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Studiju programmas pašnovērtējums
1. Studiju programmas vispārējs raksturojums
1.1. Studiju programmas anotācija
Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma psiholoģijā veidota saskaņā ar
Latvijas Izglītības likuma, Augstskolu likuma, Ministru kabineta noteikumu Nr. 481, RSU Senāta
un citu normatīvo aktu prasībām par studiju programmu izveidi. Studiju programma ir pirmais
posms profesionālajai izglītībai psiholoģijā vai arī pamats turpmākajām studijām profesionālajā
maģistrantūras studiju programmā veselības aprūpē „Mākslas terapija”. Studiju programmā ir
akcentētas klīnikā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Tā ir veidota atbilstoši otrā
līmeņa profesionālās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam.
Studiju programmu realizē pilna laika klātienes formā 8 studiju semestru laikā. Programmas
kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti. Absolvējot studiju programmu, tiek iegūts sociālo zinātņu
bakalaura grāds psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācija.
1.2. Studiju programmas mērķis un uzdevumi
Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas psiholoģijā mērķis ir radīt
iespēju iegūt profesionālu pamatizglītību psiholoģijā, akcentējot darbu veselības aprūpē, - sagatavot
studentus psihologa asistenta profesionālajai darbībai psihologa pārraudzībā, atbilstoši otrā līmeņa
profesionālās izglītības valsts standartam un psihologa asistenta profesijas standartam, un radīt
pamatu psiholoģijas vai mākslas terapijas tālākai apguvei maģistrantūras studiju programmās gan
Latvijā, gan ārzemēs.
Lai īstenotu studiju programmas mērķi ir izvirzīti šādi uzdevumi:
1. sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas
ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas
sekmīgi pielietot praktiskajā darbā;
2. attīstīt prasmes un attieksmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši
psihologa asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt
psihologa pārraudzībā;
3. veicināt studentu kā topošo psihologu asistentu motivāciju profesionālajai izaugsmei un
sevis pilnveidei tālākizglītībai un mūžizglītībai;
4. attīstīt uzņēmību, iniciatīvu un atbildību profesionālajā darbībā;
5. attīstīt augstus profesionālās ētikas standartus un sekmēt to realizāciju profesionālajā
darbībā.
1.3. Studiju programmas izveides pamatojums un izvērtējums no Latvijas valsts, RSU interešu
viedokļa un no starptautiskās atzīšanas viedokļa
Profesionālās bakalaura studiju programmas psiholoģijā aktualitāti nosaka mūsdienu Eiropas
attīstības tendences, globālās izmaiņas vietējā un visa kontinenta sociālajā vidē, kad tiek meklēti
jauni ceļi iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Pēc Vispasaules Veselības
aizsardzības organizācijas ekspertu definējuma, veselība ir pilnīga fiziskas, psihiskas un sociālas
labklājības stāvoklis, un ne tik daudz slimību un fizisko defektu trūkums. Mūsdienu zinātnieku
vairums veselības jēdzienu definē kā cilvēka spēju fizioloģiski, psiholoģiski un sociāli optimāli
funkcionēt. Cilvēka veselība ir saistīta ar gandrīz vai visām tā dzīvības norises jomām. Veselība ir
cilvēka bioloģisko un sociālo īpašību harmoniska vienība, kura ļauj tam adaptēties makro- un
mikrosfēras apstākļos, kā arī dzīvot sociālā un ekonomiskā ziņā ražīgu dzīvi. Cilvēka veselība ir
dzīves kvalitātes kategorija, kuru nosaka fizioloģiski mehānismi, spēja adaptēties, pašorganizācijas,
pašattīstības un pašsaglabāšanās spējas. Veselības stāvoklis ietekmē visas cilvēku dzīves jomas. Tas
nosaka augstu cilvēka fiziskās, psihiskās un intelektuālās rīcībspējas potenciālu un ir tā pilnvērtīgas
dzīves ķīla. Iedzīvotāju veselībai ir milzīga ietekme uz sabiedrības ekonomiskās attīstības dinamiku,
tai pat laikā tā ir sabiedrības sociāli-ētiskā brieduma mērs. Tādejādi aktuāls ir jautājums par studiju
programmām, kas palīdzētu risināt šos uzdevumus.
Šī studiju programma piedāvā iespēju apgūt izglītību psiholoģijas bakalaura prasībām atbilstošā
līmenī (skat. 4. tabulu) un vienlaikus nodrošina psihologa asistenta kvalifikācijai nepieciešamo
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pamatiemaņu apguvi (skat.5.tabulu un 8.pielikumu). Pozicionējot RSU studiju programmas
specifiku, ir jāuzsver, ka viens no tās uzdevumiem ir attīstīt zināšanas, prasmes un attieksmes, kas
nepieciešamas darbam klīnikā, atbilstoši mūsdienu zinātnes virzībai, pasvītrojot gan bioloģisko, gan
sociālo, gan humānistisko orientāciju psiholoģijā. Saskaņā ar studiju programmas mērķi, salīdzinoši
plašs studiju kursu klāsts ir orientēts uz darbu veselības aprūpes vidē. Tādejādi, neraugoties uz to,
ka Latvijā jau pastāv vairākas profesionālās bakalaura studiju programmas psiholoģijā, un tiek
nodrošinātas arī turpmākās izglītības iespējas (maģistrantūrā), šī studiju programma paver iespēju
aizpildīt Latvijā pagaidām brīvu nišu psiholoģijas izglītībā, liekot uzsvaru tieši uz veselības aprūpi.
Studiju programmas aktualitāti un nepieciešamību skaidri iezīmē arī kopīgā laikmeta virzība uz
integrāciju, t.sk. dažādu nozaru speciālistu sadarbība. Šajā studiju programmā tiks gatavoti
mūsdienu darba tirgum vajadzīgi speciālisti, kuri ir spējīgi aktīvi darboties komandā, sadarboties ar
veselības aprūpes jomā strādājošiem speciālistiem. Absolventam pēc studiju programmas beigšanas
būs iespējas gan uzsākt darbu psihologa asistenta statusā, gan turpināt psiholoģijas studijas Latvijā
(t.sk. RSU topošajā maģistrantūras programmā) vai ārvalstīs, gan turpināt studijas profesionālajā
maģistrantūras studiju programmā veselības aprūpē „Mākslas terapija”, gan citās maģistrantūras
studiju programmās sociālajās zinātnēs un veselības aprūpē un sociālajā labklājībā.
Kā būtisks jāmin fakts, ka šī programma ir saskaņota ne tikai ar profesijas standartu, bet arī ar
citu ārzemju augstskolu studiju programmām un uzkrāto pieredzi (skat. 1. tabulu).
Ņemot vērā augstākminēto, RSU izveidotā profesionālā bakalaura studiju programma
psiholoģijā, ir vērtējama pozitīvi kā no starptautiskās atzīšanas, tā arī no Latvijas valsts interešu
viedokļa. Studiju programma jāvērtē kā atbilstoša mūsdienu tendencēm, un kā tāda, kas nodrošina
kvalitatīvu izglītību un akcentē nepieciešamo prasmju un attieksmju apguvi, gatavojot speciālistus,
kuri varēs strādāt veselības aprūpes un citās vidēs.
1.4. Studiju programmas salīdzinājums ar citām Latvijas un ārvalstu programmām
Lai izvērtētu profesionālā bakalaura studiju programma psiholoģijā atbilstību no starptautiskā
atzīšanas viedokļa, tika analizētas līdzīga profila studiju programmas (skatīt 1. tabulu un
7.pielikumu).
1. tabula
Profesionālas bakalaura studiju programmas psiholoģijā satura un formas
atbilstība Latvijas un ārzemju studiju programmām
Mācību
iestāde

Studiju programmas
mērķis

studiju
programmas
mērķis ir radīt iespēju
studentiem
iegūt
akadēmisku pamatizglītību
psiholoģijā
un
apgūt
prasmes
un
iemaņas
psihologa
asistenta
profesionālai
darbībai
psihologa
pārraudzībā,
Latvijas
atbilstoši
otrā
līmeņa
Universitāte
profesionālās
augstākās
izglītības valsts standartam
un psihologa asistenta
profesijas
standartam,
paverot
iespējas
psiholoģijas
tālākai
apguvei maģistra studiju
programmās kā Latvijā, tā
ārzemēs.

