prakses vadītāju 

darba apmaksai; 

 Studēt gribētāju skaita samazināšanās un 

tam sekojošā iespējamā nepieciešamība 

komplektēt grupas no reflektantiem ar 

vājākām zināšanām. 
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Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas attīstībai nākamajos gados 

veicami šādi uzdevumi: 

1. Iedrošināt studentus izmantot starptautiskās studentu apmaiľas iespējas, paralēli strādājot 

pie jaunu ārvalstu sadarbības partneru piesaistīšanas.  

2. Veicināt studentu sabiedriskās aktivitātes un viľu aktīvāku iesaistīšanos pētniecības 

projektos.  

3. Iesaistīt studiju plāna īstenošanā vieslektorus. 

4. Piesaistīt programmas realizācijai pieredzējušus praktiķus un supervizorus. 

5. Veikt praktiskus uzlabojumus programmas realizācijai: 

a. Izstrādāt skaidras vadlīnijas studentu pārkāpumu risināšanai. 

b. Izstrādāt skaidrus kursa un bakalaura darbu izstrādes un aizstāvēšanas noteikumus. 

c. Strādāt pie jauna B daļas kursu piedāvājuma.  

d. Pārskatīt kursu saturu un, pēc Akreditācijas komisijas ieteikumiem, apvienot 

saturiski līdzīgos kursus.  

e. Pārskatīt un papildināt kursu aprakstus. 

6. Strādāt pie pētījumos izmantojamo aptauju datu bāzes sakārtošanas un psiholoģiskās 

izpētes instrumentu adaptācijas. .  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Pilna laika klātiene  

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 

2005. 33 27 26 24 18 93 39 17 4 

2006. 32 32 35 21 23 111 56 18 8 

2007. 36 36 29 24 16 105 51 21 10 

 

Nepilna laika klātiene 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksm

a-

trikul

ēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 

2005. 32 29 14 3   43 43  4 

2006. 42 45 25 12 - - 82 82 - 4 

2007. 28 34 44 20 7  105 105  10 

 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
9
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.  35 21 14   33  

2006./2007.     21   40 8 

2007./2008.    64    36  

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 
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Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 

Profesori 
4 4 4 

Asociētie profesori 
4 2 2 

Docenti 
7 6 7 

Lektori: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
nav 1  

ar maģistra grādu  
5 7 7 

citi* 
   

Asistenti: 
   

t.sk:       ar doktora grādu  
nav nav  

ar maģistra grādu  
3 5 5 

citi* 
   

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 23 25 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 

Viesprofesori 
1 1 2 

Viesdocenti 
   

Vieslektori: 
   

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

   

t.sk:       ar doktora grādu  
2 1 1 

ar maģistra grādu  
7 6 7 

citi* 
   

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
9 8 10 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 

Studē doktorantūrā 
5 8 9 

Ieguvuši doktora grādu 
1 1 1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 
2 2 2 
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programmu 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 1 2 

 

 

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

10 20 17 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

16 13 18 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

22 14 15 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

7 7 4 

 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 2007/2008. 

MĀC.GADĀ 

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas: 

Dimdins, G, & Montgomery, H. (2007). Effects of framing on perceptions of economic freedom, 

economic equality, and social justice. In: F. Tersman (Ed.), Democracy unbound: Basic 

explorations. Stockholm Studies in Democratic Theory, Vol. 2 (pp. 33-52). Stockholm: 

Filosofiska Institutionen, SU. 

Koļesovs A. (pieľemts publicēšanai). Indivīda laika perspektīva: jaunas iespējas analīzē un 

interpretācijā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija. 

Muzikante I., Reľģe V. (pieľemts publicēšanai). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar 

riskantu braukšanu. LU Raksti. Psiholoģija. Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds  

Paegle Dz., Raščevska, M. (2008.) Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze Latviešu 

valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā” , LVAVA zinātniski metodisks izdevums 

„Tagad”, Nr.1., 26-34 lpp. 

Plaude A., Raščevska M (2008.) M. Bonda Aizsardzības stila aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā. 

(iesniegts un akceptēts publicēšanai LU rakstu krājumā psiholoģijā 2007. gadā) 

Raščevska M., Miezitis S. (2008.) Psychometric Properties of the Practical Skills Questionnaire. 

Baltic Journal of Psychology, (iesniegts publicēšanai un akceptēts)  

Reľģe V. (2008.) Diskusijas par Freida mantojumu. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj.(42-52 lpp.). 

Rīga: LU Akadēmiskais Apgāds. 
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Reľģe V., Austers I. (2008.) Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos 

psiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU Akadēmiskais 

Apgāds. 

Reľģe V., Austers I. (2008.) Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos 

psiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU Akadēmiskais 

Apgāds.  

Schmitt, P. D., Allik, J., McCrae, R. R., Benet-Martinez, V., Alcalay, L., Ault, L., Austers, I. et al. 

(2007.) The Geographic Distribution of Big Five Personality Traits: Patterns and Profiles of 

Human Self-Description Across 56 Nations, Journal of Cross-Cultural Psychology, 38, 173 – 

212. 

Sebre, S. (2008).  Psiholoģijas un teoloģijas krustpunktu iespējas cilvēka būtības izpratnē.  Ceļš, 

LU Teoloģijas fakultātes rakstu krājums, lpp. 57 – 66..   

 
Sebre, S. (2007.) Latviešu vīriešu identitātes attīstība dzīvesstāstos Amerikā un Latvijā.  

Dzīvesstāsti:  vēsture, kultūra, sabiedrība.  Rīga:  LU Filozofijas un socioloģijas institūts. 

lpp. 299 – 308. 

Sebre, S. & Ļebedeva, L. (2007.) Bērnu zīmējumu analīze saistībā ar bērnu-vecāku attiecību 

novērtējumiem.  LU raksti Psiholoģija ( pieľemts publikācijai).  

Sebre, S. (2007.) Bērnu mobilie telefoni un pašcieľa:  Latvijas bērnu patērniecības simbols.   

Agora, 5, lpp 116 – 124. 

Strika Evija (2008.) Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un  

tiesu psihiatriskajā ekspertizē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības 

(mērītas ar MMPI -2 testu). Latvijas Universitātes raksti. Psiholoģija, 729, 70-89.  

Mācību grāmatas: 

Reľģe V. (2007.) Mūsdienu organizāciju psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 211 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskās konferencēs ar prezentācijām: 

Austers, I., & Dimdins, G. (2008.) Perspective taking is based on category-related but non-shared 

information: Field study of a political conflict. Paper to be presented at the Annual 

Convention of Society for Personality and Social Psychology, February 7-9, 2008, in 

Albuquerque, New Mexico. 

Austers, I., & Renge, V. (2007.) Counterproductive work behavior is a better predictor of risky 

driving than compliance, gender, age, or traffic risk judgements. Poster presented at the 

Annual meeting of Society for Personality and Social Psychology, Memphis, Tennesee. 

Calmfors, L., Dimdins, G., Gustafsson, M., Montgomery, H., & Stavlöt, U. (2008.) Trade in goods, 

trade in services, and outsourcing - How do attitudes differ? Paper presented at the Tenth 

Annual SNEE European Integration Conference, Mölle, Sweden. 
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Dimdins, G. (2008.) Perceived injustice and perceived humiliation similarly influence observer 

judgments in a conflict situation. Poster presented at the International Congress of 

Psychology, July 20-25, 2008, Berlin, Germany. 

Dimdins, G., & Skupele, I. (2008.) Political ideology, moral foundations, and beliefs about good 

and evil. Paper presented at the 31st Annual Scientific Meeting of the International Society 

of Political Psychology, Paris, France. 

Koļesovs, A. (2008.) Individual‟s Time Perspective: Exploration of New Possibilities in Research. 

20th Biennial ISSBD Meeting, Würzburg, Germany, 2008. Poster presentation 

Koļesovs, A. (2008.) Latvijas nākotnes apraksts: tematu mijiedarbība laika dimensijā”. Latvijas 

Universitātes 66. akadēmiskā konference, Latvija, Rīga. 

Martinsone, B. (2008.) The attachment of schizophrenia patients“. 18th World congress of the 

International association for child and adolescent psychiatry and allied professions, Turcija, 

Stambula, 30.04.-3.05.2008. 

Ozols E. &  Sebre S. ( 2007.)  „ Enchancing Emotional Competence – the BEA Project in Latvia”, („Emocionālās 

kompetences veicināšana Latvijā”)Eiropas Pasaules Zīdaiľu un Bērnu garīgās Veselības Asociācijas (World 

Association of Infant Mental Health) (WAIMH) Eiropas reģionālā konference „ Promoting Healthy 

Development for Infants and Children”, Rīgā, Latvijā. 

Pivovarovs, A., Raščevska,  M. (2008.) „Psychometric Properties of WISC-IV Verbal Subtests 

(Latvian Version) in Individual Versus Group Testing Situation”. XXIX International 

Congress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25. 

Rascevska M, Sebre, S. (2007.) Adaptation of Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-II): 

Pilot study in Latvia. XXVII International School Psychology Conference, July 24-28., 

Tampere, Finland. Abstract Book, pp.49. 

Rascevska M., Miezitis S.. (2006.) Psychometric Properties of the Practical Skills 
Questionnaire. 5th Conference of the International Test Commission. Brussels: 
Abstracts book, pp.14. 

Raščevska M. (2007.) Children‟s Adaptive Skills Development in Latvia: Cross-sectional Study 13th European 

Conference on Development psychology, Abstract Book (pp. 131). University of Jena, Germany. 

Raščevska M., Sebre S. (2007). Adaptation of Adaptive Behavior Assessment System (ABAS-II): Pilot study in Latvia 

(pp. 49). 29th ISPA Colloquium. Meeting Individual and Community Needs, Tampere, Finland. 

Raščevska, M. (2008.) “Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory.” XXIX 

International Congress of Psychology, Berlin. 

Renge, V., Austers, I. (2007.) LU Zinātniskā konference, Rīga, 2007. g. februāris. “Personības 

faktori saistībā ar ceļu satiksmes rakstīto un nerakstīto likumu ievērošanu”. 

Renge, V., Austers, I., Muzikante, I. (2008.) XXIX Starptautiskais Psiholoģijas kongress, Berlīne, 

Vācija, 2008. g. jūlijs. Referāts: “Combining social axioms with personality measures and 

self-reported driving behavior in predicting traffic accidents”. 
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 Renge, V., Austers, I., Muzikante, I. (2008.) LU Zinātniskā konference, Rīga, 2008. g. februāris. 

Referāts: “Personības faktori, auto vadīšanas pašnovērtējums un ceļu satiksmes negadījumi”. 

Reľģe V., Austers, I. (2007.) “The two factors being related to traffic accident rate in Latvia: 

Experts are no much better than lay drivers when thinking about accidents causes and we 

drive as we live” Starptautiskais seminārs satiksmes psiholoģijā, Rīga, RPIVA, referāts. 

Sebre, S.  ( 2007.) Principles and approaches in identifying child abuse ( „Vardarbības pret bērnu 

identificēšanas principi un pieejas”)  konferencē Problems of Child Abuse Victims and 

Witnessess in Criminal Court Processes ( „Problēmas, kas saistītas ar bērnu kā nozieguma 

upuru vai liecinieku līdzdalību Kriminālprocesā Austrumeiropas valstīs”) , Rīgā, Latvijā.  

Sebre, S., Miltuze, A. & Lyyra, A. L.  (2007.)  Parenting Practices, Adolescent Anger, Anxiety and 

Depression as Predictors of Adolescent Empathy in Latvia („Vecāku audzināšana, pusaudžu 

dusmas, trauksme un depresija saistībā ar pusaudžu empātiju Latvijā „) , Society for 

Research in Child Development Bieenial Conference („Bērnu attīstības pētniecības 

asociācijas konference”) , Bostonā, ASV.  

Sebre, S., Miltuze, A. & Lyyra, A. L. (2007.)   Parental Abuse, Anger, Depression and Adolescent 

Empathy:  Gender Differences  („Vecāku vardarbība, dusmas, depresija un pusaudžu 

empātija:  dzimumu atšķirības „) , 13th European Developmental Psychology Conference 

(„13tā Eiropas Attīstības psiholoģijas konference”), Jenā, Vācijā.  

Sebre., S.  (2007.)  Pusaudžu identitāte, dusmas un agresija saistībā ar vardarbīgām datorspēlēm, 

konferencē „Vardarbības izpausmes medijos:  cēloľi un sekas”, Rīgā, Latvijā. 

Skreitule-Pikše, I., Miltuze, A., Sebre, S. (2007.) Parenting Sense of Competence in Relation to 

Children‟s Externalizing and Internalizing Problems (Vecāku kompetences izjūtas saistība ar 

bērnu eksternālajām un internālajām uzvedības problēmām), 13th European Developmental 

Psychology Conference ( „13tā Eiropas Attīstības psiholoģijas konference”), Jenā, Vācijā.  

Skreitule-Pikše  I. (2007.) LU 65.konference, 2007.gada februāris, referāts „Mātes un tēva 

kompetences izjūtas saistība ar bērna uzvedības novērtējumiem”. 

Skreitule-Pikše, I., Miltuze A. (2007.) Parenting Training Program „Encouraging Child‟s Healthy 

Emotional Development” in Latvia: Assessment of Effectiveness (Vecāku apmācības 

programma „Bērna emocionālā audzināšana” Latvijā: efektivitātes novērtējums), WAIMH 

European Regional Conference  ( „WAIMH Eiropas reģionālā konference”) Rīgā, Latvijā.  