Studentu zinātniski
Studiju programmas saturs, apjoms
pētnieciskais darbs/
un ilgums
prakse
Programma tiek realizēta pilna laika
Studentu
klātienes formā 4 gadu 8 semestru laikā pētnieciskā darbība
(160kp) vai nepilna laika formā 4 gadi un galvenokārt
ir
6 mēneši, Kp. Absolvējot šo programmu saistīta ar kursa un
tiek iegūts profesionālais bakalaura grāds bakalaura
darbu
psiholoģijā.
izstrādi.
Prakse
notiek 4 posmos
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Akadēmiskās
Daugavpils
izglītības
Universitāte psiholoģiskās
attīstības
veicināšana
Latvijā.
Programma
piedāvā
iespēju studējošiem iegūt
akadēmisko
augstāko
izglītību psiholoģijā, apgūt
teorētiskās zināšanas un
pētniecības iemaņas un
prasmes,
veicināt
analītisko domāšanu un
pilnveidot
prasmi
patstāvīgi
risināt
problēmas,
pieņemt
lēmumus..
Sniegt
studentiem
Sietlas
Universitāte zināšanas par psiholoģiju
gan kā par dabaszinātni,
gan kā par cilvēkzinātni,
abās
šajās
jomās
piedāvājot
filozofisku
pamatu un refleksijas par
cilvēciskajām vērtībām.
Programma
izstrādāta
studentiem, kas plāno
savu
karjeru
kā
profesionāli
psihologi
nozarēs, kas ir saistīta ar
cilvēkiem, kā veselības
aprūpē, rehabilitācijā un
apmācībā, sociālajā darbā,
tā arī vadībā un personāla
atlasē.
Programmas
sniegtās pamatzināšanas
un izpratne par cilvēcisko
pieredzi un uzvedību ir
piemērotas arī studentiem,
kas vēlas iegūt stabilu
pamatizglītību
tālākas
karjeras veidošanai un
izglītības
turpināšanai
augstākā līmenī.
Sniegt sistemātisku un
Djūkeinas
priekšstatu
Universitāte argumentētu
par
psiholoģiju
kā
cilvēkzinātni - laikmetīgu
un dzīvi apliecinošu atbildi
uz
21.gadsimta
izaicinājumiem, saistot to
ar
eksistenciālisma,
fenomenoloģijas,
hermeneitikas,
psihoanalīzes un dzīļu
psiholoģijas, feminisma un
kriticisma,
kā
arī

Studiju programmas apjoms – 120 KP,
to apguvei pilna laika studijās paredzēti 3
gadi, nepilna laika studijās – 4 gadi.
Absolvējot šo programmu tiek iegūts
sociālo
zinātņu
bakalaura
grāds
psiholoģijā.
Akadēmiskās
bakalaura
studiju programmas „psiholoģija” apjoms
ir 120 KP. Studenti apgūst nozares
teorētiskos obligātus kursus 75 KP apjomā,
obligātās izvēles kursus 30 KP apjomā un
brīvās izvēles kursus – vismaz 15 KP
apjomā. Studiju laikā nokārto 32 dif.
ieskaites un 16 eksāmenus, kā arī Valsts
eksāmenu un aizstāv bakalaura darbu (10
KP). studiju programma piedāvā vairāk
studiju kursus metodoloģiskajā un
obligātajā modulī.
Iegūstamais grāds - psiholoģijas
bakalaurs; min 180 kredītpunkti
Mācību programmas bāzi veido:
Zinātniska
apraksta
veidošanas
pamatprasmes
–
uzstādījums
un
argumentācija; Ievads filozofijā un
kritiskajā domāšanā un Rietumu
civilizācijas
pamati;
Matemātiskā
statistika un kvantitatīvā pētniecība;
Sociālo zinātņu izvērsts kurss (tajā
neiekļaujot psih.); Psiholoģijas vēsture
un mūsdienu virzieni; Fenomenoloģija;
Kvalitatatīvās pētniecības metodes;
Teoloģija
un
reliģijas
studijas;
Ētika;Starpdisciplīnu un fakultatīvie
kursi.

Studentu
pētnieciskā darbība
galvenokārt
ir
saistīta ar kursa un
bakalaura
darbu
izstrādi.

Iegūstamais grāds – psiholoģijas
bakalaurs.
Izvērsti kursi psiholoģijas virzienu
izpratnei,
attīstības
psiholoģijā,
filozofiskās
domāšanas
attīstībā,
filozofijas un psiholoģijas kopsakarībās,
kvalitatīvajā pētniecībā, dažādu sociālu
grupu psiholoģiskās īpatnības valodas
nozīme, estētiskā pieredze.

Kolaboratīvas
kvalitatīvās
pētniecības
metodes, kas īpašu
uzmanību
velta
cilvēkam
kā
indivīdam
un
vērību
pievērš
indivīdu
atšķirīgajām
pasaulēm. Cilvēka
dzīves
daudzkrāsainības

Kursadarbs
-15
kredītpunkti;
noslēguma
pētnieciskais
diplomprojekts/
tēzes (70 KP), kas
var izpausties kā publicēts
raksts;
uzstāšanās
atzītā
konferencē;
pētījums; prakses
darbs; jebkurš no
diplomprojektu/
tēžu veidiem tiek
noslēgumā
prezentēts
seminārā.
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poststrukturālisma
nostādnēm, kā arī ar
iejūtību un toleranci pret
atšķirīgiem
kultūras
kontekstiem.

un
subjektīvā
skatījuma
respektēšana
veicina individuālu
psiholoģisko
labklājību, kas ir
pamatā sabiedrības
psiholoģiskajai
labklājībai.

Viens no RSU studiju programmas uzdevumiem ir sniegt iespēju iegūt teorētiskās zināšanas
psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas psihologa asistenta profesionālajā
darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot praktiskajā darbā. Salīdzinājums ar
LU un DU studiju programmām ļauj secināt, ka RSU studiju programmā šis uzdevums ir realizēts
atbilstoši psiholoģijas apmācības pieredzei Latvijā. Salīdzinot šīs programmas, var konstatēt, ka
praktiski visi obligātie kursi, kas tiek realizēti LU un DU, ir iekļauti arī RSU studiju programmā.
Tas ir priekšnoteikums, lai apgūtu izglītību psihologa bakalaura standartam atbilstošā līmenī. Taču
RSU studiju programmas uzdevums ir arī nodrošināt psihologa asistenta kvalifikācijai nepieciešamo
pamatiemaņu apguvi, skaidri pozicionējot šīs programmas specifiku, uzsverot, tās orientāciju uz
tādu prasmju un attieksmju attīstīšanu, kas nepieciešamas profesionālajā darbā veselības aprūpē.
Lai realizētu šo uzdevumu, studiju kursu saturs, pirmkārt, atbilstoši mūsdienu zinātnes virzībai,
ir orientēts uz integrāciju, kas realizējas triju dimensiju aktualizācijā gan zināšanās un attieksmēs bioloģiskajā, sociālajā, humānistiskajā. Otrkārt, jāmin saturiskā studiju kursu virzība uz darbu
veselības aprūpes vidē. Treškārt, jāpasvītro fakts, ka programmā sniegtās zināšanas un prasmes
ietver tādus psiholoģijas virzienus kā eksistenciāli fenomenoloģiskā psiholoģija, psihoanalīze un
dzīļu psiholoģija, sociālais konstrukcionisms. Fokuss uz šiem virzieniem ir viens no
priekšnoteikumiem iejūtības un tolerances izveidei pret atšķirīgiem kultūras kontekstiem, kas
neapšaubāmi ir nozīmīgas kvalitātes mūsdienu profesionāļiem. Kā redzams, šis studiju programmas
uzdevums ir saturiski līdzīgs 1. tabulā aplūkoto ārzemju augstskolu studiju programmu
raksturojumam. Tādējādi var secināt, ka studiju programma atbilst psiholoģijas izglītības virzībai
gan Latvijā, gan pasaulē, vienlaikus definējot brīvo nišu speciālistu apmācībā.

2.Augstākās izglītības programmas organizācija
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības programmu licenzēšanas
komisijas 2007.gada 3.aprīļa lēmumu Rīgas Stradiņa universitātei tika izsniegta licence Nr. 0405530 par tiesībām īstenot profesionālās augstākās izglītības programmu „Psiholoģija” (programmas
kods 42310), sociālo zinātņu bakalaura grāda psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikācijas
iegūšanai.
Augstākās izglītības programmas „Psiholoģija” realizācija tika uzsākta 2007./2008.
akadēmiskajā gadā un tā tiek īstenota pilna laika klātienes studiju formā.
Akreditācijai piedāvātajā augstākās izglītības programmā nav izdarītas izmaiņas, salīdzinot ar
apstiprinātajiem licences materiāliem.
2.1. Augstākās izglītības programmas plāna atbilstība RSU mērķiem un uzdevumiem
Augstākās izglītības bakalaura programma „Psiholoģija” tiek realizēta Rīgas Stradiņa
universitātē - valsts dibinātā augstākās izglītības un zinātnes iestāde - ar izkoptām un noturīgām
tradīcijām. Likumā "Par Rīgas Stradiņa universitātes Satversmi" ir noteikts, ka RSU galvenie mērķi
ir, strādājot valsts labā, piedāvāt un realizēt plašu universitātes akadēmisko un profesionālo
izglītību, pētnieciskā darba iespējas, medicīnas, veselības un sociālās aprūpes, sociālo zinātņu un
dabaszinātņu jomā. Augstākās izglītības programma „Psiholoģija” nodrošina augsta līmeņa studijas,
integrējot medicīnas, dabaszinātņu, veselības un sociālās aprūpes, sociālo zinātņu un humanitāro
zinātņu sasniegumus.
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Augstākās izglītības programma „Psiholoģija” savus mērķus realizē saskaņoti ar RSU
stratēģiskajiem mērķiem, atbilstoši RSU Attīstības koncepcijai, Satversmei, kā arī saskaņā ar
Komunikācijas fakultātes mērķiem.
RSU Attīstības koncepciju 2008. – 2012. gadam raksturo vairāki atslēgas vārdi: stabilitāte un
pārdomāta attīstība; kvalitāte; saskaņa un sadarbība; augstskolas prestižs. Augstākās izglītības
programma savu realizāciju saskaņo ar katru no tiem.
RSU Komunikācijas fakultātes mērķi paredz: nodrošināt sabiedrības vajadzībām atbilstošu
valsts un starptautiskajā līmenī atzītu augstākās izglītības programmu realizāciju; sekmēt
mācībspēku un studentu zinātnisko pētniecību un jaunradi; sadarboties ar citu profesiju pārstāvjiem
veselības, sociālās aprūpes un izglītības, sociālo zinātņu jomā; uzskatīt studiju kvalitāti un
pētniecības darba atbilstību starptautiskajam līmenim par galveno faktoru fakultātes darbībai un
sekmīgai attīstībai; iesaistīties dažādu zinātņu nozaru integrācijas procesos.
2.2. Augstākās izglītības programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība
Studiju process augstākās izglītības programmā „Psiholoģija” ir organizēts atbilstoši Augstskolu
likumam un citiem normatīvajiem aktiem, Rīgas Stradiņa universitātes Satversmei, kā arī saskaņā ar
RSU Senātā pieņemtajiem studijas reglamentējušiem dokumentiem: Studiju iekšējās kārtības
noteikumi (apstiprināti RSU Senāta 15.05.2007 sēdē, protokols Nr. 1-2/15.05.07) un Studiju
reglaments I (apstiprināts RSU Senāta 18.01.2011. sēdē, protokols Nr. 1-2/18.01.11). Rīgas
Stradiņa universitāte ir pirmā augstākās izglītības iestāde Latvijā, kura ir ieguvusi starptautisko
Kvalitātes vadības sistēmas sertifikātu ISO 9001:2001. Līdz ar to augstākās izglītības programmas
vadības kvalitāte tiek īstenota atbilstoši ISO standarta noteiktajam vadības procesam.
Augstākās izglītības programmas „Psiholoģija” iekšējās kvalitātes nodrošināšana tiek realizēta
dažādos veidos: lai sekmīgi īstenotu studiju procesu, savlaicīgi pirms akadēmiskā gada uzsākšanas
tiek izstrādāti un Senātā apstiprināti mācību plāni; akadēmiskā gada laikā katra semestra noslēgumā
struktūrvienībā tiek analizēta studiju plāna izpilde, konstatējot vājās un stiprās puses, un atbilstoši
secinājumiem tiek rasti risinājumi studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai. Studiju programmas
kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir arī studiju priekšmetu programmu satura analīze un izvērtējums,
kā arī augsti kvalificēti un pieredzējuši docētāji.
Svarīga loma programmas iekšējās kvalitātes nodrošināšanai ir savstarpējai atgriezeniskai saitei
starp katedras personālu un studējošajiem. Semestra noslēgumā tiek veiktas studējošo aptaujas, lai
noskaidrotu studentu vērtējumu par programmas realizēšanu, kā arī studiju priekšmetiem.
Novērtējot Socioloģijas un psiholoģijas katedras kā RSU struktūrvienības darbu, tiek vērtēta
mācībspēku metodiskā un zinātniski pētnieciskā darbība, akadēmiskās kvalifikācijas pilnveidošanas
darbs, darbs profesionālajās organizācijās un starptautiska sadarbība.
Studiju gada noslēgumā tiek veikta katedras un augstākās izglītības programmas
pašnovērtēšana.
Šī plānveidīgā un mērķtiecīgā darbība nodrošina programmas iekšējās kvalitātes vadību un
programmas attīstību.

3.Augstākās izglītības programmas anotācija
3.1.Studiju programmas uzbūve (saturs, apjoms un ilgums)
Studiju programmu tiek īstenota pilna laika klātienes studiju veidā. Kopējais studiju ilgums – 8
semestri; kopējais apjoms – 160 kredītpunkti. Viens kredītpunkts atbilst vidēji 16 kontaktstundām
vai 40 studenta darba stundām studiju kursa apguvei.
Studiju kursi veidoti tā, lai iegūstamās teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un attieksmes
atbilstu psihologa asistenta profesijas standartam.
Kopējais kredītpunktu sadalījums redzams 2. tabulā.

8

2. tabula
Kredītpunktu sadalījums pa programmas daļām
Vispārizglītojošie studiju kursi
Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
Nozares profesionālās specializācijas kursi
obligātie
izvēles
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi
Prakse ārpus augstskolas
Novērošanas prakse
Indivīda psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes praksē
Grupu un organizāciju izpēte praksē
Psiholoģiskā konsultēšana praksē I, II
Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē
Pētījums psiholoģijā praksē
Bakalaura darbs
Kopā

20 KP
36 KP
60 KP
52 KP
8 KP
6 KP
26 KP
2 KP
4 KP
4 KP
8 KP
4 KP
4 KP
12 KP
160 KP

Vispārizglītojošajos studiju kursos studenti iegūst zināšanas un prasmes psihologa asistenta
profesionālajā darbā nozīmīgās humanitārās un sociālās nozarēs, pilnveido sociālās un
organizatoriskās pamatiemaņas, pilnveido projektu izstrādes un to īstenošanas prasmes, attīsta
komunikatīvās prasmes un kvalitātes vadības prasmes.
Nozares teorētiskajos kursos un informācijas tehnoloģiju kursos studenti apgūst
psiholoģijas pamatnozaru teorijas un pētniecības darba metodoloģiju, aprobē iegūtās zināšanas
praktiskajās nodarbībās, pilnveido prasmes darbā ar mūsdienu informācijas tehnoloģijām, kā arī
apgūst prasmes informācijas ieguvē, atlasē un apstrādē. Tas ir pamats lietišķo nozares kursu
apguvei.
Nozares profesionālās specializācijas kursus veido gan obligātie psiholoģijas lietišķo nozaru
kursi, saskaņā ar profesijas standartu, gan izvēles kursi citās psiholoģijas nozarēs. Izvēles studiju
kursi dažādās psiholoģijas nozarēs nodrošina iespēju studentiem padziļināt zināšanas un prasmes
saskaņā ar savām profesionālajām interesēm.
Šajos studiju kursos tiek akcentētas praktiskās iemaņas. Profesionālo prasmju pilnveidošanai,
katra kursa ietvaros vismaz 50% laika tiek atvēlēts praktiskajām nodarbībām. Studenti apgūst
profesionālā darbā nepieciešamās pamatiemaņas psiholoģiskajā konsultēšanā, izvērtēšanā,
psiholoģiskās adaptācijas veicināšanā, rehabilitācijas pamatos, darbā ar indivīdu un/vai grupu, lai
pēc studiju programmas sekmīgas apguves būtu iespējams veikt psihologa asistenta profesionālos
pienākumus psihologu pārraudzībā saskaņā ar profesijas standartu. Studenti tiek sagatavoti
sadarbībai ar citiem aprūpes un palīdzošo profesiju darbiniekiem cilvēku psiholoģisko problēmu
risināšanā. Profesionālās specializācijas pamatprasmes studenti nostiprina praksē ārpus
augstskolas dažādās iestādēs prakses vadītāja pārraudzībā.
Brīvās izvēles kursos studenti pēc izvēles var apgūt zināšanas, prasmes un attieksmes, kuras
var palīdzēt vēlāk profesionālajā darbā.
Studijas beidzot, studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.
Studiju kursu sadalījums pa programmas daļām un semestriem un docētāji, kuri realizē attiecīgo
studiju kursu ir redzami 4. pielikumā.
Pēc iepriekšējās akreditācijas komisijas ieteikuma visi programmas kursi tika sadalīti 8 moduļos
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Nr.
I.

3. tabula
Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas kursu sadalījums pa moduļiem
Modulis
Kursa nosaukums
Atbildīgais pasniedzējs
Dr.phil., as. prof. A.Vilks
Vispārizglītojošie 1.1. Filozofijas pamati
1.2. Ievads socioloģijā
As.prof., Dr.sc.soc. R.Rungule
kursi
1.3. Ievads projektu vadībā
1.4. Loģika
1.5. 2 svešvalodas

II.

Pētniecība

III.

Psiholoģijas
teorētiskie
pamatkursi

Mg. iur., Mg.art. doc.v.i. I.J.Mihailovs
Dr.phil., as. prof. A.Vilks
Mg. phyl., lekt. S.Cire, Mg.paed., lekt.
D.Žibale
1.6. Informāciju tehnoloģijas
Dr.biol., prof. U.Teibe
2.1. Statistiskās datu apstrādes Dr.biol., prof. U.Teibe
metodes
2.2. Pētījums psiholoģijā
Dr.psych., Mg.sc.sal.doc. K. Mārtinsone
2.3. Diferenciālā psiholoģija
Mg. psych. A.Arnicāne
2.4. Kursa darbi
Dr.psych., Mg.sc.sal .doc. K. Mārtinsone
2.5. Bakalaura darbs
Dr.psych.,
Mg.sc.sal
as.prof.
2.6.
Pētījumu
datu apstrādes S.Mihailova
datorprogrammas
Dr.biol., prof. U.Teibe
2.7. Kvalitatīvā pētniecība
Dr.psych., Mg.sc.sal .doc. K. Mārtinsone
2.8. Biogrāfiskās metodes
As.prof., Dr.sc.soc. R.Rungule
3.1. Vispārīgā psiholoģija I, II
Dr. psych., Mg.sc.sal. M. Zakriževska
3.2. Psiholoģijas vēsture
Mg.psych., Mg.sc.sal I.Ozola
3.3. Attīstības psiholoģija
Mg.psych.,Mg.sc.sal., lekt. I.Majore3.4. Sociālā psiholoģija
Dūšele
3.5. Personības psiholoģija
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova
3.6. Kognitīvā psiholoģija
Dr.psych.,
Mg.sc.sal
as.prof.