Skreitule-Pikše, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008.) Mother's Sense of Competence and Child's 

Behavior In Response to Parent Training Program "Encouraging Child's Emotional 

Development" in Latvia. XXIX International Congress of Psychology. Berlīne,Vācija, 

postera prezentācija. 

Stokenberga, I. (2007.) „Humora loma stresa procesā: Sociālās identitātes pieeja" LU 65.zinātniskā 

konference Psiholoģijas sekcija Rīgā. 

Strika, E. (2007.) Tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju 

personības iezīmju saistība ar kriminālās uzvedības veidu, traucējuma diagnozi un kriminālās 

atbildības pakāpi. LU 65.zinātniskā konference Psiholoģijas sekcija Rīgā. 



 

 47 

Voitkāne S., Miezīte S., Raščevska M. (2007.) ” Pilot Study of a Questionnaire for Assesing Factors 

Related to University Student Early Adjustment Experience. FEDORA – PSYCHE Conference, 

Crete, Greece. 

Voitkāne,S., Miezīte,S., Rašcevska, M., (2008.) First year university students early adjustment 

experience at university. 4
th

 European Conference on Positive Psychology, Rijeka, Croatia 

Voitkāne,S., Miezīte,S., Rašcevska, M., (2008.) First-year university student adjustment:  factor 

structure and  profiles in different faculties. XXIX International Congress of Psychology. 20-

25 July, ICC Berlin. Germany 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās pētniecības projektos : 

Ph. D, asoc.  prof. Ivars Austers 

 LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu dalībnieks vai vadītājs 

Kopš 2006. gada LU pētniecības projekta Latvijas Universitātes tēls – kāds tas ir, kā 

veidojas un kā tiek komunicēts vadītājs. 

Kopš 2005. gada projekts (LZP granta vadītājs) Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem 

jautājumiem no oponenta skatu punkta. 

Ph.D., asoc. prof. Ģirts Dimdiņš 

2007. – 2008.: Saistība starp kolektīvā pazemojuma izjūtu un agresivitāti. LZP finansēts 

izpētes projekts. Latvijas Universitāte. 

2004. – 2007.: Demokrātija bez robežām. Starpdisciplinārs izpētes projekts. Stokholmas 

Universitāte 

2004-2007. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Democracy 

Unbound“ (Demokrātija bez robežām) (Stokholmas universitāte, Zviedrija, Folke 

Tersman, tel. +468 162107), projekta dalībnieks. 

2007-2008. Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēšanas Institūta (IFAU) un Zviedrijas 

Eiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pret 

atalgojumu īslaicīgi Zviedrijā strādājošajam darbaspēkam no citām ES valstīm“ 

(Stokholmas Universitāte, Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825), projekta 

dalībnieks. 

2007-2009. Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Kā indivīdi 

izskaidro notiekošo: loģika, perspektīva un pragmatisms" (Stokholmas Universitāte, 

Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825),projekta dalībnieks. 

Dr. Psych., prof. Sandra Sebre, Dr. Psych, doc. Anika Miltuze, Mg. Psych., lekt. Inga Skreitule- 

Pikše 
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 2007. gads LZP finansētais pētījuma projekts Nr. 960 „Vecāku apmācības programmas 

„Bērna emocionālā audzināšana” efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības 

problēmu risināšanā un vecāku kompetences izjūtas paaugstināšanā” 

2007. gads  LZP finansētais pētījuma projekts Nr.965 „Pirmskolas vecuma bērna 

eksternalizētās un internalizētās uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un 

fizisko bērna kontroli.” 

Dr. psych. prof. Malgožata Raščevska 

LZP un citu valsts finansēto pētījumu projektu vadītāja: 

2007. gads LU finansētais projekts „Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes 

modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā” 

2007.- 2008. gads LZP grants Nr. 07.2091 „Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes 

spēja prognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba 

karjeras sākumā”. 

2006. – 2008. Psiholoģisko testu WISC-IV un ABAS-II adaptācija un standartizācija 

Latvijā sadarbībā ar Pearson Assessment (Lielbritānija, UK) 

2000 -2007. LU attīstības projekta žurnāla "Baltic Journal of Psychology” izdošana un  

vadīšana.  

Dr. psych., prof. Viesturs Reņģe 

2003.-2007. g. LZP granta vadītājs:  “Sociālie priekšstati par zinātni mūsdienu 

Latvijas sabiedrībā”. 

LZP finansētā pētījumu projekta “Autovadītāju lēmumu pieľemšana un sociālie 

priekšstati par drošību uz ceļiem” vadītājs (2006.-2008.). 

Mg. Psych., lekt. Sarmīte Voitkāne: 

LZP grants 07.2089  Prognostisko faktoru izpēte universitātes studentu 

psiholoģiskajai adaptācijai, akadēmiskajiem sasniegumiem un sekmīgai mācību 

programmas pabeigšanai: longitudināls kvantitatīvs un kvalitatīvs pētījums. 
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8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 Valsts 
Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 

Mācībspēku apmaiľa  Nav notikusi Nav notikusi Nav notikusi 

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    

Studējošo apmaiľa  Nav notikusi Nav notikusi Nav notikusi 

No Latvijas uz 

ārvalsti 

    

    

    

No ārvalsts uz 

Latviju 

    

    

    



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
 

 

 

 

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS (kods 20474) 
 

 

 

Studiju programma akreditēta  

no 28.12.2005. līdz 31.12. 2011. 

Studiju programmas direktores p.i.  

Lekt. Anda Upmane 

 

 

 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2008./2009. akadēmisko gadu 

 
 

 

 

 

 

 
 

APSTIPRINĀTS 

Psiholoģijas zinātnes studiju programmu  

padomes sēdē ___.___.________. 

Protokola Nr. ____ 

Padomes priekšsēdētājs 

________________ prof. Viesturs Reľģe 
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
 2.1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

2008-2009.mācību gadā studijas notika visos kursos pilna un nepilna laika studiju 

programmā.  

Tā kā būtiskākās programmas izmaiľas notika 2007.-2008. mācību gadā un ir uzskatāmas 

par veiksmīgu programmas uzlabojumu un nodrošina veiksmīgāku slodzes sadalījumu pa 

semestriem nepilnā laika programmā studējošajiem, šī mācību gada laikā programmā jaunas un 

nozīmīgas izmaiľas netika veiktas.  

Lai nodrošinātu plašākas izvēles kursu iespējas, programmā tika ieviesti divi jauni kursi – 

„‟Valodas un runas psiholoģija‟‟ un „‟Bērnu socioemocionālā attīstība pirmsskolas vecumā‟‟. 

 

 2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

   

Jau iepriekšējā mācību gadā tika uzsākts darbs pie stingrāku prasību izstrādes bakalaura 

darbu un kursa darbu iesniegšanas un aizstāvēšanas kārtībai. Šī mācību gada laikā jaunās prasības 

tika realizētas pilnā apmērā. Tā, piemēram, skaidrāk tika definēti nosacījumi un sankcijas 

savlaicīgas kursa darbu nepildīšanas gadījumos. Jāatzīst, ka šo noteikumu ieviešana nozīmīgi 

palielināja savlaicīgi iesniegto un aizstāvēto kursa darbu skaitu.  

Gada laikā turpinājās darbs pie bakalaura un maģistra darbos izmantoto metodiku datu 

bāzes izveidošanas un jau šobrīd studentiem ir daudz vienkāršāka pieeja aptaujām, kas ir 

izmantojamas bakalaura un kursa darbos. Ar katru gadu arī palielinās adaptētu aptauju skaits. 

Jāatzīst, ka elektroniska aptauju datu bāze būtu vēl optimālāks un studentiem ērtāks šīs 

informācijas uzglabāšanas veids un nākotnē vajadzētu meklēt resursus tās izveidošanai.   

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
 Tāpat kā iepriekš katra semestra sākumā un vairākas reizes semestrī programmas direktors 

tiekas ar katru kursu un pārrunā viľiem aktuālos jautājumus un jauninājumus studiju procesā. 

Neskaidros jautājumus un vēlmes studiju procesa uzlabošanai studenti aktīvi izsaka programmas 

direktorei un šo sadarbību var vērtēt kā ļoti labu. 

 Šī mācību laikā 1.kursa studenti aktīvi iesaistījās psiholoģijas programmu reklamēšanā 

dažādās skolās, kur vadīja nodarbības un sniedza prezentācijas vidusskolēniem. Šī prakse ir 

vērtējama kā loti veiksmīga un efektīva.  Joprojām LU studentu asociācijas darbība nav atjaunota, 

tomēr arvien vairāk studentu iesaistās PPF Studentu pašpārvaldē un rīko dažādus pasākumus visas 

fakultātes ietvaros, kā arī sniedz informatīvu atbalstu psiholoģijas programmu studentiem. Nākotnē 

būtu jāveicina aktīvāka studentu iesaistīšana studiju procesa pilnveidošanā.  

 

  

 Aptauju par studiju programmu un iepriekšējā mācību gada studiju kursiem šogad ievācām 

elektroniski, izmantojot vietnes www.questionpro.com iespējas.  Pēdējā kursa studentiem lūdzām 

izvērtēt programmu kopumā un atsevišķi pa kursiem, bet pārējiem – tikai izvērtēt apgūtos kursus. 

Izmantotā aptauja par studiju programmu bija tā pati, kas izmantota iepriekšējos gados. Aptauju 

par katru studiju kursu saīsinājām, par katru kursu izvēloties jautāt 7 jautājumus, t.sk. lūdzām 

komentēt kursu kopumā. Šāda datu ievākšana uzskatāma par eksperimentālu un tika izvēlēta 

vairāku apsvērumu dēļ – tā garantē lielāku anonimitāti, jo iepriekš studenti izteica bažas, ka viľu 

rokraksti aptauju komentāros var tikt atpazīti. Šādā veidā ir iespēja ietaupīt papīra, drukas un laika 

resursus, kā arī atvieglot datu apstrādi. Iepriekšējos gados studenti izrādīja neapmierinātību par 

pārāk plašo aptaujas apjomu un bieži atteicās pildīt aptaujas par atsevišķiem kursiem. Kā trūkums 

http://www.questionpro.com/
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šādam elektroniskam aptauju aizpildīšanas veidam bija tas, ka aptaujas netika dotas frontāli un 

nodarbību laikā, bet to aizpildīšana bija brīva studentu izvēle. Līdz ar to studentu aktivitāte bija 

salīdzinoši mazāka kā iepriekšējos gadus – aptaujas aizpildīja apmēram 25% studējošo. Var arī 

spriest, ka aptaujas aizpildīja aktīvākie studenti un tie, kuri vēlējās paust viedokli par studiju 

procesu, tāpēc šogad aptauju par studiju kursiem analīzi veicām, vairāk analizējot studentu 

komentārus un ieteikumus, mazāk apkopojot skaitliskos rādītājus. Aptauja par studiju programmu 

tika analizēta kā iepriekš. Nākotnē vajadzētu pilnveidot aptaujas formu,lai varētu iegūt vairāk 

respondentu atbildes.  

 2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti 

  Aptaujas par studiju programmu aizpildīja 22 pēdējā kursa studenti, kas mācās gan pilna, 

gan nepilna laika plūsmā. Visbiežāk, atbildot uz dažādiem jautājumiem, studenti ir atzīmējuši 

atbildes „‟pilnībā apmierina‟‟ vai „‟drīzāk apmierina‟‟. Kopumā studentu vērtējumi ir līdzīgi tam, 

kā programma ir vērtēta iepriekšējos gadus. Studenti izsaka apmierinātību ar piedāvāto kursu 

saturu un tādām studiju prasmēm kā darbs ar informāciju, pētnieciskajām iemaľām, prezentācijas 

prasmēm. Pozitīvi, ka apmierinātība ap publiskās prezentācijas prasmju apguvi ir būtiski 

uzlabojusies, salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Salīdzinoši mazāk apmierināti studenti ir ar iespēju 

attīstīt profesionālās prasmes un iemaľas, tomēr jāatzīmē, ka aptaujas studenti aizpildīja vēl pirms 

viľu studiju programmā ir bijuši vairāki praktisko iemaľu attīstības kursi un dažādas prakses. 

Vērtējot studiju programmas praktisko realizāciju, kopumā studenti ir apmierināti ar lekciju 

plānojumu pa semestriem un nedēļas laikā, tomēr komentāros tiek pieminēts, ka reizēm ir bijis 

nesamērīgs lekciju izplānojums ar pārmērīgu slodzi noteiktās nedēļas dienās. Tas ir saistīts ar 

programmas specifiku, kad lekcijas vienu dienu nedēļā tiek plānotas kopīgi pilnā un nepilnā laika 

studentiem. Ļoti augstu apmierinātību studenti izsaka par psiholoģijas nodaļas personāla attieksmi 

pret studentiem. Joprojām neapmierinātību izraisa B un C daļas kursu izvēles iespējas, tomēr šogad 

tas ir bijis saistīts ar finanšu resursu taupīšanu un jācer, ka nākotnē būs lielākas iespējas piedāvāt 

vairāk izvēles kursus, arī, iesaistot doktorantūras studentus kursu vadīšanā. Tāpat daļa studentu nav 

apmierināti ar literatūras pieejamību bibliotēkā un iespējām izmantot datorus studiju procesā. Lai 

arī joprojām nevaram nodrošināt mācību grāmatas katram studentam, tomēr arvien vairāk 

pasniedzēji sagatavo izdales materiālus, kas tiek izsūtīti elektroniski un arī ir ļoti labas iespējas 

izmantot LU abonētās datu bāzes. Interesanti, ka iepriekš studenti nebija izrādījuši neapmierinātību 

ar praktisko darbu daudzumu, komentāros atzīmējot, ka noslodze studiju procesā varētu būt arī 

lielāka. Pozitīvi, ka salīdzinot ar iepriekšējo gadu, vēlmi turpināt psiholoģijas studijas izsaka 90% 

aptaujāto un visi aptaujātie piekrīt apgalvojumam, ka vēlētos strādāt izvēlētajā specialitātē.  

 

2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti  
Aptauju par studiju kursiem šogad bija aizpildījuši 63 studenti, kas mācās pilna un nepilna 

laika plūsmā, kas ir apmēram 25% studējošo. Ľemot vērā šī gada aptaujas par studiju kursiem 

eksperimentālo raksturu, apkoposim komentāros par studiju kursiem sniegto informāciju pa studiju 

gadiem: 

Pirmā kursa studenti komentāros kā pozitīvus piemērus visbiežāk izceļ tos pasniedzējus, 

kuriem ir bijis ļoti labs kontakts ar studentiem, uzsverot labu humora izjūtu, plānveidību un 

praktiskus piemērus, kas palīdz uztvert mācību vielu. Tāpat pozitīvi tiek vērtēta tehnoloģiju 

izmantošana. Visos studiju kursos apmierinātība ir līdzīga un vairāk augsta, komentāri ļauj spriest, 

ka ar katru kursu ir apmierinātāki un neapmierinātāki studenti, reizēm pat vienlīdz daudz studentu 

novērtē kursu ļoti augstu un zemu.Ar to kursu pasniedzējiem, kur studenti bija izteikuši kritiskas 

piezīmes, notiek sarunas, lai izprastu studentu neapmierinātības iemeslus un izlabotu kursa 

pasniegšanu nākamajā gadā. Nepilnā laika plūsmas studenti pauž neapmierinātību ar lekciju 

plānojumu paralēli dažādās LU fakultātēs. Tieši pirmā kursa studenti īpaši uzsver, ka kopumā 

vajadzētu vairāk praktisko darbu un seminārnodarbību, kur diskutēt apgūto vielu.  
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Otrā kursa studenti komentāros vairāk akcentē pasniedzēju profesionalitāti, vērtē izdales 

materiālu un prezentāciju kvalitāti un skaidrību vērtēšanas kritērijos. Ir daži kursi, kur par 

pasniedzēju darbu gandrīz visi studenti sniedz augstākos vērtējumus. Arī pārējiem kursiem 

vērtējumi ir augsti, īpaši attīstības un eksperimentālajai psiholoģijai. Īpaši pozitīvi tiek  uzsvērta 

pasniedzēju lielā pieredze un spēja saistīt teoriju ar praksi, spēja saistoši pasniegt vielu, 

daudzveidīgu uzskates līdzekļu izmantošana un labvēlīgā attieksme. Citējot kāda studenta 

komentāru: „‟prieks par pasniedzēju patiku pret savu darbu‟‟. Vērtējot kursu saturu, pozitīvi tiek 

novērtētas seminārnodarbības un praktiskie darbi, bieži studenti izsaka vēlmi palielināt to apjomu. 

Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir uzlabojies atsevišķu iepriekš nedaudz problemātisku kursu 

novērtējums. Ir bijuši arī atsevišķi kursi, kur studenti atzīmē, ka pasniedzējiem nav izveidojies labs 

kontakts ar auditoriju.  

Trešā kursa studenti kursu vērtēšanā visvairāk piemin kursu novērtēšanas kritērijus un pauž 

savu neizpratni par vairāku pasniedzēju kursu vērtēšanas kritērijiem. Acīmredzot tas ir jautājums, 

kura izrunāšanai pasniedzējiem vajadzētu veltīt vairāk nodarbību laika. Trešajā kursā prasības 

studentu patstāvīgajam darbam ir bijušas augstākas, ar ko studenti ir apmierināti un pozitīvi 

novērtē šādu pieredzi. Īpaši pozitīvi tiek novērtēti tie kursi, kur studenti ir saľēmuši atgriezenisko 

saiti par paveiktajiem darbiem. Trešā kursa programmā neizceļas kāds kurss, ko studenti vērtētu 

ļoti kritiski, pārējo kursu vērtējumi ir ļoti labi vai labi. Studenti vēlas skaidras prasības un 

konsekvenci vērtējumos, kā arī atgriezenisko saiti par padarīto. Jāatzīst, ka vairākos praktiski 

orientētos kursos cilvēku skaits grupā ir bijis par lielu veiksmīgai praktisko iemaľu apguvei. 

Pirmo gadu programmā citi pasniedzēji, to skaitā arī doktorantūras studenti, vadīja vairākus 

kursus un kopumā šī pasniedzēju maiľa ir vērtējama kā veiksmīga, tomēr ir atsevišķi jautājumi, 

kas būtu ar dažiem no šiem pasniedzējiem jādiskutē, lai kursus nākotnē uzlabotu. 

  

2.4. absolventu aptaujas rezultāti. 

Pārskata periodā absolventu aptauja netika veikta.
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3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai; 

2008./2009. akadēmiskā studiju gada laikā nav notikušas būtiskas akadēmiskā personāla 

izmaiľas. 2008. gadā doktora grādu ieguva lektore Anda Gaitniece – Putāne, kas devās arī bērna 

kopšanas atvaļinājumā. Divi no studiju programmā iesaistītajiem mācībspēkiem – lektore Anda 

Upmane un asistente Ilze Damberga – sekmīgi pabeidza psiholoģijas doktorantūras programmu un 

turpina aktīvi strādāt pie saviem promocijas darbiem. Darbu vairākos studiju kursos uzsāka 

doktorantūras students Reinis Upenieks un vienā kursā doktorantūras studente Egita Gritāne.  

Pavasara semestrī radošajā atvaļinājumā bija profesors Viesturs Reľģe. Visu mācību gadu bērna 

kopšanas atvaļinājumā bija arī psiholoģijas bakalaura programmas direktore docente Anika 

Miltuze un programmas vadītāja pienākumus uzľēmās as.prof. Ģirts Dimdiľš. Kā stundu 

pasniedzēju sociālās antropoloģijas kursa lasīšanai bijām pieaicinājuši dr. Agitu Lūsi no RSU. 

Pozitīva sadarbība ir izveidojusies arī ar vairākiem stundu pasniedzējiem, praktizējošiem 

psihologiem kas tiek pieaicināti kā prakses supervizori.  

Tā kā studenti izsaka vēlmi pēc lielākas B daļas kursu izvēles, divas doktorantūras 

studentes Tatjana Turilova – Miščenko un Jeļena Ļubenko izstrādāja un vadīja jaunu B daļas kursu 

un šī pieredze tiek vērtēta kā pozitīva, ir plānots arī turpmāk piesaistīt doktorantūras studentus 

jaunu kursu izstrādei.  
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 Nelielas izmaiľas ir notikušas arī nodaļas administratīvā personāla sastāvā. Vasarā ļoti 

veiksmīgi darbu uzsāka studiju metodiķe Guna Pudule, kas darbu turpināja visu mācību gadu un 

vasarā devās bērna kopšanas atvaļinājumā. Iepriekšējos gados veiktās pārmaiľas administratīvā 

personāla pienākumu pārdalē ir bijušas veiksmīgas, tomēr kadru mainība rada grūtības un 

apgrūtina vienmērīgu darbu.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

 

Šajā mācību gadā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība ir bijusi pat aktīvāka kā 

iepriekš. Recenzējamos žurnālos ir publicēti vai iesniegti publicēšanai 29 zinātniskie raksti . 

 Visi pasniedzēji ir piedalījušies vai nu kā dalībnieki vai ar prezentācijām starptautiskās 

zinātniskās konferencēs. 8 docētāji 2008. gadā piedalījās 29. Starptautiskajā Psiholoģijas kongresā 

Berlīnē, 2009. gadā 7 docētāji piedalījās 11.Eiropas psihologu kongresā Oslo un  pieci - 14. 

Eiropas Attīstības psiholoģijas konferencē Viļľā, Lietuvā. Kā katru gadu, docētāji uzstājās ar savu 

pētījumu prezentācijām arī ikgadējā LU konferencē. Tāpat ar prezentācijām docētāji ir uzstājušies 

dažādās konferencēs Slovēnijā, Horvātijā, ASV un dažādās starptautiskās konferencēs Latvijā . 

Kopumā mācību gada laikā zinātniskās konferencēs ir sniegtas 28 prezentācijas. PBSP strādājošie 

pasniedzēji aktīvi iesaistās arī dažādos LZP un LU, kā arī starptautiskos un starpdisciplināros 

projektos. Publikāciju, prezentāciju un zinātnisko projektu sarakstu skat. 8.6. Pielikumā. 

Programmas pasniedzēju pētnieciskā aktivitāte ir būtiski ietekmējusi arī viľu vadīto kursa un 

bakalaura darbu tēmu loku, vairāki studenti savu studiju darbu ietvaros piedalās arī pasniedzēju 

vadītajos projektos. Viena studente kopā ar vadītāju arī ir sagatavojusi zinātnisko rakstu un 

prezentējusi savu pētījumu zinātniskā konferencē.  

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā; 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 2008./2009. mācību gadā studiju 

maksa jaunuzľemtajiem studentiem bija 1300 Ls pilna laika studijās un 975 Ls nepilna laika 

studijās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums šī mācību gada laikā ir palicis 

nemainīgs, jo nav bijuši pieejami finansu līdzekļi dažādu uzlabojumu veikšanai. Nodaļā būtu 

nepieciešami datortehnikas uzlabojumi, diemžēl arī kopēšanas tehnika ir novecojusi un ne vienmēr 

ir iespējams nodrošināt studentiem nepieciešamās izdales materiālu kopijas. Jāatzīst, ka šie 

sarežģījumi ar kopēšanas tehniku vēl vairāk mudina pasniedzējus nosūtīt studentiem izdales un 

studiju materiālus elektroniski, kas ir uzskatāma par veiksmīgu praksi.  Fakultātē lielākā daļa 

auditoriju ir aprīkotas ar vizuālās prezentācijas aparatūru un visi pasniedzēji to izmanto savā darbā. 

Iepriekš studenti izteica vēlmi pēc papildus telpām darbam lekciju starplaikos un brīvajā laikā. 

Gada laikā ir labiekārtots un vēlāk par brīvi pieejamu auditoriju izveidots vestibils, ko studenti var 

izmantot arī darbam, ja nepieciešams, tomēr salīdzinoši nelielās psiholoģijas  Nodaļai un studentu 

aktivitātēm atvēlētās telpas joprojām ir par šauru, jo ir palielinājies kopējais programmā studējošo 

skaits.  

  

 5. Ārējie sakari 
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5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā;  

Visi programmā iesaistītie pasniedzēji ir iesaistījušies gan Latvijas, gan starptautiskās 

profesionālajās organizācijās un regulāri apmeklē konferences un dažādus citus to rīkotos 

pasākumus. Dalība šajās organizācijās ir ļoti būtiska, jo tieši šeit tiek apspriesti nozīmīgi 

profesionālās dabas jautājumi, notiek sarunas ar darba devējiem. Vairāki Psiholoģijas nodaļas 

pasniedzēji šī mācību gada laika ļoti aktīvi ir darbojušies dažādās darba grupās un tikušies ar 

dažādu starptautisko organizāciju pārstāvjiem jautājumos par psihologu sertifikācijas prasībām un 

noteikumiem. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Klīnisko psihologu asociāciju, LU PPF telpās 

regulāri tiek rīkotas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ikgadējās konferences, kurās var 

piedalīties arī PBSP studenti.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei
11

; 

Darba devēju aptauja šajā periodā netika veikta. 

 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām;  

Šī mācību gada laikā kā vieslektore sociālās antropoloģijas kursā tika uzaicināta dr. Agita 

Lūse no Rīgas Stradiľa Universitātes. Diemžēl ierobežotie finansu resursi apgrūtina plašāku 

mācībspēku apmaiľu un šogad bijām spiestu atteikties no ilggadējās sadarbības ar prof. A. Piperi 

no Daugavpils Universitātes. Tomēr mūsu docētāji ir lasījuši lekcijas gan Daugavpils Universitātē, 

gan Viļľas Universitātē. Profesora V.Reľģes pētnieciskajā projektā piedalās divas RPIVA 

docētājas, kā arī tiek izmantota RPIVA aparatūra un programmu nodrošinājums. 

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Ar katru gadu pieaug studentu interese par iespējām kādu studiju posmu mācīties kādā no 

ārzemju augstskolām. Līdz šim studenti izrādīja interesi, bet dažādu apstākļu dēļ nebija šīs iespējas 

izmantojuši. Īpaši pozitīvi jāuzsver, ka šajā mācību gadā pirmo reizi divas profesionālā bakalaura 

studiju programmas studentes ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri veiksmīgi mācījās 

Kopenhāgenas universitātē. Jācer, ka šis piemērs rosinās arī citus studentus aktīvāk izmantot šīs 

iespējas. Kā vienu no uzdevumiem varam izvirzīt sadarbības iespēju paplašināšanu arī ar citām 

augstskolām. 