S.Mihailova
IV.

Psihes
bioloģiskais
pamats (PBP)

V.

Psihologa
profesionālā
darbība

VI.

Psiholoģija
veselības aprūpes
sistēmā

VII. Psiholoģijas
nozares

Mg.psych., Mg.sc.sal I.Ozola
4.1. PBP I (anatomija)
Dr.med., doc. Dz.Kažoka.,
4.2. PBP II (fizioloģija)
Dr.biol., doc.A.Krauja,
4.3. PBP III (bioloģija, ģenētika)
Dr.med.,lekt.A. Puzuka
4.4. Neiropsiholoģija
Prof., Dr.med. I.Logina
5.1. Profesionālās darbības tiesiskie Mg. iur., Mg.art. doc.v.i. I.J.Mihailovs
pamati
5.2. Psihologa profesionālā darbība Mg.psych.,Mg.sc.sal., lekt. I.MajoreDūšele
un ētika
5.3. Psiholoģiskās izpētes un Mg. psych. A.Arnicāne
izvērtēšanas metodes
Mg.psych.,Mg.sc.sal. lekt. I.Majore5.4. Psiholoģiskā konsultēšana
5.5.
Grupu
psiholoģija
un Dūšele
konsultēšana
Dr.psych., Mg.sc.sal .doc. K. Mārtinsone
5.6. Psihoterapijas virzieni
Dr.psych., Mg.sc.sal as.prof. S.Mihailova
5.7. Prakse
Dr.psych., Mg.sc.sal as.prof. S.Mihailova
5.8. Psihometrika
Dr.psych., Mg.sc.sal .doc. K. Mārtinsone
6.1. Veselības psiholoģija
Dr.psych., Mg.sc.sal as.prof. S.Mihailova
6.2. Klīniskā psiholoģija
Mg.psych.,Mg.sc.sal., lekt. I.Majore6.3.
Veselības
aprūpe
un Dūšele
rehabilitācija
Asist., Dr.I. Mihejeva
6.4. Ievads psihosomatikā
asist. Dr.A. Užāns
6.5. Psihiatrijas un narkoloģijas Dr.med., as. prof. E. Rancāns
pamati
6.6. Pirmā palīdzība
Mg. paed., Bak.psych., lekt. K.Circenis
7.1. Pedagoģiskā psiholoģija
Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
7.2. Organizāciju psiholoģija
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova;
7.3. Ģimenes psiholoģija
Mg.psych., Mg.sc.sal. I.Majore-Dūšele
7.4. Ievads juridiskajā psiholoģijā
Dr.iur., prof. A.Vilks
7.5. Ievads vides psiholoģijā
Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne

10

VIII Citas
blakusnozares

7.6. Ievads sporta psiholoģijā
7.8. Ievads politiskajā psiholoģijā
7.9. Ievads starpkultūru psiholoģijā
7.10. Ievads reliģijas psiholoģijā
7.11. Darba psiholoģija
7.12. Ievads mēdiju psiholoģijā
7.13. Vadīšanas un konfliktu
psiholoģija
7.14. Intelekta un kreativitātes
psiholoģija
8.1. Ievads mākslu terapijā
8.2. Ievads sociālajā antropoloģijā
8.3. Sociālā darba pamati
8.4. Sociālās politikas pamati

Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
Dr. psych., Mg.sc.sal. M. Zakriževska
Dr.art., as.prof. D.Hanovs,
Dr.art., as.prof. D.Hanovs
Mg. psych., lekt. D.Romanovska
Dr.phil., as.prof. I.Skulte
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova,
Mg.psych., Mg.sc.sal I.Ozola
Dr.psych., Mg.sc.sal .doc. K. Mārtinsone
Dr.sc.soc. as.prof. R.Rungule
Dr. phil., as.prof. L. Vilka
Dr. phil., as.prof. L. Vilka

Modulis „Vispārizglītojošie kursi” atbilst programmas daļai “Vispārizglītojošie studiju kursi”.
Modulis „Pētniecība” – ietilpst programmas daļā “Nozares teorētiskie kursi un informācijas
tehnoloģiju kursi”. Šajā modulī studenti apgūst psiholoģijas pētniecības darba metodoloģiju.
Modulis nodrošina iespēju padziļināti iegūt zināšanas, iemaņas un prasmes, kas nepieciešamas
bakalaura darba pētnieciskajā procesā, tā izveidē un noformēšanā.
Modulis „Psiholoģijas teorētiskie pamatkursi” – ietilpst programmas daļā “Nozares teorētiskie
kursi un informācijas tehnoloģiju kursi”. Šajā modulī studenti apgūst psiholoģijas pamatnozaru
teorijas
Modulis „Psihes bioloģiskais pamats” – Šī moduļa kursi ieliek pamatu sapratnei par cilvēku kā
bioloģisku būtni
Modulis ”Psihologa profesionālā darbība”- – ietilpst programmas daļas „Nozares profesionālās
specializācijas kursi” un „Prakse”. Šajos studiju kursos tiek akcentētas psihologa profesionālajā
darbībā nepieciešamās zināšanas un prasmes. Studenti apgūst profesionālā darbā nepieciešamās
pamatiemaņas psiholoģiskajā konsultēšanā, izvērtēšanā un darbā ar indivīdu un/vai grupu.
Modulis „Psiholoģija veselības aprūpes sistēmā”– ietilpst programmas daļā „Nozares
profesionālās specializācijas kursi”. Studenti tiek sagatavoti sadarbībai ar citiem veselības aprūpes
un palīdzošo profesiju darbiniekiem cilvēku psiholoģisko problēmu risināšanā.
Modulis „Psiholoģijas nozares” – ietilpst programmas daļā „Nozares profesionālās
specializācijas kursi”. Šis modulis veido kompetenci vissvarīgākās psiholoģijas apakšnozarēs,
sniedz zināšanas un iemaņas, kuras nepieciešamas psihologa asistenta darbībā.
Modulis “Citas blakusnozares” – ietilpst programmas daļā „Brīvās izvēles kursi”. Šajā modulī
studenti var iegūt ieskatu līdzīgās profesijās.
3.2. Imatrikulācijas noteikumi
Par RSU profesionālā bakalaura studiju programmas psiholoģijā studentu var kļūt LR pilsoņi un
pastāvīgie iedzīvotāji, citu valstu pilsoņi un bezvalstnieki, kuru dzīves vieta ir Latvijas Republika,
neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības, politiskajiem
uzskatiem, reliģiskās pārliecības un nodarbošanās, ja viņi ir ieguvuši vispārējo vidējo izglītību.
Imatrikulācija profesionālā bakalaura studiju programmas psiholoģijā notiek saskaņā ar
normatīvo aktu prasībām un atbilstoši RSU kopējiem imatrikulācijas noteikumiem.
Reflektantu uzņemšana pilna laika studiju programmā notiek atklātā un vienlīdzīgā konkursa
kārtībā, pamatojoties uz iestājpārbaudījumiem un centralizēto eksāmenu rezultātiem (centralizētajos
eksāmenos iegūtajam vērtējumam jābūt ne zemākam par E līmeni), izņemot tās personas, kuras
ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību
ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām (ja ir atbilstošs apliecinošs dokuments), saskaņā ar
Augstskolu likuma 46.panta 3.daļu.
Ārvalstu pretendentiem nepieciešama Latvijas vidusskolas izglītībai pielīdzināma izglītība.
Diploma atbilstību nosaka ar Akadēmiskās informācijas centra ekspertīzi.
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4. Vērtēšanas sistēma
Zināšanu, prasmju un attieksmju vērtēšana ir studiju procesa neatņemama sastāvdaļa, kuras
mērķis ir novērtēt un analizēt studējošo zināšanas, prasmes, iemaņas un attieksmi augstākās
izglītības programmas apguvē. Vērtēšanas sistēmā svarīga loma ir atgriezeniskās saites
nodrošināšanai, kas ļauj novērtēt ne tikai studējošo zināšanu, prasmju un attieksmju attīstību, bet arī
studiju procesa kvalitāti kopumā.
Augstākās izglītības programmā vērtēšana notiek atbilstoši studiju darba apjomam –
kredītpunktos un kvalitātei – pēc Latvijas Republikā pieņemtās 10 ballu skalas. Kopš 2007./
2008.akadēmiskā gada RSU vērtēšana notiek atbilstoši Studiju reglamentam I. Vērtēšanas
pamatforma ir eksāmens, atsevišķos gadījumos – ieskaite, sekmīgi nokārtots kurss ir ar vērtējumu 4
un augstāk.
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 pirmajā nodarbībā, nosakot gala pārbaudījuma formu, tā izpildes veidus
un termiņus. Jebkuru studiju kursu beidzot, studenti kārto eksāmenu. Eksāmena prasības ir
atšķirīgas – saskaņā ar studiju kursa mērķi un specifiku. (Studiju programmā iekļauto studiju kursu
apraksti skatāmi 3. pielikumā).
Vairums eksāmenu studenti kārto rakstveidā. Rakstveida eksāmenos studentu zināšanu
vērtēšanai tiek izmantoti akadēmiskie testi ar standartizētiem vērtēšanas kritērijiem vai 10-15
jautājumu virkne. Tiek saglabāta arī mutiskā eksāmena forma, īpaši profesionālās specializācijas
kursos, kas ļauj novērtēt mācību vielas apguves dziļumu, praktiskās iemaņas, kritiskās domāšanas
prasmes. Daži eksāmeni notiek divās daļās – rakstiski un pēc tam mutiski, kad studentam ir iespēja
ar pasniedzēju diskutēt darba rezultātus. Dažāda veida pašatskaites un protokolu izvērtējums ir
būtiski vērtēšanas instrumenti studentu praktisko iemaņu pārbaudei.
Atsevišķos studiju kursos kā papildus pārbaudes forma tiek izmantoti referāti, esejas un
recenzijas par lasītajiem avotiem un kontroldarbi. Atkarībā no kursa specifikas tiek izmantota gan
nepārtrauktā novērtēšana (piemēram, semināros, nodarbībās, kontroldarbos, kas ļauj sekot, vai
students mācību vielu apgūst sistemātiski), gan novērtēšana tikai semestra beigās. Ir mācību kursi,
kuros 30%-50% no vērtējuma veido darbs semestra laikā un kontroldarba atzīme un pārējo daļu
nosaka eksāmena vērtējums. Atsevišķos kursos vērtējumu ir iespējams iegūt regulāri un sistemātiski
strādājot mācību procesā. Akcents tiek likts arī uz pasniedzēju izvirzīto termiņu ievērošanu, kā arī
praktisko nodarbību apmeklējumu, kas atsevišķos kursos būtiski ietekmē galīgo novērtējumu.
Nozares teorētiskajiem pamatkursiem vēlamā prasība ir pussemestra kontroldarbi.
Mācību gada laikā tiek veikta mācību vielas apguves kontrole, stingri kontrolēts kopsavilkumu,
eseju, referātu, studiju darbu iesniegšanas termiņš. Bakalaura darbiem tiek rīkota
priekšaizstāvēšana. Pavasara semestra beigās tiek rīkota studiju darbu aizstāvēšana otrā un trešā
gada studentiem, kuras laikā katrs students saņem atzīmi gan par izstrādāto darbu, gan par izstrādāto
recenziju savam studiju biedram.
Prakses vērtējumu veido: studenta pašnovērtējums, mentora un supervizora novērtējums par
praktikanta praktisko darbību – prakses uzdevumu izpildi, profesionālo prasmju pilnveidošanos,
profesionālās ētikas izpratni un pielietošanu. Prakses rezultāti tiek vērtēti katrā prakses kursā
atsevišķi.
Augstākās izglītības programma „Psiholoģija” konsekventi tiecas optimizēt studējošo kontroles
veidus, kas atbilst RSU attīstības koncepcijai.