  

 6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde.  

 

Analizējot 2005.gada akreditācijas komisijas ieteikumus studiju programmas 

pilnveidošanai ar prieku jāatzīmē, ka jau šogad lielākā daļa no tiem ir izpildīti. Ar katru gadu 

pieaug doktora grādu ieguvušo pasniedzēju skaits, gandrīz visi programmā iesaistītie mācībspēki 

vai nu studē doktorantūrā vai ir ar doktora grādu. Ir pieejamas psiholoģijas zinātnei nozīmīgas 

publikāciju datu bāzes un studenti aktīvi tās izmanto, līdz ar to nedaudz samazinot bibliotēkas 

nozīmi mācību procesā. Ir izveidots labi funkcionējošs administratīvais aparāts. Tāpat sāk 

uzlaboties arī studentu starptautiskā apmaiľa un studenti iesaistās pētnieciskos projektos. Joprojām 

nepietiekama ir sadarbība ar citām augstskolām un studiju programmas realizācijā būtu 

nepieciešams iesaistīt vairāk vieslektoru. Šī brīža ekonomiskajos apstākļos tas ir liels izaicinājums, 

tomēr tas ir ļoti būtisks tālākās darbības mērķis.  

Analizējot iepriekšējā mācību gadā izvirzītos mērķus, jāsecina, ka nedaudz uzlabojas 

studentu starptautiskā apmaiľa, bet nav izdevies iesaistīt studiju programmas realizācijā 
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mācībspēkus no citām augstskolām. Tāpat ierobežoto finanšu resursu dēļ šajā mācību gadā prakšu 

nodrošināšanā nevarējām iesaistīt tik daudz praktizējošu psihologu kā iepriekš, tomēr ceram, ka, 

uzlabojoties materiālajai situācijai, varēsim atgriezties pie veiksmīgās sadarbības ar vairākiem 

praktizējušiem psihologiem, kas ir īpaši svarīgi profesionālās studiju programmas nodrošināšanai.  

Ir izdevies izstrādāt kursa darbu un bakalaura darbu izstrādes nosacījumus un efektīvi tos 

realizēt. Gada laikā ir būtiski uzlaboti esošie kursu apraksti , tomēr studiju metodiķu maiľas dēļ 

darbs vēl nav pabeigts un ir nepieciešams strādāt pie precīza studiju kursu atspoguļojuma LUIS, ko 

arī izvirzām par vienu no mērķiem nākamajam gadam. Ir izdevies ieviest jaunus kursus B daļā, 

piesaistot programmas realizācijai doktorantūras studentus.  

Līdz ar to var secināt, ka lielākā daļa iepriekšējā gadā izvirzīto uzdevumu tiek veiksmīgi 

realizēti.  

 7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Tiek realizēti programmai izvirzītie 

uzdevumi, to nodrošina programmas 

organizācija un mācībspēku kvalifikācija.  

 Programmā iesaistīto docētāju pētnieciskā 

aktivitāte un regulāra piedalīšanās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs.  

 Programmas realizācijā tiek iesaistīti jauni, 

talantīgi doktorantūras studenti. 

 Sadarbība ar profesionālajām asociācijām. 

 Piedalīšanās ar psihologa darbu saistītās 

likumdošanas izstrādē. 

 Programmā strādā pieredzējuši psihologi, 

praktiķi, kas spēj veiksmīgi nodot savas 

zināšanas studentiem. 

 Labvēlīga studiju vide un veiksmīga 

pasniedzēju un studentu mijiedarbība studiju 

procesā.  

 Programmas absolventi labprāt izvēlas 

turpināt studijas psiholoģijas maģistra 

programmā un ir apmierināti ar studiju 

programmu.  
 

 

 Pietrūkst mācību literatūra latviešu 

valodā. 

 Vēl joprojām relatīvi noslēgti uz 

starptautisku sadarbību  -nepietiekamas 

profesionālā bakalaura programmas 

studentu apmaiľas iespējas. 

 Maz attīstīta sadarbība ar citām Latvijas 

augstskolām. 

 Nemotivējoša atalgojuma sistēma, kas 

apgrūtina jaunu mācībspēku piesaisti.  

 

 
 

 

Iespējas Draudi 

 Iesaistīt studentus docētāju un doktorantūras 

studentu pētnieciskajā darbībā. 

 Veicināt studentu piedalīšanos kā 

respondentiem dažādos veiktajos pētījumos.  

 Iesaistīt doktorantūras studentus kursa darbu 

vadīšanā.   

 Organizēt studentu pētniecisko darbu 

konferences.  

 Starpdisciplināru pētījumu organizēšana ar 

citām fakultātēm 

 Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, 

kas ietekmē studentu maksātspēju un 

biežāk izraisa studiju pārtraukšanu.. 

 Studēt gribētāju skaita samazināšanās un 

tam sekojošā iespējamā nepieciešamība 

komplektēt grupas no reflektantiem ar 

vājākām zināšanām. 

 Nepietiekams finansējums jaunu 

profesionāļu iesaistīšanai programmas 

realizācijā un pienācīgai prakses vadītāju 
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 Veicināt un atbalstīt programmas docētāju 

profesionālās kvalifikācijas celšanu. 

 Iedrošināt studentus vēl aktīvāk iesaistīties 

starptautiskās apmaiľas programmās.  

darba apmaksai; 

 Pasniedzēju slodzes palielināšana un 

atalgojuma samazināšana, kas var 

mazināt mācībspēku darba motivāciju un 

radīt pārslodzi. 

 

 

 

 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas attīstībai nākamajos gados 

veicami šādi uzdevumi: 

1. Iedrošināt studentus vairāk izmantot starptautiskās studentu apmaiľas iespējas, paralēli 

strādājot pie jaunu ārvalstu sadarbības partneru piesaistīšanas.  

2. Mudināt studentus vairāk iesaistīties dažādos starptautiskos projektos 

3. Veikt praktiskus uzlabojumus programmas realizācijai: 

a. Pabeigt kursa aprakstu pārstrādāšanu un to ievietošanu LUIS 

b. Piesaistīt doktorantūras studentus jaunu kursu izstrādei un studentu kursa darbu 

vadīšanai. 

c. Turpināt darbu pie stingrāku sankciju izstrādes dažādu studiju pārkāpumu 

gadījumos, t.sk plaģiāta.   

4. Turpināt darbu pie pētījumos izmantojamo aptauju datu bāzes sakārtošanas un 

elektroniskas datu bāzes izveides. 
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Pilna laika klātiene  

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 

2005. 33 27 26 24 18 93 39 17 4 

2006. 32 32 35 21 23 111 56 18 8 

2007. 36 36 29 24 16 105 51 21 10 

2008. 65 65 39 22 27 153 100 21 17 

 

Nepilna laika klātiene 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem 

Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksm

a-

trikul

ēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 

1. 2. 3. 4. 5. 

2005. 32 29 14 3   43 43  4 

2006. 42 45 25 12 - - 82 82 - 4 

2007. 28 34 44 20 7  105 105  10 

2008. 28 28 26 33 13 5 105 105 4 24 

 

 

1.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
12

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.  35 21 14   33  

2006./2007.     21   40 8 

2007./2008.    64*    36  

                                            
12

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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2008./2009.   22    41  

* kopā ar psiholoģijas bakalaura programmas studentiem 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 

Profesori 
4 4 4 4 

Asociētie profesori 
4 2 2 2 

Docenti 
7 6 7 7 

Lektori: 
    

t.sk:       ar doktora grādu  
nav 1   

ar maģistra grādu  
5 7 7 7 

citi* 
    

Asistenti: 
    

t.sk:       ar doktora grādu  
nav nav   

ar maģistra grādu  
3 5 5 5 

citi* 
    

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 23 25 25 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 

Viesprofesori 
1 1 2  

Viesdocenti 
   1 

Vieslektori: 
    

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

    

t.sk:       ar doktora grādu  
2 1 1 1 

ar maģistra grādu  
7 6 7 5 

citi* 
    

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
9 8 10 6 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

 

 

8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 2008. 
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Studē doktorantūrā 
5 8 9 8 

Ieguvuši doktora grādu 
1 1 1 1 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

2 2 2 2 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 1 2 1 

 

 

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

10 20 17 14 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

16 13 18 13 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

22 14 15 29 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

7 7 4 3 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 2008/2009. 

MĀC.GADĀ 

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas: 

Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In 
proceeding of 2nd International conference: Gifted children challenges and 
possibilities. October 11-16, 2009. (iesniegts publicēšanai)  

Karpova Ā. (2008) Pensionāru kreatīvie izaicinājumi un prioritātes Izraēlā un Latvijā. Krāj.Radoša 

personība-VI,R.RPIVA,KZI,52.-63.lpp. 

Karpova Ā. (2008) Pensionēto pedagogu dzīvesdarbības prioritātes, pieľemtie izaicinajumi un 

dominējošie emocionālie stāvokļi. ATEE SPRING University “Teacher of the 21st 

century:Quality Education for Quality Teaching”p.822.-839. 

Koļesovs A. (2008). Indivīda laika perspektīva: jaunas iespējas analīzē un interpretācijā. Latvijas 

Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija, 742, 29-38. 

Maslovska, K. & Miezitis, S. (2008) Mourning Experiences, Risks and Possibilities in 

Representations of Bereaved Women in Latvia: A Qualitative Study. Journal of Baltic 

Psychology, 9, 1/2 96-111. 

Miezīte, S., Voitkāne, S., & Rascevska, M. (2008). First-year students adjustment: factors structure 

and profiles in different faculties. Journal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p. 152. 
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Muzikante I., Reľģe V. (2009). Autovadītāju individuālo vērtību saistība ar riskantu braukšanu. LU Raksti. 

Psiholoģija. 742. sēj.(39-50 lpp.). Rīga: LU Akad. Apgāds. 

Paegle Dz., Raščevska, M. (2008). „Skolēnu latviešu valodas pareizrakstības kļūdu analīze Latviešu 

valodas sasnieguma testa izstrādes kontekstā”, LVAVA zinātniski metodisks izdevums 

„Tagad” Nr.1., 26-34. 

Pivovarovs, A., Raščevka,  M. (2008). Psychometric Properties of WISC-IV Verbal Subtests 

(Latvian Version) in Individual Versus Group Testing Situation. International Journal of 

Psychology, Vol 43, Issue 34, p. 510. 

Plaude A., Raščevska M. (2008.) M. Bonda Aizsardzības stilu aptaujas (DSQ) adaptācija Latvijā”. 

Latvijas Universitātes raksti, 729. sējums. Psiholoģijā. Rīga: LU Apgāds 

Plaude, A. & Raščevka, M. Adaptation of Defense Style Questionnaire in Latvia. International 

Journal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p. 649. 

Proyer, R.T., Ruch, W., Ali, N.S., … Stephanenko, E.A., Stokenberga, I., Stuer, H.... (2009) 

Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being laughed at (gelotophobia): 

A multi-national study involving 73 countries. Humor - International Journal of Humor 

Research, 22, 253–279. 

Raščevka, M. (2008). Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory.” 

International Journal of Psychology, Vol 43, Issue 34, p.435. 

Rascevska, M., & Plaude A. (2009). Gifted students’ profiles of analytical, practical, 
creative and emotional intelligence. In proceeding of 2nd International 
conference: Gifted children challenges and possibilities. October 11-16, 2009. 
(iesniegts publicēšanai)  

Realo, A., Allik, J., Verkasalo, M., Lonnqvist, J.-E., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M., 

Barkauskiene, R., Larinavicius, A., Karpinski, K., Kolyushko, A., Sebre, S., Renge, V. 

(2009). Mechanisms of the national character stereotype: How people in six neighboring 

countries of Russia describe themselves and the typical Russian. European Journal of 

Personality, 23, 229–249. 

Reľģe V. Personības, ekonomiskie un kultūras faktori satiksmes psiholoģijas pētījumos. LU raksti. 

Psiholoģija (pieľemts publicēšanai). 

Reľģe V., Austers I. (2008). Sociālie priekšstati par psiholoģiju populāros un zinātniskos 

psiholoģijas žurnālos. LU Raksti. Psiholoģija, 729. sēj. (53-69. lpp.).Rīga: LU 

Akadēmiskais Apgāds. 

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with personality measures 

and self-reported driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal of 

Psychology, 43, 3-4, 586. 

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I.. Combining social axioms with individual values and self-

reported driving behavior in predicting traffic accidents. Traffic and Transport 

Psychology. Theory and Application: Proceedings of the ICTTP 2008 (in press). 
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Sebre, S.  (2008).  Psiholoģijas un teoloģijas krustpunktu iespējas cilvēka būtības izpratnē.   Ceļš, 

LU Teoloģijas fakultātes rakstu krājums, lpp. 57 – 66..  

Sebre, S. & Renge, V. (2009).  Mechanisms of the national character stereotype:  How people in 

six neighbouring countries of Russia describe themselves and the typical Russian.  

European Journal of Personality, 23: 229 – 249.  

Sebre, S. Koroļeva, I., Kārkliľa, I., Trapenciere, I. Sniķere, S., Mieriľa, I., Koļesľikova, J., 

Ļubenko, J., Turilova, T. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātika 

specifiskās bērnu grupās. Sabeidrības veselības aģentūras mājas 

lapā.http://www.sva.gov.lv/atkaribas__spec_grupas_14_04.pdf 

Sebre, S., Pirsko, L. (2008) .  Bērnu zīmējumi, stāstījumi un emociju pašnovērtējumi saistībā ar 

bērnu un vecāku attiecībām.  LU raksti Psiholoģija, lpp 51 – 66.  

Sebre, S., Skreitule-Pikše, I. & Austers, I. (sagatavots publikācijai).  Parents‟ childhood experience, 

parenting style and preschool children‟s behavior problems 
Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A. (2008). Predicting preschool behavior problems by parenting style: Sense 

of parenting satisfaction and efficacy. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 695.   

Skreitule-Pikse, I., Miltuze, A., & Sebre, S. (2008). Mother‟s sense of competence and child‟s behavior in response to 

parent training program encouraging child‟s emotional development in Latvia. International Journal of 

Psychology, 43 (3/4), 655.  

Skreitule-Pikše, Sebre, S. (2008).  Vecāku kompetences izjūtas skalas adaptācija Latvijā.   LU 

raksti Psiholoģija, lpp 67 - 77.  

Stokenberga, I. (2008). Humourous Personality: Relationship to Stress and Well-being. Baltic 

Journal of Psychology, 9, 70-84.  

Strika E. (2008). Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā tiesu psiholoģiskajā un tiesu psihiatriskajā 

ekspertīzē nonākušo likumpārkāpēju personības iezīmju atšķirības (mērītas ar MMPI-2). 

Latvijas Universitātes raksti, Psiholoģija, 729, 70-89. R.: Latvijas Universitāte. 

Turilova-Miščenko, T., & Raščevska, M. (2008). Psychometric properties of classmates’ 
Friendship Relationships Questionnaire. Baltic Journal of Psychology, 9(1,2), 129-
140.  

Akadēmiskā personāla piedalīšanās zinātniskās konferencēs ar prezentācijām: 

Austers, I., & Dimdins, G. (2008). Perspective taking is based on category-related but non-shared 

information: Field study of a political conflict. Paper presented at the Annual Convention 

of Society for Personality and Social Psychology, February 7-9, 2008, in Albuquerque, 

New Mexico. 

Ivanova, L., & Raščevska, M. Conceptions about wise persons in Latvia. In proceeding of 
2nd International conference: Gifted children: Challenges and possibilities. Riga, 
Latvia, October 11-16, 2009. p.27. 

Karpova Ā. “Bāriņtiesu darbības psiholoģiskie aspekti”. Rēzeknes Augstskolas starptautiska 

zinātniska konference “Sabiedrība, integrācija, izglītība”.2009.g.februārī. 

Karpova Ā. “Izraēlas pensioneto emigrantu identitātes krīzes izpausmes”. LU ikgadējā zinātniskā 

konference, Latvija, Rīga, 2008.g.februārī. 
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Karpova Ā. “Pāreja uz pensionāra statusu un sociālā tīkla izmaiņas”. Starptautiska SPPA 

konference par tēmu “Pārejas psihologija” Latvija, Rīga, 2009.g. jūnijā. 

Karpova Ā. “Veco cilvēku –emigrantu identitātes krīze un pārvarēšana”. Starptautiska LPPA 

konferencē par tēmu “Krīze  un tas sekas. Psihologiskās palīdzības veidi. Latvija, Rīga, 

2008.g.februārī 

Koļesovs, A. „Future of Latvia in Students’ View: Sociopolitical Context of Development 

Predicted”. XIV European Conference on Developmental Psychology, Lithuania, Vilnius, 

2009. 

Koļesovs, A. „Laika perspektīvas mērījumi: ZTPI struktūras pārskatīšana un jauna modeļa 

veidošana”. Latvijas Universitātes 67. akadēmiskā konference, Latvija, Rīga, 2009. 

Martinsone B. "The Characteristics of Projective Drawings of Romantic Partner in Sample of 

Insecure Attached Young Adults" Starptautiskās ģimenes terapijas asociācijas XVII 

Pasaules congress, Slovenija, Portoroza, no 2009.gada 4-7 martam.  

Miezitis S.Advising Creative Adolescents: Challenges for Teachers and Career counselors. 2nd 

International Conference Gifted Children: Challenges and Possibilities. Riga, Latvia, 

2009, Oct. 11-16. 

Miezitis, S. Positive Psychology Approaches to Student Counseling: Helping students develop self-

reflective skills. European Forum for Student Guidance FEDORA Summer University 

2008, University of Leiden, Netherlands, 2008, June 17-18. 

Miezitis, S.,  Canadians in Search of Irish Roots: Reflections on a trip to sacred sites. 

International Oral History Conference. Oral History, Migration and Local Identity. Riga, 

Latvia, 2008, June 28-30. 

Pivovarovs, A., Raščevska,  M. „Psychometric Properties of WISC-IV Verbal Subtests (Latvian 

Version) in Individual Versus Group Testing Situation”. XXIX International Congress of 

Psychology, Berlin, 2008, July 20-25. 

Plaude, A., Raščevka, M. Adaptation of Defense Style Questionnaire in Latvia. XXIX International 

Congress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25. 

Raščevska, M. “Construct Validity of the Practical and Regulation Skills Inventory.” XXIX 

International Congress of Psychology, Berlin, 2008, July 20-25. 

Raščevska, M., & Plaude A. Gifted students’ profiles of analytical, practical, creative and 
emotional intelligence. In proceeding of 2nd International conference: Gifted 
children: Challenges and possibilities. Riga, Latvia October 11-16, 2009. p.42. 

Raščevska, M., & Sebre S. Concurrent adaptation of WISC-IV and ABAS-II: Tryout study in 

Latvia. XX European Conference on Psychological Assessment, Gent, 2009, September 

16-19. 

Renge, V., Austers, I., & Muzikante, I. (2008). Combining social axioms with personality measures 

and self-reported driving behavior in predicting traffic accidents. International Journal of 
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Psychology, 43, 3-4, 586. (paper presented at the XXIX International Congress of 

Psychology, Berlin). 

Renģe V., Austers I., Muzikante I. “Autovadītāja personība, pozitīva braukšanas pieredze un ceļu 

satiksmes negadījumi”. LU Zinātniskā konference, Rīga, 2009. g. februāris.  

Renģe V., Austers I., Muzikante I. „Social Axioms, Individual Values, and Self-Reported Driving 

Behavior in Predicting Traffic Accidents”. 11. Eiropas Psihologu kongress, Oslo, 

Norvēģija, 2009. g. jūlijs.  

Renģe V., Perepjolkina V., Voita D. “Autovadītāju kognitīvo un psihomotoro spēju saistība ar ceļa 

satiksmes negadījumu un fiksēto pārkāpumu skaitu: pilotpētījuma rezultāti” 2. 

Starptautiskā konference “Reformu virzieni jaunu autovadītāju sagatavošanas sfērā”, 

2009. g. jūlijs, Jūrmala.  

Sebre, S.  & Pirsko, L. (2009). Narrative representations and questionnaire ratings in clinical 

assessment of children. („Stāstījumu analīze un aptauju novērtējumi bērnu psiholoģiskās 

izpētes procesā”)  11th European Congress of Psychology, Oslo, Norvēģijā.  

Sebre, S., Skreitule-Pikše, I., & Miltuze, A.  Parenting sense of competence, psychological control 

and punishment predicting preschool children’s behavior problems.  XIV European 

Conference on Developmental Psychology, Vilľa, Lietuva, 2009.  

Stokenberga, I., Austers, I. (2009) „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā. Ziľojums par 

projekta 2008/ZP-135 rezultātiem”, LU 67.zinātniskā konference Pedagoģijas un 

psiholoģijas plenārsēde Rīgā, 2009.gada 5.februārī. 

Strika E. Personality and psychopathy correlates of criminal offenders with and without diagnosis 

of mental disorders. Nordic-Baltic doctoral network in psychology. 4
th

 annual meeting, 

24-26
th

 August, 2009, Helsinki, Finland 

Upmane, A. Apmierinātība ar dzīvi dažādu dzīves aspektu kontekstā. Latvijas Universitātes 67. 

akadēmiskā konference, Latvija, Rīga, 2009 

Voitkāne, S., S. Miezīte & M. Rasčevska First-year student adjustment: Factor structure and 

profiles in different faculties. XXIX International Congress of Psychology, Berlin, 2008, 

July 20-25. 

Voitkāne,S., Miezīte,S., Rašcevska, M., (2008) First year university students early adjustment 

experience at university. 4
th

 European Conference on Positive Psychology  1-4 July 2008 

Rijeka, Croatia 

Voitkāne. S. “Jauniešu sociālpsiholoģiskie resursi un riski studiju uzsākšanai augstskolā”. 

Ziľojums LU 67 zinātniskajā konferencē 12.02.2009. 

 

Akadēmiskā personāla piedalīšanās pētniecības projektos : 

Dr. psych., prof. Viesturs Reņģe 
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Kopš 2008. Gada LZP grants 09.1508  „Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un 

personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā” (vadītājs). 

Kopš 2008. gada LZP grants 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti” (izpildītājs). 

 

Ph.D., asoc. prof. Ģirts Dimdiņš 

Kopš 2007.gada: Saistība starp kolektīvā pazemojuma izjūtu un agresivitāti. LZP finansēts izpētes 

projekts. Latvijas Universitāte. 

Kopš 2007.gada: Zviedrijas Darba Tirgus Politikas Izvērtēšanas Institūta (IFAU) un Zviedrijas 

Eiropas Politikas Institūta (SIEPS) līdzfinansēts projekts „Sabiedrības attieksme pret 

atalgojumu īslaicīgi Zviedrijā strādājošajam darbaspēkam no citām ES valstīm“ 

(Stokholmas Universitāte, Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825), projekta 

dalībnieks. 

Kopš 2007.gada: Zviedrijas zinātnes padomes (Vetenskapsradet) finansēts projekts „Kā indivīdi 

izskaidro notiekošo: loģika, perspektīva un pragmatisms" (Stokholmas Universitāte, 

Zviedrija, Henry Montgomery, tel. +468 163825),projekta dalībnieks. 

Ph.D., asoc.prof. Ivars Austers 

 

2008. gadā LZP projekts Spēja domāt par sabiedrību polarizējošiem jautājumiem no oponenta 

skatu punkta. (LZP granta vadītājs) 

 

2008. gadā LU projekta „Humora loma stresa pārvarēšanas procesā” vadītājs. 

 

2009. gadā LZP finansētā pētījumu projekta Nr. 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskie 

aspekti” vadītājs. 

Dr. Psych., prof. Sandra Sebre, Dr. Psych, doc. Anika Miltuze, Mg. Psych., lekt. Inga Skreitule- 

Pikše 

 2008. gads LZP finansētais pētījuma projekts Nr. 960 „Vecāku apmācības programmas „Bērna 

emocionālā audzināšana” efektivitāte pirmsskolas vecuma bērnu uzvedības problēmu 

risināšanā un vecāku kompetences izjūtas paaugstināšanā”  ( A. Miltuze, projekta 

vadītāja) 

2008. gads  LZP finansētais pētījuma projekts Nr.965 „Pirmskolas vecuma bērna eksternalizētās un 

internalizētās uzvedības problēmu saistība ar vecāku psiholoģisko un fizisko bērna 

kontroli.” (S. Sebre, projekta vadītāja) 

 

Dr. psych. prof. Malgožata Raščevska 

2007. – 2009. gads LU finansētais projekts „Latviešu valodas un matemātikas izpratības prognozes 

modeļi saistībā ar kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu standartizēto testu 

mērījumiem skolēniem Latvijā” 

2007.- 2008. gads LZP grants Nr. 07.2091 „Dažādu intelekta veidu un ikdienas kreativitātes spēja 

prognozēt augstskolās studējošo sekmes un profesionālos sasniegumus darba karjeras 

sākumā”. 
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2009.- 2011. gads LZP grants Nr. 09.1509 „Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti”. 

2008.- 2010. gads projekta  Nr. IIF-1K/2008-156/S54 „Oriģināli izstrādātā Latviešu valodas un 

Matemātikas sasnieguma testa (vecumam no 6 – 18 gadiem) dažādu skolēnu grupu 

diferencēšanas spēja”. 

 

 

8.7. Starptautiskā mācībspēku un studējošo apmaiņa: 

 
Valsts Skaits pa akadēmiskajiem gadiem 

 2005./2006. 2006./2007. 2007./2008. 2008./2009. 

Mācībspēku 

apmaiľa 

 Nav 

notikusi 

Nav 

notikusi 

Nav 

notikusi 

Nav notikusi 

No Latvijas uz 

ārvalsti 

     

     

     

No ārvalsts uz 

Latviju 

     

     

     

Studējošo 

apmaiľa 

 Nav 

notikusi 

Nav 

notikusi 

Nav 

notikusi 

 

No Latvijas uz 

ārvalsti 

Dānija    2 

     

     

No ārvalsts uz 

Latviju 

     

     

     



 

 

LATVIJAS UNIVERSITĀTE 

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
 

 

 

 

PSIHOLOĢIJAS PROFESIONĀLĀ BAKALAURA STUDIJU 

PROGRAMMAS (kods 4231007) 
 

 

 

Studiju programma akreditēta  

no 28.12.2005. līdz 31.12. 2011. 

Studiju programmas direktores p.i.  

Lekt. Anda Upmane 

 

 

 

 

PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIĽOJUMS 

par 2009./2010. akadēmisko gadu 

 
 

 
APSTIPRINĀTS 

Psiholoģijas zinātnes studiju programmu  

padomes sēdē 25.10.2010. 