5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana
Augstākās izglītības programmas izstrādi, īstenošanu un attīstīšanu koordinē RSU
Komunikācijas fakultātes Socioloģijas un psiholoģijas katedra. Programmas īstenošanu nodrošina
dažādu katedru un universitātes struktūrvienību sadarbība: studiju priekšmetus docē ne tikai
Komunikācijas fakultātes, bet arī Medicīnas, Rehabilitācijas, Māszinību fakultātes, Tiesību institūta,
Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas katedras, Psihiatrijas un narkoloģijas katedras,
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Bioķīmijas un normālās fizioloģijas katedras, Anatomijas un antropoloģijas institūta, Medicīniskās
bioloģijas un ģenētikas katedras, Fizikas katedras un Valodu centra pasniedzēji. Uzsākot studijas,
studējošie tiek iepazīstināti ar Psiholoģijas augstākās izglītības programmas mērķiem un
uzdevumiem, saturu, studiju organizāciju, prasībām un plānotajiem rezultātiem.
Augstākās izglītības programma ir sagatavota, ievērojot mācību priekšmetu pēctecību,
patstāvīgā darba nozīmi, zināšanu un prasmju daudzpusīgu vērtēšanu un sekmējot intensīvu
pētniecisko darbu, kas ilgst visu studiju laiku un noslēdzas ar bakalaura darba izstrādi un
aizstāvēšanu. Līdzās pētnieciskā darba attīstībai, augstākās izglītības programmas ietvaros liels
uzsvars tiek likts uz praktisko prasmju apgūšanu, kas tiek panākta pakāpeniski iesaistot studentus
prakses uzdevumu veikšanā.
Studiju plāns aptver 4 studiju gadus (8 akadēmiskos semestrus). Pirmajos trijos gados studenti
apgūst galvenokārt obligātos, obligātās izvēles studiju priekšmetus un izvēles studiju priekšmetus,
lai iegūtu vienotu teorētisko, praktisko un attieksmju pamatu. Ceturtajā gadā studenti iziet beidzamo
praksi un aizstāv bakalaura darbu. Darbs pie bakalaura darba izstrādes sākas jau no otrā kursa,
rakstot kursa darbus.
Augstākās izglītības programmas īstenošanā tiek ievērots moduļu un semestru princips.
Kopumā laika sadalījums atbilst semestru principam – katrā mācību gadā ir paredzēti divi semestri.
Katrā semestrī studējošajam ir jāiegūst 20 KP, kopā nostrādājot 800 stundas. Studiju priekšmetu
plānojums paredz gan lekcijas, gan nodarbības, atkarībā no konkrētā studiju priekšmeta specifikas
atšķirīgās proporcijās. Iespējamais sadalījums: 1:1; 1:2; 1:3; 1:4. Jāpiebilst, ka šis plānojums ir
veidots, ņemot vērā programmas uzdevumus un respektējot finansiālo resursu ietvarus. Studijas
kontaktnodarbībās notiek darbdienās, taču studenti daļu no studiju laika strādā patstāvīgi vai grupā.
Apkopojot minēto informāciju par studiju procesa organizēšanas vispārējiem principiem,
jāsecina, ka programmas uzbūve ir loģiska, veicina patstāvīgu pētniecisko darbību un praktisko
iemaņu mērķtiecīgu attīstīšanu.
5.1. Studiju metodes un formas
Dažādu mācību metožu un formu pielietošanas mērķis ir nostiprināt studentu teorētiskās
zināšanas, pilnveidot spēju kritiski analizēt situācijas un problēmas, pielietojot teorētiskās
zināšanas, attīstīt praktiskās iemaņas un attieksmes, attīstīt savstarpējas saskarsmes prasmes un
spēju strādāt gan individuāli, gan grupā, pilnveidot spēju novērtēt dažādību, pilnveidot prasmi
izteikt savas domas rakstveidā. Liela uzmanība tiek pievērsta studentu patstāvīgajam darbam.
Pasniedzēju uzdevums ir palīdzēt studentiem organizēt patstāvīgo darbu, nepieciešamības gadījumā
sniegt konsultācijas.
Studiju metodes un formas tiek izvēlētas atbilstoši augstākās izglītības programmas mērķim,
uzdevumiem un mācību vielas specifikai katrā konkrētā studiju priekšmetā. Tiek realizētas dažādas
mācību metodes: lekcijas, nodarbības, apgūto teorētisko zināšanu konkretizācija semināros,
problēmsituāciju analīze, esejas par konkrēto studiju tēmu, referātu izstrāde un to publiska
apspriešana, diskusijas, darbs grupās.
Saskaņā ar mūsdienu augstskolu didaktikas prasībām akcents tiek likts uz aktīvajām mācību
formām, aizvien biežāk pasniedzēji neizmanto lekciju tikai kā priekšlasījumu, bet savā darbā
izmanto arī aktīvās apmācības metodes, stimulējot diskusijas par doto tēmu, organizējot darbu
mazajās grupās. Aktīvās apmācības metodes plaši tiek izmantotas nodarbībās un semināros.
Tādejādi tiek ņemta vērā arī RSU attīstības koncepcija, kurā uzsvērts, ka lekcijas, kā brīvās izvēles
zināšanu formas vieta, ikvienā studiju priekšmetā ir nopietni jāizvērtē un, nepieciešamības
gadījumā, būtiski jāuzlabo, ņemot vērā modernās informācijas ieguves iespējas. To nosaka,
pirmkārt, fakts, ka kļūst pieejamāka mācību literatūra, informācija kopumā. Liela uzmanība tiek
veltīta arī studentu patstāvīgajam darbam, kas ir orientēts uz zinātniskās literatūras analīzi, referātu
un individuālo projektu sagatavošanu. Šajā aspektā, kur tas ir iespējams viens no pasniedzēju
uzdevumiem ir organizēt studentu patstāvīgo darbu.
Lai studenti būtu informēti un orientētos studiju plānā, uzsākot studijas, viņi saņem „Studentu
rokasgrāmatu”, kas veltīta mācību procesa aprakstam un prasībām, studiju darba un bakalaura darba
satura un formas izstrādei, izmantotās literatūras un avotu saraksta noformēšanai. Studiju procesā
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notiek aktīva e-komunikācija starp katedru un studentiem, studentiem tiek izsūtīti kursu apraksti,
pasniedzēju sagatavotie materiāli utt.
5.2. Akadēmiskā personāla pētniecības darbība
Pētniecība ieņem svarīgu vietu RSU akadēmiskajā procesā kopumā. RSU attīstības koncepcijā ir
noteikts, ka visiem docētājiem jāpiedalās zinātniskajā darbā, šis process iespēju robežās jāatbalsta
finansiāli. RSU regulāri katru gadu izdod krājumu, kurā ir apkopota infomācija par akadēmiskā
personāla zinātniskajām publikācijām konkrētajā gadā.
Socioloģijas un psiholoģijas katedras (SPK) viens no uzdevumiem ir studiju kvalitātes un
pētniecības darba sasaiste. Pagaidām precīzi nav noteikti RSU zinātnes attīstības prioritārie virzieni,
kas studiju programmai kopumā un SPK kā struktūrvienībai nedaudz apgrūtina pētnieciskās tēmas
izvēli.
Katedras akadēmiskais personāls piedalās dažādos zinātniskā un praktiskā rakstura projektos.
Pētījuma projekti tiek finansēti no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (Latvijas Zinātnes padome, LR
Labklājības ministrija, LR Izglītības un Zinātnes ministrija), no Eiropas Savienības līdzekļiem
(Eiropas Savienības sociālā fonda nacionālās programmas pētījumi). Zinātnisko pētījumu rezultāti
tiek atspoguļoti zinātniskajās publikācijās un prezentēti zinātniskajās konferencēs.
Jomas, kurās zinātnisko darbu strādā katedras pasniedzēji ir sekojošas: sabiedrības integrācija,
sociālā atstumtība, narkotiku lietošanas izplatība un adiktīva uzvedība, jaunatnes socioloģija un
vērtību izpēte, darba tirgus un nodarbinātība, nabadzības sociālie un psiholoģiskie cēloņi, sociālā
riska ģimeņu izpēte, dzīves kvalitātes izpēte dažādām iedzīvotāju grupām, pašattieksmes korekcija.
Katedras studenti kopā ar programmas vadītāju un Fizikas katedras pasniedzējiem veica
pētījumu par vērtību hierarhiju izpēti dažādu specialitāšu 1.kursa studentu vidū. Par pētījumā
iegūtajiem rezultātiem tika ziņots RSU zinātniskajā konferencē 2011.gada aprīlī referātā „Vērtību
hierarhijas izpēte: Rīgas Stradiņa universitātes 1.kursa dažādu programmu studentu salīdzinošais
vērtējums 2010.gadā”.
Docētāji no katedras un citām struktūrvienībām, kuri piedalās programmas realizācijā, regulāri
īsteno zinātniski pētniecisko darbību (zinātniskās pētniecība tēmas skat.4.4.pielikumu). Viņu
zinātniskās aktivitātes ir uzstāšanās un dalība zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs,
zinātnisko rakstu publicēšana Latvijā un ārzemēs (t.sk. recenzējamos izdevumos), dalība finansētu
zinātnisko projektu izstrādē (skat.2.pielikumu Akadēmiskā personāla CV).
5.3. Studentu pētnieciskais darbs un prakse
Par vienu no uzdevumiem Socioloģijas un psiholoģijas katedra ir izvirzījusi sekmēt studentu
zinātnisko pētniecību. Pagaidām studentu pētnieciskais darbs norit galvenokārt kursa darbu un
bakalaura darbu izstrādes ietvaros.
Studiju laikā studenti apgūst pētnieciskā darba veikšanai nepieciešamās iemaņas – attīsta
prasmi iedziļināties pētāmajā problēmā, veikt zinātniskās literatūras analīzi, salīdzinot un apkopojot
dažādu autoru pieejas un viedokļus par pētāmo jautājumu, izsakot arī savu attieksmi; izstrādāt
empīriska pētījuma projektu, to realizēt; attīsta prasmi izvēlēties adekvātas pētījuma metodes,
korekti ievākt datus, tos apstrādāt, analizēt, interpretēt un izdarīt secinājumus; attīsta kritiskās
domāšanas prasmes. Studenti pētnieciskajam darbam tiek gatavoti pakāpeniski. Kursa darbā I
studenti veic teorētisku pētījumu studenta izvēlētajā psiholoģijas nozarē un apgūst vai padziļina
avotu meklēšanas, atlases un izvērtēšanas prasmes, literatūras analīzes iemaņas. Kursa darbā II
studenti veic empīrisku pētījumu izvēlētajā tematā, pierādot savu prasmi ne tikai veikt literatūras
analīzi, bet arī izvēlēties adekvātas pētījuma metodes, korekti ievākt datus, tos apstrādāt, analizēt,
interpretēt un izdarīt secinājumus. 7. un 8. semestrī studenti raksta un aizstāv bakalaura darbu, kurā
iepriekšējos gados apgūtās pētnieciskā darba iemaņas tiek padziļinātas .
Kopumā studiju kursi programmā ir ar praktisku ievirzi, veidoti tā, lai būtu praktiskas
nodarbības, kuru laikā mācību viela tiktu aprobēta praksē.
Praksi ārpus augstskolas studenti iziet 2., 5., 6., 7. un 8. semestrī dažādās darba vidēs, veicot
darbam nepieciešamo praktisko iemaņu trenēšanu, atbilstoši profesijas standartam. Praksi veido trīs
pamatkomponenti – Psihologa pamatiemaņu attīstīšana (Novērošanas prakse, Psiholoģisko
stratēģiju izstrāde praksē), Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana (Indivīda psiholoģiskās izpētes un
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izvērtēšanas metodes praksē, Grupu un organizāciju izpēte praksē, Pētījums psiholoģijā),
Psiholoģiskā konsultēšana. Prakses uzdevumus studenti veic prakses vadītāja uzraudzībā. Prakses
uzdevumi katrā sadaļā ir orientēti uz praktisko iemaņu attīstīšanu, apgūto zināšanu aprobāciju
praksē. Svarīga prakses sastāvdaļa ir regulāras supervīzijas pie prakses vadītāja.
Prakses noslēgumā students raksta prakses atskaiti un to aizstāv. Prakses vērtējumu veido:
studenta pašnovērtējums, mentora un supervizora novērtējums par praktikanta praktisko darbību –
prakses uzdevumu izpildi, profesionālo prasmju pilnveidošanos, profesionālās ētikas izpratni un
pielietošanu. Prakses periodā praktikanti pilda prakses dienasgrāmatu, kurā atspoguļo prakses
procesa analīzi, atbilstoši prakses mērķim un uzdevumiem. Prakses rezultāti tiek vērtēti katrā
priekšmetā atsevišķi.
RSU piedāvā praktizēt klīnisko prakšu bāzēs: VAS „P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca”,
VAS „Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”,
SIA Rīgas veselības centrs „Pļavnieki”, Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas Dzemdību nams”, Bērnu invalīdu rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”, SIA „Sanatorija- Kūrorta rehabilitācijas centrs
„Jaunķemeri”, VSIA “Vidzemes novada rehabilitācijas centrs “Līgatne”, Rīgas pašvaldības SIA
“Veselības nams 5”, Garīgās veselības valsts aģentūra u.c.