Protokola Nr. 26 

Padomes priekšsēdētājs 

 

________________ prof. Viesturs Reľģe 

 

Psiholoģijas zinātnes studiju programmu  

Domes sēdē 28.10.2010. 

Protokola Nr. 15/10 

Domes priekšsēdētājs 

 

________________ prof. Andris Grīnfelds 

 

 

 

Iesniegts Akadēmiskajā departamentā
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1. Studiju programmas saturs, organizācija un praktiskā realizācija 

 
 2.1.1. izmaiľas studiju programmas saturā un praktiskajā realizācijā 

Šajā 2009./2010. mācību gada laikā programmā jaunas būtiskas izmaiľas netika veiktas 

programmas struktūrā. Var uzskatīt, ka programma ir veiksmīgi pilnveidota un labi funkcionē. 

Protams, ka katru gadu katrs docētājs pilnveido savu studiju kursu saturu, tajā iekļaujot jaunākās 

atziľas, kas attiecas uz psiholoģijas zinātni un profesionālo darbību.  

 

 2.1.2. Studiju programmas satura, organizācijas un praktiskās realizācijas analīze, 

secinājumi un priekšlikumi darbības pilnveidei. 

Šī mācību gada laikā praktiski nav notikušas būtiskas izmaiľas programmas realizācijā, 

veiksmīgi funkcionē iepriekš ieviestās stingrākās prasības kursa/bakalaura darbu iesniegšanai un 

aizstāvēšanai un arvien mazāk studentiem kursa darbi paliek kā studiju parādi. Tomēr lielākas 

grūtības ar kursa darbu izstrādi termiľos ir nepilnā laika plūsmā studējošajiem, kas saistīts ar viľu 

noslodzi ārpus studiju procesa un nākotnē, plānojot lekcijas, būtu nepieciešams vairāk saskaľot 

dažādu studiju kursu praktisko darbu nodošanas termiľus, lai tie neradītu pārslodzi nepilnā laika 

studentiem. Tāpat Psiholoģijas nodaļā tiek sāktas diskusijas par „‟Kursa darbs II” lietderību un 

nepieciešamību palielināt stundu skaitu kursā „‟Praktikums sociālajā psiholoģijā II‟‟.  

 

2. Studiju programmā studējošie 

2.1. studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā  
 Studenti savus priekšlikumus studiju procesa uzlabošanai visbiežāk izsaka personīgos 

kontaktos ar studiju programmas direktori, nodaļas mācībspēkiem un tehnisko personālu. Tāpat kā 

iepriekš katra semestra sākumā un vairākas reizes semestrī programmas direktors tiekas ar katru 

kursu un pārrunā viľiem aktuālos jautājumus un jauninājumus studiju procesā. Tieši pārrunās ar 

studentiem tiek analizēti dažādu studiju darbu iesniegšanas grafiki un darbu izstrādes termiľi tiek 

noteikti, ľemot vērā arī studentu intereses.  

 Arvien vairāk studentu iesaistās PPF Studentu pašpārvaldē un rīko dažādus pasākumus 

visas fakultātes ietvaros, šī mācību gada laikā LU PPF studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja bija 

tieši profesionālā bakalaura studiju programmas pēdējā kursa studente. 

 Pēc iepriekšējā gada pieredzes, kad elektroniskā aptauju ievākšana nebija efektīva 

atsaucības ziľā, šogad aptauju par studiju programmu un iepriekšējā gada studiju kursiem ievācām 

izdalot studentiem auditorijās, izmantojot LU izstrādātās aptaujas anketas. Jāatzīst, ka nākotnē ir 

nopietni jāstrādā pie tā, kā mudināt studentus aktīvāk izmantot LUIS iedāvātās iespējas studiju 

kursu novērtēšanai. Aptaujā piedalījās 2-4 kursu studenti gan pilna, gan nepilna laika studiju 

grupās. Tā kā būtiskas atšķirības pa studiju virzieniem un kursiem nav vērojamas, tiks analizētas 

kopīgās tendences.  

 

 2.2. aptaujas par studiju programmu rezultāti 

  Aptaujas par studiju programmu aizpildīja studenti, kas mācās gan pilna, gan nepilna laika 

plūsmā 3. un 4. kursā. Apskatot aptauju rezultātus pēc dažādiem studiju programmas aspektiem, 

redzam, ka kopumā studenti pauž apmierinātību ar programmu, aptaujā biežāk izvēloties atbildes 1 

– pilnībā apmierina un 2 – drīzāk apmierina. Apkopoti rezultāti redzami 1. tabulā. Salīdzinoši 

augstāka apmierinātība ir ar programmas saturu un tās piedāvātajām iespējām. Studenti 

komentāros izsaka apmierinātību ar programmu kopumā, kā arī vēlmi pēc tā, lai studiju procesā 

būtu vairāk praktisko darbu un lielākas B daļas kursu izvēles iespējas. Nedaudz zemāki 

apmierinātības vērtējumi ir tādās pozīcijās, kas skar studiju procesa organizāciju un materiāli 

tehnisko nodrošinājumu. Aptaujas komentāros tiek pieminēts, ka reizēm ir bijis nesamērīgs lekciju 

izplānojums ar pārmērīgu slodzi noteiktās nedēļas dienās, kas diemžēl ir saistīts ar pilnā un nepilnā 

laika studiju plūsmu lekciju apvienošanu, kas, savukārt, tiek veikta optimizācijas nolūkos, saistībā 
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ar ekonomisko krīzi valstī un valsts dotāciju samazinājumiem.  Komentāros izskan arī ieteikumi 

īpaši piedomāt pie telpām studentu praktiskajiem darbiem un studentiem lietojamās datortehnikas 

atjaunošanas. Jāatzīst, ka šo jautājumu risināšanai šobrīd ir pārāk ierobežoti finansiālie līdzekļi, 

tāpat Psiholoģijas Nodaļai atvēlētās telpas fakultātē ir nepietiekamas un līdz šim nav bijis 

iespējams rast risinājumu šiem jautājumiem. Tomēr studentiem ir iespējams izmantot 

patstāvīgajiem darbiem dažas auditorijas, kas kādu lekciju laikā vai arī pēc lekcijām ir brīvas. 

  

1.tabula. Studiju programmas novērtējuma vidējie rādītāji dažādos programmas aspektos.  
Novērtētie  studiju programmas aspekti Vid. 

Studiju programmas saturs 1,85 

Studiju programmas piedāvātās iespējas 1,98 

Prasmju attīstīšana studiju laikā 2,05 

Studiju procesa organizēšana 2,29 

Materiāli - tehniskais nodrošinājums 2,62 

1 – pilnībā apmierina, 2 – drīzāk apmierina, 3 – drīzāk neapmierina, 4 – pilnīgi neapmierina 

 

Apskatot aptaujas jautājumus, kas attiecas uz studentu apmierinātību ar programmu un vēlmi 

turpināt studijas, atsevišķi 2.tabulā apkopojām 3.un 4. studentu atbildes, jo šeit parādījās būtiskas 

atšķirības vairākos punktos. Kā loti pozitīvs aspekts jāatzīmē, ka kopumā ar studiju programmas 

izvēli studējošie ir apmierināti, pie kam 4.kursā šī apmierinātība ir augstāka kā 3.kursā, un neviens 

no aptaujātajiem nav atbildējis, ka viľu šī izvēle neapmierinātu.  

Tāpat par to, ka studijas programmā ir veiksmīgas, liecina tas, ka no pēdējā kursa studentiem puse 

no aptaujātajiem vēlas studijas turpināt savā nozarē. Šajā jautājumā 3.kursa studenti uzrāda to, ka 

lielākā daļa vēl nav izlēmuši par tālākajām studijām, kas arī ir likumsakarīga atbilde šajā studiju 

posmā, kad studiju prakses it tikko uzsāktas. 

Līdzīga tendence ir atbildēs par to, vai studējošie plāno strādāt savā studiju specialitātē. 79 % 

aptaujāto 4.kursa studentu atzīst, ka visdrīzāk plāno strādāt profesijā, un, tā kā studiju turpināšana 

maģistrantūrā ir obligāts nosacījums psihologa profesijas apguvei, tad var pieľemt, ka tie, kas 

nenorāda, ka vēlas studijas turpināt, vēl nav izlēmuši par laiku un iespējām, kad tas varētu notikt.  

Kā pozitīva tendence jāmin, ka neviens no aptaujātajiem nenorāda, ka neplāno strādāt profesijā un 

tikai 5 % aptaujāto kopumā norāda, ka visdrīzāk profesijā nestrādās.  

 

2.tabula. Studentu atbilžu sadalījums jautājumos par apmierinātību ar studiju programmu.  

Kopumā vērtējot, vai esat 

apmierināts, ka izvēlējāties šo 

studiju programmu LU 

 
pilnībā 

apm. 

drīzāk 

apm. 

drīzāk 

neapm. 

pilnīgi 

neapm. 

nevar 

pateikt 

 3.kurss 13 % 87 % 0% 0% 0% 

 4.kurss 58 % 37 % 0 % 0% 5 % 

 kopā 36 % 59 % 0 % 0% 5% 

Vai jūs plānojat turpināt 

studijas? 

 LU savā 

noz. 

LU cita 

noz. 

cita 

augstsk. 
nestudēs 

nevar 

pateikt 

 3.kurss 7% 0% 20% 13% 60% 

  4.kurss 47% 5% 5% 0% 37% 

  kopā 27% 3% 13% 7% 48% 

Vai jūs plānojat strādāt savā 

studiju specialitātē? 

 
jā 

drīzāk 

jā 

drīzāk 

nē 
nē 

nevar 

pateikt 

 3.kurss 33 % 33 % 0 % 0 % 33 % 

 4.kurss 53% 26 % 11 % 0 % 11 % 

 kopā 43 % 30 % 5 % 0 % 22 % 
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2.3. aptaujas par studiju kursiem rezultāti  
 

Aptaujas par studiju kursiem tika veiktas pēc pavasara semestra. Kopumā studenti tika 

aptaujāti par 22 studiju kursiem. Aptaujas aizpildīja 74 pirmā kursa studenti, 53 otrā kursa studenti 

pilna un nepilna laika plūsmās un 19 trešā kursa studenti pilnā laika plūsmā. Aptaujās tika 

izmantota LU izstrādātā anketa kursu novērtēšanai, kur vērtējuma skalā 1 - ļoti labi, 2 - labi,  3 - 

apmierinoši,  4 – neapmierinoši. Jāatzīmē, ka aptauju rezultāti ir augsti, tāpat kā visus gadus kopš 

studiju programmas akreditācijas  - par katru no anketas punktiem visbiežāk atzīmētais vērtējums 

ir 1( ļoti labi) un 2 (labi). Tikai viena kursa vērtējumos biežāk ir sastopams vērtējums – 3 – 

apmierinoši. Tabulā attēloti apkopotie vērtējumi svarīgākajās anketas pozīcijās. 

 

3.tabula. Aptaujas par studiju kursiem apkopotie rādītāji.  

 Vidējais Minimālā vērtība Maksimālā vērtība 

Iepazīšanās ar kursa saturu  1,18 1,05 1.46 

Pasniedzēja sagatavotība  1,50 1.13 2.36 

Pasniedzēja pasniegšanas stils  1,54 1.14 2.55 

Pasniedzēja attieksme pret 

studentiem 

1,46 1.12 2.22 

1 – pilnībā apmierina, 2 – drīzāk apmierina, 3 – drīzāk neapmierina, 4 – pilnīgi neapmierina 
 

Kursu apguves grūtības pakāpe kā piemērota tiek atzīmēta 15 kursos, bet 7 kursi tiek 

atzīmēti kā grūti. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad bija vērojama tendence sniegt zemākus 

vērtējumus par grūtākiem atzītiem kursiem, šogad visaugstākos vērtējumums ir saľēmuši tieši tie 

kursi, kurus studenti ir novērtējuši kā grūtus. Iespējams, ka tas vēlreiz apliecina pēdējos gados 

arvien vairāk novērojamo tendenci pieaugt studiju motivācijai. Tāpat vērojama tendence 

saglabāties augstiem vērtējumiem tiem docētājiem, kuru kursi arī iepriekšējos gadus ir tikuši 

visaugstāk novērtēti. Visaugstākie vērtējumi visās aptaujas pozīcijās nemainīgi arī šajā mācību 

gadā ir vairākiem praktisko iemaľu apguves kursiem.  

Apskatot vidējos vērtējumus dažādās aptaujas sadaļā, redzam, ka visaugstāko 

apmierinātību studenti izrāda ar to, kā ir notikusi iepazīšanās ar kursu saturu, un pasniedzēju 

attieksmi, sagatavotību, savukārt atsevišķu pasniedzēju pasniegšanas stils studentus ir apmierinājis 

salīdzinoši nedaudz mazāk. Plānojot tālāko darbību, tiek apsvērta nepieciešamība mainīt docētāju 

kursā, kur ir vērojami zemākie apmierinātības rādītāji vai arī, tā kā tas ir kurss no LU pamatstudiju 

moduļa, iespējams, ir nepieciešams izvēlēties kādu citu kursu, ko piedāvāt psiholoģijas studentiem.  

Kopumā aptauja par studiju kursiem norāda uz augstu apmierinātību ar dažādiem kursu 

pasniegšanas aspektiem un tas ir uzskatāms par vienu no studiju programmas veiksmīgas 

funkcionēšanas rādītājiem.  