6.Augstākās izglītības programmas perspektīvais novērtējums
6.1. Augstākās izglītības programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam un
profesijas standartam
Programma ir izveidota atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 20.novembra Noteikumos Nr.
481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” noteiktajai
struktūrai (skat. 4. tabulu) un psihologa asistenta profesijas standartam (skat. 5.tabulu)
4. tabula
Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības profesionālā bakalaura un psihologa asistenta
profesionālo studiju programmas atbilstība profesionālās augstākās izglītības standartam
LR MK noteikumu Nr. 481 prasības
RSU studiju programma
Profesionālās programmas apjoms ir
Studiju programmas ilgums 4 gadi un apjoms
vismaz 160 KP
ir 160 KP/ 240 ECTS
Kredītpunktu apjoms gadā – 40 KP
Kredītpunktu apjoms gadā 40 KP / 60 ECTS
Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir
Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms ir 20
vismaz 20 KP
KP / 30 ECTS
Nozares
teorētisko
Nozares
teorētisko
pamatkursu
un
pamatkursu
un
informācijas tehnoloģiju kursu apjoms ir informācijas tehnoloģiju kursu apjoms ir 36 KP /
vismaz 36 KP
54 ECTS
Nozares profesionālās specializācijas kursu
Nozares profesionālās specializācijas kursu
apjoms ir vismaz 60 KP
apjoms ir 60 KP / 90 ECTS
Brīvas izvēles kursu apjoms ir vismaz 6 KP
Brīvas izvēles kursu apjoms ir 6 KP / 9 ECTS
Prakse, kuras apjoms ir vismaz 26 KP
Prakses apjoms ir 26 KP / 39 ECTS
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir
Bakalaura darbs 12 KP / 18 ECTS
diplomdarba (diplomprojekta) izstrādāšana un
aizstāvēšana un kuras apjoms ir vismaz 12 KP
Pēc profesionālās programmas apguves
Pēc profesionālās programmas apguves
piešķir piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju piešķir sociālo zinātņu bakalaura grādu
psiholoģijā ar kvalifikāciju “psihologa asistents”
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5.tabula
Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas standartā iekļauto
zināšanu sarakstu
Teorētiskās zināšanas
Studijas kursi programmā
Psiholoģijas nozares un profesionālās Sociālā psiholoģija, Attīstības psiholoģija, Sociāli
darbības jomas
psiholoģiskais treniņs, Klīniskā psiholoģija, Darba
psiholoģija, Ievads vides psiholoģijā, Ievads juridiskajā
psiholoģijā, Ievads reliģijas psiholoģijā, Ievads sporta
psiholoģijā, Ievads politiskajā psiholoģijā, Ievads
starpkultūru psiholoģijā, Ievads reliģijas psiholoģijā,
Ievads mēdiju psiholoģijā, Ievads reklāmas psiholoģijā
Psiholoģiskās pētniecības metodes
Pētījums psiholoģijā,
Kvatitatīvās un kvalitatīvās pētniecības Pētījums psiholoģijā, kvalitatīvā pētniecība, kursa
analīzes metodes, zinātnisko rakstu darbi, bakalaura darbs,
pamatprincipi
Statistikas datu apstrādes un analīzes Statistisko datu matemātiskā apstrāde, Pētījuma datu
metodes
apstrādes datorprogrammas, Infomāciju tehnoloģijas
Psihofizioloģija
Psihes bioloģiskie pamati I,II,III,
Vispārīgā psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Psiholoģijas vēsture
Psihologa profesionālās ētikas principi
Psihologa profesionālā darbība un ētika I,II
Kognitīvā psiholoģija
Kognitīvā psiholoģija, Intelekta un kreativitātes
psiholoģija
Neiropsiholoģija
Neiropsiholoģija
Attīstības psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Sociālā psiholoģija, Vadības un konfliktu psiholoģija
Personības psiholoģija
Personības psiholoģija
Diferenciālā psiholoģija
Diferenciālā psiholoģija
Pedagoģiskā/ mācību psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģijā
Organizāciju psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Darba psiholoģija
Darba psiholoģija
Klīniskā psiholoģija/ Patopsiholoģija
Klīniskā psiholoģija, Psihiatrijas un narkoloģijas
pamati, Ievads psihosomatikā
Veselības psiholoģija
Veselības psiholoģijā
Ģimenes psiholoģija
Ģimenes psiholoģija
Psiholoģiskā
konsultēšana
un Psiholoģiskā konsultēšana, Psihoterapijas virzieni,
psihoterapijas teoriju pamatprincipi
Grupu psiholoģija un konsultēšana, Psiholoģiskā
korekcija un rehabilitācija
Psihometrika
Psihometrika
Psiholoģiskās izpētes un novērtēšanas Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes
metodes
Zinātnisko rakstu darbu izstrāde
Pētījums psiholoģijā, kursa darbi
2 Svešvalodas
1.svešvaloda (angļu), 2.svešvaloda
Datorzinības
Informāciju tehnoloģijas
Darba tiesiskās attiecības
Psihologa profesijas tiesiskie pamati
Ekonomikas un vadības pamati
Ievads projektu vadībā
Filozofijas pamati
Filozofijas pamati
Loģika
Loģika
Socioloģija
Socioloģija
Vides un darba aizsardzība
Psihologa profesijas tiesiskie pamati
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Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas projekta standartā iekļauto
zināšanu, un prasmju sarakstu attēlots 8. pielikumā
6.2. Darba devēju aptaujas par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem
RSU Komunikācijas fakultātes Socioloģijas un psiholoģijas katedra, īstenojot mācību
programmu, ir ievākusi informāciju no potenciālajiem darba devējiem, lai uzzinātu un izprastu
programmas studentu atbilstību mūsdienu darba tirgus vajadzībām.
Attiecībā uz bakalaura studiju programmas izvērtējumu no darba devēju puses, darba devēju
aptaujas vēl nav bijušas, jo šajā programmā nav absolventu. Taču katedra ir veikusi potenciālo
darba devēju aptauju, lai uzzinātu un izprastu programmas studentu atbilstību klīniskās vides
vajadzībām. Komunikācijas ar potenciālajiem darba devējiem mērķis ir veidot un uzturēt saiti starp
RSU un potenciālo darba devēju praksi.
Kā parādīja darba devēju atsauksmes, ir pieprasījums pēc psihologiem – profesionāļiem ar
medicīniskām zināšanām, kuri spēj iekļauties klīniskās vides daudzdisciplinārā komandas darbā,
kurā sadarbojas ārsti, vidējais medicīniskais personāls, pedagogi, psihologi u.c. Svarīgi, lai studenti
iegūst tādu bāzes psiholoģisko izglītību, ka viņi bez grūtībām var turpināt studijas psiholoģijas vai
mākslas terapijas maģistrantūrās, kā arī citās maģistrantūrās.
Sadarbība ar darba devējiem nākamajos sešos gados tiks orientēta uz studējošo sagatavošanu
tālākai profesionālai darbībai, saskaņā ar darba devēju vajadzībām, kontaktu un sadarbības partneru
tīkla veidošanai, kā arī profesionālo organizāciju iesaistīšanai studiju procesa konsultēšanā, ar mērķi
uzlabot savstarpējo saikni, tādējādi pievienojot studiju procesa akadēmiskai dimensijai orientēšanos
uz darba tirgus aktuālo situāciju.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā
Studiju programmā „Psiholoģija” 2007./2008.m.g. 2008./2009.m.g. un tika uzņemti 11 studenti,
bet jau 2009./2010. un 2010./ 2011. akadēmiskajā gadā tika uzņemti 19 studenti Pašlaik studiju
programmā mācās 45 studenti. Lai popularizētu programmu Latvijas studētgribētāju vidū veiktas
sekojošas aktivitātes: programmas apraksts ir ievietots RSU mājas lapā un reklāmas bukletā,
programmas apraksti tiek ievietoti dažādos izziņas materiālos, sagatavots RSU Studiju ceļvedis,
ielikta reklāma par programmu žurnālos „Psiholoģija Mums” un „Psiholoģija skolai un ģimenei”,
programmā iesaistītie pasniedzēji snieguši intervijas dažādos masu mēdijos.
7.2. Studējošo aptauja un to analīze
2011.gada pavasarī veiktā studentu aptauja liecina, ka visi (100%) no aptaujātajiem studentiem
ir apmierināti gan ar augstskolas izvēli, gan ar studiju programmas izvēli. Lielākā daļa studentu
konkrēto studiju programmu izvēlējušies tāpēc, ka tā likusies interesanta (67%), ka saistīja nākamā
profesija (50%) un ka tā nodrošina karjeras iespējas (42%).
Vērtējot kopējo studiju kvalitāti, 91 % no aptaujātajiem studentiem atzinuši to par ļoti labu vai
labu, bet 9% - par vidēju. Studenti tika lūgti vērtēt arī atsevišķus studiju procesa elementus.
Apvienojot pozitīvo un negatīvo atbilžu variantus, var iegūt sekojošu ainu: lielāko studentu daļu
apmierina lekciju un semināru kvalitāte 95%, arī ar konsultāciju norisi ir apmierināti 68% aptaujāto.
Ar referātu, eseju un kopsavilkumu rakstīšanu ir apmierināti 86%. Studiju organizācija pēc daļējās
moduļu sistēmas apmierina lielāko daļu studentu (86%). Kā šīs sistēmas galvenās priekšrocības tiek
minētas: nelielā spriedze uz eksāmeniem, jo tie nav visi vienlaikus, bet tiek kārtoti uzreiz pēc kursa
noklausīšanās, nav sesiju pārslodzes un līdz ar to zināšanu apguve ir pamatīgāka.
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6.tabula
Studiju procesa elementu vērtējums (%)
Apmierina
Lekcijas
95
Semināri
95
Konsultācijas
68
Referātu, eseju rakstīšana
86
Kopsavilkumu rakstīšana
86
Daļējā moduļu sistēma
86

Neapmierina
nav
nav
nav
14
nav
nav

Vērtējot studiju tehnisko nodrošinājumu, vairākums studentu ir apmierināti ar telpām (73%),
interneta pieejamību (96%), palīglīdzekļu (kodoskopi, tāfeles) nodrošinājums apmierina 91%
studentu, ar mācību materiālu nodrošinājumu ir apmierināti 68%, ar izdales materiālu un datoru
nodrošinājumu ir apmierināti 91% studentu.
7.tabula
Studiju tehniskā nodrošinājuma vērtējums (%)
Apmierina
Neapmierina
Nodrošinājums ar datoriem
91
9
Interneta pieejamība
96
4
Palīglīdzekļu nodrošinājums
91
9
Bibliotēkas pakalpojumi
91
nav
Nodrošinājums ar telpām
73
7
Nodrošinājums ar izdales
91
9
materiāliem
Nodrošinājums ar mācību
68
32
materiāliem

Grūti pateikt
nav
nav
nav
9
nav
nav
nav

Izvēloties trīs piemērotākos apzīmējumus mācībām savā studiju programmā, vairāk kā puse
aptaujāto studentu (73%) atzina, ka mācības ir „interesantas”, „vērtīgas” un „intelektuāli
stimulējošas”.
Izvērtējot studentu aptaujas rezultātus, tika pievērsta uzmanība diviem aspektiem: studentu
izteiktā neapmierinātība ar nodrošinājumu ar mācību materiāliem. Tika nolemts pārskatīt eseju un
referātu tēmu lietderību atsevišķos mācību kursos un tos, ņemot vērā iespējas un kursa specifisku,
aizstāt ar pētnieciskiem vai analītiskiem cita veida pārbaudes darbiem (piem., projekti, grupu darbi
uttml.), padarot šo darbu izpildi studentiem interesantāku un saistošāku. Attiecībā uz nodrošinājumu
ar mācību materiāliem – informēti kursu pasniedzēji. Nākotnē ir plānots materiālus ieskanēt, kā tas
šobrīd notiek citās RSU sociālo zinātņu programmās.
Katedra sekos arī savu absolventu darba gaitām un gūtai pieredzei un katru gadu veiks arī
absolventu un viņu darba devēju aptaujas. Šo aptauju rezultāti dos iespēju pilnveidot programmas
saturu un norisi.
7.3.Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā
Programmas studentiem ir nodrošināta iespēja aktīvi piedalīties studiju procesa pilnveidošanā.
RSU ieviestā kvalitātes vadības pilnveidošanas sistēma, kas atbilst starptautiskajam un
nacionālajam standartam (LVS EN ISO 9001:2000 un LVS EN 45013:1989), palīdz fiksēt visas
neatbilstības mācību procesa organizācijā un realizācijā. Šī sistēma paredz nepārtrauktu kontaktu ar
studējošiem, ievērot viņu ieteikumus studiju procesa uzlabošanai un realizēt atgriezenisko saiti ar
studentiem.
Visu mācību gadu, katra mācību kursa beigās tiek veiktas studentu aptaujas par to, kā studenti
vērtē mācību kursa apgūšanas procesu. Šajās aptaujās tiek vērtēts studiju kursa saturs, pasniedzēja
pasniegšanas kvalitāte un kompetence, kā arī kursa materiāli tehniskais nodrošinājums. Visi
katedras štata un pieaicinātie pasniedzēji tiek informēti par anketēšanas rezultātiem un pilnveido
savus kursus, novēršot trūkumus un realizējot izteiktos priekšlikumus.
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Katrā mācību gadā tiek veikta Komunikācijas fakultātes „Psiholoģijas” programmas studentu
aptauja. Šīs aptaujas galvenais mērķis ir programmas „Psiholoģija” izvērtējums studentu skatījumā.