 

2.4. absolventu aptaujas rezultāti. 

Pārskata periodā absolventu aptauja netika veikta.
13

  

 

3. Studiju programmā nodarbinātais akadēmiskais un administratīvais personāls 

3.1. izmaiľas akadēmiskā un administratīvā personāla sastāvā atskaites periodā, 

personāla atlases un atjaunošanas procesa analīze un priekšlikumi turpmākai personāla 

attīstībai; 

                                            
13

  Absolventu aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā. 
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Arī 2009./2010. akadēmiskā studiju gada laikā ir notikušas tikai nebūtiskas akadēmiskā 

personāla izmaiľas. Pavasara semestrī radošajā atvaļinājumā bija profesore Malgožata Raščevska.  

2009.gadā psiholoģijas doktora grādu ieguva lektore Evija Strika, bet 2010.gada jūnijā- 

lektores Ieva Stokenberga un Laura Pirsko.  

Kā stundu pasniedzēju sociālās antropoloģijas kursa lasīšanai bijām pieaicinājuši 

antropologu Andri Saulīti un šo sadarbību plānojam turpināt arī nākotnē.  

Šajā mācību gadā studiju metodiķi Gunu Puduli bērna kopšanas atvaļinājuma laikā 

veiksmīgi aizvietoja Linda Mihno.  

Jāatzīmē, ka pēdējos gados notikusi būtiska akadēmiskā personāla akadēmiskā izaugsme un 

tuvāko mācību gadu laikā gandrīz visi programmā iesaistītie mācībspēki būs ar doktora grādu.  

 

3.2. akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība atskaites gadā (dalība konferencēs, 

konferenču organizēšana, zinātniskie raksti, publikācijas, līdzdalība pētniecības projektos, 

studentu iesaiste pētniecībā u.c), tās ietekme uz studiju programmu; 

 

Šajā mācību gadā akadēmiskā personāla zinātniskā darbība ir bijusi ļoti aktīva īpaši 

jāakcentē prezentāciju skaits augsta līmeľa starptautiskās konferencēs, kopumā 18 konferencēs ir 

piedalījušies 12 docētāji, vairāki no kuriem ir piedalījušies un prezentējuši savu pētījumu rezultātus 

pat 4 konferencēs. Kā nozīmīgākās apmeklētās konferences jāmin 11 Eiropas psiholoģijas 

kongress Norvēģijā, 10.Eiropas psiholoģiskās novērtēšanas konference Beļģijā (ir izcīnītas tiesības 

nākamajā gadā šo konferenci rīkot Rīgā), 12 Eiropas pusaudžu attīstības asociācijas konference 

Lietuvā, Pasaules kongress psiholoģijā un konsultēšanā Turcijā, 23. gadskārtējā veselības 

psiholoģijas konference Itālijā, 9. Organizāciju veselības konference Itālijā, kā arī pasaules 

ģimenes terapijas kongress Slovēnijā  un Personības un sociālās psiholoģijas biedrības gadskārtējās 

sanāksmēs Somijā un ASV. Tāpat vairāki mācībspēki prezentēja savu pētījumu rezultātus arī LU 

67. Zinātniskajā konferencē.  

Arī zinātniski recenzējamos žurnālos iesniegto un publicēto publikāciju skaits ir augsts – 

šajā gadā ir pieľemti publicēšanai vai jau publicēti 25 zinātniskie raksti, pie kam paralēli vairākām 

publikācijām Baltic Journal of Psychology , publikācijas ir arī tādos pasaulē atzītos akadēmiskos 

izdevumos kā European Journal of Personality, International Journal of Humor Research, 

European Psychologist un citos.  

Būtisks ieguldījums ir arī mācību gada laikā izstrādātā psiholoģijas mācību grāmata 

vidusskolām, kuras līdzautori ir 6 no mācībspēkiem. 

Arī pasniedzēju iesaistīšanās dažādos projektos mācību gada laikā ir bijusi aktīva – 

pasniedzēji ir piedalījušies kā pētnieki, eksperti un dalībnieki 15 dažādos ESF, LZP u.c.finansētos 

projektos ne tikai Latvija, bet arī Zviedrijā, Lietuvā, Somijā.  

 Publikāciju, prezentāciju un zinātnisko projektu sarakstu skat. 8.6. Pielikumā.  

Piedalīšanās ar prezentācijām konferencēs un lielais zinātnisko publikāciju skaits, kā arī 

dalība dažādos projektos un mācību materiālu izstrādē norāda uz par pasniedzēju nozīmīgu 

akadēmisko izaugsmi un nerimstošu attīstību. Pasniedzēji aktīvi piedalās starptautiskās 

konferencēs un ar gūtajām atziľām dalās ar studentiem, kolēģiem. Programmas pasniedzēju 

pētnieciskā aktivitāte ir būtiski ietekmējusi arī viľu vadīto kursa un bakalaura darbu tēmu loku – 

viľu vadībā izstrādātie pētnieciskie darbi ir tēmās, kas ir psiholoģijas zinātnē novatoriskas un 

aktuālas.  

 

4. Studiju programmas finansēšanas avoti, materiāli tehniskais un metodiskais 

nodrošinājums 

4.1. izmaiľas studiju programmas materiāli tehniskajā un metodiskajā 

nodrošinājumā; 
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Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmā 2009./2010. mācību gadā studiju 

maksa jaunuzľemtajiem studentiem bija 1300 Ls pilna laika studijās un 975 Ls nepilna laika 

studijās. 

4.2. studiju programmas finansiālā, materiāli tehniskā un metodiskā nodrošinājuma 

analīze, secinājumi, attīstības iespējas un turpmākie uzdevumi. 

Studiju programmas materiāli tehniskais nodrošinājums šī mācību gada laikā ir palicis 

nemainīgs, jo nav bijuši pieejami finansu līdzekļi dažādu uzlabojumu veikšanai. Tomēr līdz šim 

veiktie materiāli tehniskā stāvokļa uzlabojumi ļauj arī grūtākos ekonomiskos apstākļos veiksmīgi 

strādāt. Samazinoties iespējām pavairot izdales materiālus, šie materiāli tiek studentiem izplatīti 

elektroniski, kas ir jāatzīst par veiksmīgu praksi, un studējošie ar to ir apmierināti.  

Joprojām nav atrisināts jautājums par telpām studentu individuālām un grupu netraucētam 

darbam pirms un pēc lekcijām/semināriem.  Pozitīvi ir tas, ka bezvadu interneta pieeja fakultātes 

telpās studentiem dod plašākas iespējas strādāt ar personīgajiem klēpjdatoriem dažādās vietās.  

 

5. Ārējie sakari 

5.1. jaunais sadarbībā ar darba devējiem un profesionālām organizācijām atskaites 

periodā;  

Visi programmā iesaistītie pasniedzēji ir dažādu profesionālo organizāciju un asociāciju 

biedri un regulāri apmeklē konferences un dažādus citus to rīkotos pasākumus. Dalība šajās 

organizācijās ir ļoti būtiska, jo tieši šeit tiek apspriesti nozīmīgi profesionālās dabas jautājumi, 

notiek sarunas ar darba devējiem. Psiholoģijas nodaļas mācībspēki aktīvi ir darbojušies dažādās 

darba grupās un tikušies ar dažādu starptautisko organizāciju pārstāvjiem jautājumos par psihologu 

sertifikācijas prasībām un noteikumiem. Ir izveidojusies laba sadarbība ar Klīnisko psihologu 

asociāciju, LU PPF telpās regulāri tiek rīkotas Latvijas klīnisko psihologu asociācijas ikgadējās 

konferences, kurās var piedalīties arī PBSP studenti.  

Šī mācību gada laikā pasniedzēji ir sadarbojušies ar vairākām valsts un pašvaldību 

iestādēm, piemēram, Valsts probācijas dienestu, Latvijas tiesnešu apmācības centru, Siguldas 

novada Domi, kā arī turpinās sadarbība ar Rīgas pilsētas Skolu valdi.  

5.2. darba devēju aptaujas rezultāti, būtiskākie ierosinājumi, secinājumi un 

priekšlikumi studiju programmas pilnveidei
14

; 

Darba devēju aptauja šajā periodā netika veikta. 

5.3. jaunais sadarbībā ar studiju programmām LU, Latvijā un ārpus tās robežām;  

Rudens semestrī Fulbright programmas ietvaros Psiholoģijas nodaļā viesojās un lekcijas 

lasīja Kembridžas Labklājības institūta pētnieks, psiholoģijas doktors Niks Beiliss. Diemžēl 

ekonomiskā krīze un līdz ar to ierobežotie finansu resursi apgrūtina plašāku mācībspēku apmaiľu 

un šogad bijām spiestu atteikties no vieslektoru piesaistīšanas, tomēr jācer, ka, materiālajai 

situācijai uzlabojoties, šāda sadarbība tiks atsākta.  

 

5.4. studiju programmas ārējo sakaru analīze, attīstības iespējas. 

Arī šajā mācību gadā divas profesionālā bakalaura studiju programmas studentes 

ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri veiksmīgi mācījās Kopenhāgenas universitātē. 

Lai arī tā ir bijusi ļoti veiksmīga pieredze, turpmāk jāapsver iespējas šādās apmaiľas programmās 

doties pirmajos studiju semestros, jo abu augstskolu programmu nesaskaľotības dēļ apmaiľas 

studijas rada papildus sarežģījumus LU programmas prasību izpildē. Kā vienu no uzdevumiem 

joprojām varam izvirzīt sadarbības iespēju paplašināšanu arī ar citām augstskolām. 

                                            
14

  Darba devēju aptaujas jāveic ne retāk kā reizi akreditācijas periodā. 
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 6. Studiju programmas attīstībai izvirzīto uzdevumu, ieteikumu izpilde.  

Jau iepriekšējā gadā tika secināts, ka praktiski visi ieteikumi, kas tika izteikti studiju 

programmas akreditācijas procesā, ir lielā mērā izpildīti. Šī mācību gada laikā ir vēl palielinājies 

doktora grādu ieguvušo mācībspēku skaits. Tā kā studentu angļu valodas zināšanas ar katru gadu ir 

labākas, palielinās to studentu skaits, kas brīvi var lasīt datu bāzēs pieejamo literatūru un bibliotēkā 

iegādātās jaunākās mācību grāmatas. Bibliotēkā pieejamo mācību grāmatu eksemplāru skaits nav 

būtiski palielinājies, tomēr palielinās brīvi pieejamas informācijas apjoms internetā vai LU 

abonētajās zinātniskās literatūras datu bāzēs, ko pasniedzēji piedāvā studentiem kā pamatliteratūru 

vairākos studiju kursos. Var uzskatīt, ka literatūras pieejamības jautājums ir būtiski uzlabojies.   

Analizējot šim mācību gadam izvirzīto uzdevumu izpildi, jāsecina, ka studenti turpina 

izmantot iespējas ERASMUS programmas ietvaros vienu studiju semestri mācīties Kopenhāgenas 

Universitātē un uz šo studiju vietām jau veidojas arī konkurss, bet vēl nav izdevies piesaistīt citus 

sadarbības partnerus, tā kā šis paliek kā uzdevums arī nākamajam studiju gadam.  

Šī mācību gada laikā pasniedzēji ir pamatīgi strādājuši pie studiju kursu aprakstu 

pārstrādāšanas un ir plānots pabeigt to ievietošanu LUIS līdz 2010.gada 1.novembrim.  

Turpinās doktorantūras studentu iesaistīšana kursa un bakalaura darbu vadīšanā.  

Pētījumos izmantojamo aptauju datu bāze ir izveidota un katru gadu tiek papildināta ar 

jaunākajiem pētījumu instrumentiem un arī citu augstskolu studenti izsaka vēlmi šo datu bāzi 

izmantot saviem pētījumiem.  

Šī mācību gada laikā teika realizētas arī nopietnas sankcijas pret studentiem, kas bija 

veikuši studiju procesa pārkāpumus un iesnieguši plaģiātus. Viena studente tika izslēgta no 

programmas par kursa darba plaģiāta iesniegšanu, vēl diviem studentiem būs jāatkārto studiju kursi 

par kursa pārbaudījumos iesniegtajiem plaģiātiem.  

Līdz ar to  var teikt, ka šim studiju gadam izvirzītie uzdevumi lielākoties ir izpildīti.   

 

7. Studiju programmas SVID (stipro, vājo pušu, iespēju, draudu) analīze 

 

Stiprās puses Vājās puses 

 Programma tiek realizēta LU, kurā strādā 

pieredzējuši un augsti kvalificēti mācībspēki, 

kas pozitīvi ietekmē pieprasījumu pēc 

programmas. 

  Studiju programmā līdzsvarotās proporcijās 

ir apvienotas teorētiskās zināšanas un praktiski 

orientēti studiju kursi.  

 Programmā iesaistīto docētāju augstā 

pētnieciskā aktivitāte un regulāra piedalīšanās 

starptautiskās zinātniskās konferencēs. 

  Studiju procesa īstenošanā piedalās 

praktiķi, studiju plāns iekļauj vērtīgas prakses 

iespējas, studiju kursu saturā ir daudz 

praktisko nodarbību, kas kopumā 

nodrošina programmas profesionālo 

raksturu. 

 Programmas absolventi labprāt izvēlas 

turpināt studijas psiholoģijas maģistra 

programmā un ir apmierināti ar studiju 

programmu.  

 Labvēlīga studiju vide un veiksmīga 

 Ierobežotais budžeta vietu skaits.  

 Nepieciešamība vairāk attīstīt sadarbību ar 

citām Latvijas augstskolām. 

 Nepieciešamība vairāk attīstīt mācībspēku 

apmaiľu ar ārzemju docētājiem.  

 Nelīdzsvarots lekciju plānojums nedēļas 

laikā, kas saistīts ar nepieciešamību apvienot 

lekcijas pilnā un nepilnā laika studentu 

grupām, ekonomisku apsvēruma dēļ.  

 Nepietiekams materiāli tehniskais 

nodrošinājums. 
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pasniedzēju un studentu mijiedarbība studiju 

procesā. 

  Pastāv iespēja izvēlēties studiju formu: 

pilna laika vai nepilna laika studijas. 

 

 

Iespējas Draudi 

 Padarīt efektīvāku studiju procesu, plašāk 

izmantojot e-vides studiju iespējas.  

 Plašāk izmantot LU abonēto zinātnisko 

publikāciju datu bāzes. 

 Plašāk iesaistīt studentus docētāju un 

doktorantūras studentu pētnieciskajā darbībā. 

 Plašāk attīstīt iespēja studentiem semestri 

studēt Eiropā ERASMUS programmas 

ietvaros. 

 Plašāk organizēt starpdisciplinārus pētījumus 

ar citām fakultātēm. 

 Veicināt un atbalstīt programmas docētāju 

profesionālās kvalifikācijas celšanai. 

  

 Ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, 

kas ietekmē studentu maksātspēju un biežāk 

izraisa studiju pārtraukšanu. 

 Demogrāfiskā situācija valstī, kuras 

rezultātā var samazināties studentu skaits 

programmā.  

 Studentiem pieaug iespējas izvēlēties 

līdzīgas programmas ārvalstīs, kas var 

mazināt potenciālo studentu skaitu. 

 Studēt gribētāju skaita samazināšanās un 

tam sekojošā iespējamā nepieciešamība 

komplektēt grupas no reflektantiem ar 

vājākām priekšzināšanām. 

 Nepietiekams finansējums jaunu 

profesionāļu iesaistīšanai programmas 

realizācijā un pienācīgai prakses vadītāju 

darba apmaksai; 

 Pasniedzēju slodzes palielināšana un 

atalgojuma samazināšana, kas var mazināt 

mācībspēku darba motivāciju un radīt 

pārslodzi. 

 

 

Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas attīstībai nākamajā gadā veicami 

šādi uzdevumi: 

1. Pabeigt studiju kursu aktualizāciju un ievietot uzlabotos kursu aprakstus LUIS.  

2. Izvērtēt programmas funkcionēšanu līdzšinējā akreditācijas periodā un sagatavot 

programmu atkārtotai akreditācijai.  

3. Turpināt darbu pie pētījumos izmantojamo aptauju  elektroniskās datu bāzes izveides. 

4. Iedrošināt studentus vairāk izmantot starptautiskās studentu apmaiľas iespējas, paralēli 

strādājot pie jaunu ārvalstu sadarbības partneru piesaistīšanas un veicināt sadarbību ar 

citām universitātēm studentu un pasniedzēju līmenī.  
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8. Pielikumi (kvantitatīvie dati). Kvantitatīvos datus uzkrāj pa gadiem visā starpakreditāciju 

periodā, papildinot iepriekšējā atskaites perioda datus. 

 

8.1. Studējošo skaits: Pilna laika klātiene  

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol-

ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēto 

skaits 

(Atbi-

rums) 
1. 2. 3. 4. 

2005. 33 27 26 24 18 93 39 17 4 

2006. 32 32 35 21 23 111 56 18 8 

2007. 36 36 29 24 16 105 51 21 10 

2008. 65 65 39 22 27 153 100 21 17 

2009. 63 63 48 30 23 164 112 20 19 

 

Nepilna laika klātiene 

Dati uz 

atskaites 

gada 1. 

oktobri 

1. gadā 

imatri-

kulēto 

studentu 

skaits 

Studējošo skaits pa studiju gadiem Kopā 

mācās 

T.sk. 

par 

maksu 

Absol

-ventu 

skaits 

Eksma-

trikulēt

o skaits 

(Atbi-

rums) 1. 2. 3. 4. 5. 

2005. 32 29 14 3   43 43  4 

2006. 42 45 25 12 - - 82 82 - 4 

2007. 28 34 44 20 7  105 105  10 

2008. 28 28 26 33 13 5 105 105 4 24 

2009. 19 19 25 23 23 7 97 97 8 21 

 

8.2. Studējošo un absolventu aptaujas 

 Aptauja par studiju programmu: 

Aptaujāto studentu skaits sadalījumā pa 

studiju gadiem 

Aptauja par studiju 

kursiem: aptaujāto 

studiju kursu skaits 

Absolventu 

aptauja: 

aptaujāto 

absolventu 

skaits
15

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

2005./2006.  35 21 14   33  

2006./2007.     21   40 8 

2007./2008.    64*    36  

                                            
15

  Aizpilda gadā, kad ir veikta absolventu aptauja. 
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2008./2009.   22    41  

2009./2010.   15 19   22  

* kopā ar psiholoģijas bakalaura programmas studentiem 

 

 

8.3. Akadēmiskā personāla sastāvs (dati uz atskaites gada 1. oktobri): 

Amats (ievēlēts LU), grāds 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Profesori 
4 4 4 4 4 

Asociētie profesori 
4 2 2 2 2 

Docenti 
7 6 7 7 7 

Lektori: 
     

t.sk:       ar doktora grādu  
nav 1    

ar maģistra grādu  
5 7 7 7 7 

citi* 
     

Asistenti: 
     

t.sk:       ar doktora grādu  
nav nav    

ar maģistra grādu  
3 5 5 5 4 

citi* 
     

Akadēmiskais personāls KOPĀ 
23 23 25 25 24 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 

8.4. Pieaicinātie mācībspēki (viesprofesori, viesdocenti, vieslektori) 

 (dati uz atskaites gada 1. oktobri) 

Amats  2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

Viesprofesori 
1 1 2   

Viesdocenti 
   1 1 

Vieslektori: 
    1 

Studiju kursu docētāji (stundu 

pasniedzēji) 

     

t.sk:       ar doktora grādu  
2 1 1 1 1 

ar maģistra grādu  
7 6 7 5 4 

citi* 
     

Pieaicinātie mācībspēki KOPĀ 
9 8 10 6 7 

* Ar augstāko izglītību (profesionālo studiju programmām) 
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8.5. Akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme: 

 2005 2006. 2007. 2008. 2009. 

Studē doktorantūrā 
5 8 9 8 5 

Ieguvuši doktora grādu 
1 1 1 1 3 

Apguvuši profesionālās pilnveides 

programmu 

2 2 2 2 3 

Akadēmiskajā atvaļinājumā 
1 1 2 1 1 

 

 

8.6. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība: 
 

 2005 2006 2007 2008. 2009. 

Dalība pētnieciskos un 

akadēmiskos projektos (projektu 

skaits) 

10 20 17 14 15 

Dalība zinātniskās konferencēs 

(konferenču skaits)  

16 13 18 13 18 

Pārskata gada laikā tapušo 

publikāciju skaits 

22 14 15 29 25 

Studējošo iesaiste pētnieciskos 

projektos (studējošo skaits) 

7 7 4 3 2 

 

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA ZINĀTNISKĀ UN PĒTNIECISKĀ DARBĪBA 2009/2010. 

MĀC.GADĀ 

Akadēmiskā personāla zinātniskās publikācijas 

 

Austers, I. & Renge, V. Experts are not much better (at least sometimes) than ordinary drivers in 

explaining traffic accidents ( iesniegts publicēšanai žurnālā Transportation Research, Part 

F: Traffic Psychology and Behaviour) 

Damberga I., & Sebre S. (2010). Šizotipiskas personības pazīmes sievietēm ar šizofrēnijas 

diagnozi un emocionālu, fizisku un seksuālu vardarbības pieredzi bērnībā. Latvijas 

Universitātes Raksti, Psiholoģija. (pieľemts publicēšanai) 

Damberga I., & Sebre S. (iesniegts publicēšanai). Dissociation and childhood emotional, physical 

and sexual abuse in women with or without schizophrenia. Schizophrenia Research.  

Griskevica, I. & Rascevska, M. (2009). The Relationship among cognitive abilities and 

demographic factors in Latvia. Baltic Journal of Psychology, 10(1&2), 65-85. 

Ivanova, L., & Rascevska, M. (2009). Conceptions about wise persons in Latvia. In Selected 

paper of 2nd International scientific conference: Gifted children: Challenges and 
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possibilities. October 11-16, 2009, Riga, Latvia.(pp.16-19).. Kaunas: Technologija  (ISSN 

20290-1108) 

Koļesovs A.  (iespiešanā) Uz augšu, uz vietas, uz leju... Latvijas nākotnes prognozes jauniešu 

skatījumā. Latvijas Universitātes Zinātnisko rakstu krājums, Psiholoģija. 

Landmane, D. & Renge, V. Attributions for poverty, attitudes toward the poor and identification 

with the poor among social workers and poor people. Baltic Journal of Psychology (in 

press). 

Lubenko, J. & Sebre, S. (2010). Longitudinal associations between adolescent behaviour problems 

and perceived family relationships. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 785-790. 

Muzikante I., Reľģe V. Autovadītāju individuālo vērtību un attieksmes pret pārgalvīgu braukšanu 

saistība ar riskantu autovadīšanu (pieľemts publicēšanai LU Rakstu krājumā 

„Psiholoģija”). 

Perepjolkina, V., & Renge, V. Driver‟s age, sex, driving experience, and personality trait– 

aggressiveness as predictors of aggressive driving behaviour. Signum Temporis. Journal of 

Research in Pedagogy and Psychology, Volume 4 (in press).   

Proyer, R.T, Ruch, W., Ali, N.S., Al-Olimat, H.S., Amemiya T., Adal, T.A., Ansari, S.A., Arhar, Š., 

Asem, G., Baudin, N., Bawab S., Bergen, D., Brdar, I., Brites, R., Brunner-Sciarra, M., 

Carrell A., Carretero Dios, H., Celik, M., Ceschi, G., Chang, K, Chao-chih, L., 

Cheryomukhin, A., Chik, M. P.Y., Chlopicki, W., Cranney, J., Dahourou, D., Doosje, S., 

Dore, M., El-Arousy, N., Fickova, E., Führ, M., Gallivan, J., Geling, H., Germikova, L., 

Giedraityte, M., Goh, A., González, R.D., Guohai, C., Ho, S.K., Hrebícková, M., Jaime, B., 

Jun, W., Hertzberg Kaare, B., Kamble, S., Kazarian, S., Kerkkanen, P., Klementová, M., 

Kobozeva, I. M., Kovjanic, S., Kumaraswamy, N., Lampert, M., Levesque, M., Loizou, E., 

Loving, R.D., Lyttle, J., Machline, V.C., McGoldrick, S., Min, L., McRorie, M., Mõttus, R, 

Munyae, M.M., Navia, C.E., Nkhalamba, M., Pedrini, P.P., Petkova, M., Platt, T., Popa, D.-

E., Radomska, A., Rashid, T., Rawlings, D., Rubio, V. J., Samson, A. C., Sarid, O., Shams, 

S., Sisokohm, S., Jakob, S., Snikhovska, I., Stephanenko, E. A., Stokenberga, I., Stuer, H., 

Tanoto, Y.S. R., Tapia, L., Taylor, J., Thibault, P., Thompson, A., Thörn, H., Toyota, H., 

Ujlaky, J., Vanno, V., van der Westhuizen, B., Wijayathilake, D., Wong, P.S.O., Wycoff, 

E.B, & Yeun, E.J. (2009). Breaking ground in cross-cultural research on the fear of being 

laughed at (gelotophobia): A multi-national study involving 73 countries. Humor: 

International Journal of Humor Research, 22(1-2), 253-279. 

Realo, A., Allik, J., Lonnqviest, J-E., Verkasalo, M., Kwiatkowska, A., Koots, L., Kutt, M., 

Barkauskiene, R., Laurinavicius, A., Karpinski, K., Kolyshko, A., Sebre, S. & Renge, V. 

(2009).  Mechanisms of the national character stereotype:  How people in six neighbouring 

countries of Russia describe themselves and the typical Russian.  European Journal of 

Personality, 23: 229 – 249.  

Renge, V. & Draguns, J. Psychology in Latvia: Its origins, survival, and current state. European 

Psychologist (in press). 
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Renge, V., & Dzenis, J. (2009). Development of work and organizational psychology in Latvia. 

European Work and Organizational Psychology in Practice. e-journal of the European 

Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP), 3, 41 – 45. 

Reľģe V. Personības, ekonomiskie un kultūras faktori satiksmes psiholoģijas pētījumos (pieľemts 

publicēšanai LU Rakstu krājumā „Psiholoģija”). 

Sebre, S. Koroļeva, I., Kārkliľa, I., Trapenciere, I. Sniķere, S., Mieriľa, I., Koļesľikova, J., 

Ļubenko, J., Turilova, T. (2009). Atkarību izraisošo vielu lietošanas problemātika 

specifiskās bērnu grupās.  Sabiedrības veselības aģentūras mājas lapā -- 
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