8. Augstākās izglītības programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla
novērtējums
8.1. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība studiju programmas mērķu un uzdevumu
īstenošanai
Studijas nodrošina augsti kvalificēts akadēmiskais personāls: RSU docētāji un pieaicinātie
pasniedzēji, kur pamatā ir psihologi, kuriem ir vismaz trīs gadu darba stāžs un psiholoģijas maģistra
grāds.
Socioloģijas un psiholoģijas katedrā strādā 6 pasniedzēji, tajā skaitā pamatdarbā 5 pasniedzēji.
No tiem četri zinātņu doktori, tajā skaitā divi asoc. profesori, viens docents. Diviem pasniedzējiem
ir maģistra grādi, taču viņi jau gatavojas aizstāvēt savas disertācijas. Katedras administratīvais
personāls ir viena laborante/sekretāre. Programmas „Psiholoģija” realizācijā ir piesaistīti 6
Komunikācijas fakultātes pasniedzēji un 16 citu RSU struktūrvienību pasniedzēji no Rehabilitācijas
fakultātes, Māszinību fakultātes, Tiesību institūta, Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas
katedras, Psihiatrijas un narkoloģijas katedras, Normālās fizioloģijas katedras, Anatomijas un
antropoloģijas institūta, Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedras, Fizikas katedras un Valodu
centra.
Kopā programmas „Psiholoģija” realizācijā ir iesaistīti 27 pasniedzēji: 5 pieaicinātie un 22 RSU
pasniedzēji, kuriem visiem RSU ir pamatievēlēšanas vieta un tas sastāda 81% no kopējā
pasniedzēju skaita. No studiju programmā iesaistītajiem RSU mācībspēkiem profesori un asociētie
profesori ir 45 %. t.sk. 14 % profesori un 32 % asociētie profesori, docenti – 23 %, lektori – 23 %
asistenti - 9%. 15 pasniedzējiem ir doktora grāds, kas veido 68% no kopējā RSU pasniedzēju skaita,
bet pārējiem pasniedzējiem ir maģistra vai ārsta grāds. 4 no docētājiem ar maģistra grādu studē
doktorantūrā vai arī ir beiguši tās teorētisko daļu un gatavojas promocijas darba aizstāvēšanai. No
pieaicinātajiem pasniedzējiem diviem ir doktora grāds (2 docenti) un 3 – maģistra grādi ( 1 –
lektors, 2 – asistenti). 60 % no pieaicinātajiem docētājiem ir ar doktora zinātnisko grādu.
Pamatievēlēšanas vietā strādājošo docētāju kopējo sarakstu skat. 9. tabulā, bet docētāju, kuriem
RSU nav pamatievēlēšanas vieta kopējo sarakstu – 10. tabulā.
8.tabula
Programmā iesaistīto pasniedzēju raksturojums
Darba vieta
Skaits
KF Socioloģijas un psiholoģijas katedra
3
No tiem pamatdarbā:
3
Kopā:
3
KF Komunikācijas studiju katedra
3
Rehabilitācijas fakultāte
5
Māszinību fakultāte
1
Tiesību institūts
1
Psihosomatikās medicīnas un psihoterapijas katedra
1
Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
1
Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
1
Anatomijas un antropoloģijas institūts
1
Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedra
1
Neiroloģijas katedra
1
Valodu centrs
2
Fizikas katedra
1
No tiem pamatdarbā:
19
22
Kopā RSU
Citas darba vietas
5
Kopā iesaistīti programmā:
27
19

Tātad vairāk kā pusei no studiju programmas realizācijā iesaistītajiem pasniedzējiem
ievēlēšanas vieta ir RSU, un vairāk kā pusei no studiju programmas pasniedzējiem ir doktora grāds.
Pārējie 5 pasniedzēji strādā uz līguma pamata un viņu pamata darba vieta ir ārpus RSU. Jāatzīmē,
ka programmas realizācijā iesaistīti 5 mākslas terapeiti ar veselības aprūpes maģistra grādiem
(Mg.sc.sal.), kas ir būtiski ņemot vērā to, ka šī programma tika veidota kā bāzes programma
mākslas terapijas maģistrantūrai.
9.tabula
Pamatdarbā strādājošo docētāju kopējais saraksts
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Amats
(ievēlēti
RSU)
Prof.
Prof.
Prof.
Asoc.prof.
Asoc.prof.
Asoc.prof.
Asoc.prof.
Asoc.prof.
Asoc.prof
Asoc.prof.
Doc
Doc
Doc.
Doc.
Lekt.
Doc.v.i.
Lekt.
Lekt.
Lekt.
Lekt.
Asist.
Asist.

Zinātniskais/akadēmiskais grāds

Uzvārds

Dr.med.
Dr.biol.
Dr.iur.
Dr.art.
Dr. psych., Mg.biol. Mg.sc.sal.,Mg.paed.
Dr.med.
Dr.sc.soc.
Dr.philol
Dr.phil.
Dr.phil.
Dr.med
Dr.biol.
Dr. psych., Mg.sc.sal., Mg.paed
Dr.phil., Mg.psych.
Dr.med.
Mg iur., Mg.art., zin.grāda pretend.
Mg. phyl.
Mg. paed., Māszinību grāds, Bak.psych, RSU doktorants
Mg.paed.
Mg.psych., Mg.sc.sal.
Ārsta grāds, RSU doktorante
Ārsts –psihoterapeits,

I.Logina
U.Teibe
A.Vilks
D.Hanovs
S. Mihailova
E. Rancāns
R.Rungule
I.Skulte
L.Vilka
A.Vilks
Dz.Kažoka
A.Krauja
K. Mārtinsone
S. Omārova
A.Puzuka
I.J. Mihailovs
S.Cire
K.Circenis
D.Žibale
I.Majore – Dūšele
I.Mihejeva
A. Užāns

10.tabula
Pieaicināto pasniedzēju kopējais saraksts
Nr.
23
24
25
26
27

Amats
(ievēlēti citur)
Doc.LSPA
Doc. RSEBA.
Lekt.RSEBA
Asist.
Asist.

Zinātniskais/
akadēmiskais grāds
Dr.paed., Mg. psych.
Dr.psych., Mg.sc.sal.,
Mg.psych.
Mg.psych.
Mg.psych

V.Uzvārds
Ž. Vazne
M. Zakriževska
D.Romanovska
A. Arnicāne
I.Ozola

Izanalizējot docētāju sastāvu, var konstatēt, ka pasniedzējiem piemīt nepieciešamā sagatavotība
darbam bakalaura programmas realizācijai. Programmā iesaistītais akadēmiskais personāls ir augsti
kvalificēts un kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu,
teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. Docētāji ir iesaistīti aktīvā zinātniski
pētnieciskā darbībā, veicot zinātnisko un praktisko darbu. Viņu zinātniskās aktivitātes apliecina
dalība konferencēs un semināros Latvijā un ārzemēs, zinātnisku rakstu publicēšana Latvijā un
ārzemēs (arī starptautiski citējamos izdevumos), dalība grāmatu un zinātnisko projektu izstrādāšanā,
kurus finansē kā ārvalstu institūcijas, tā arī Latvijas Zinātnes padome. Praktiskā darba vērtējumā
nozīmīga ir docētāju kvalifikācijas paaugstināšana. (skat. akadēmiskā personāla CV 2. pielikumā).
Pasniedzēju zinātniskās darbības saikni ar Psiholoģijas studiju programmu veicina RSU
stratēģiskā ievirze – medicīnas un sociālo zinātņu integrācija. Tas ir veicinošs faktors, lai sagatavotu
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veselības un sociālas aprūpes vides specifikai atbilstoši izglītotus un darboties spējīgus psihologu
asistentus.
8.2. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un attīstības politika nākamajiem
sešiem gadiem
RSU politika mācībspēku piesaistei ir orientēta uz augsta līmeņa pētnieku un praktiķu
iesaisti akadēmiskajā darbā ar studentiem. Tas ir svarīgi, jo tādējādi maksimāli tiek nodrošināta
teorijas un prakses sasaiste studiju procesā. RSU attīstības koncepcija nosaka, ka personāla resursi
jāplāno vidēja termiņa perspektīvā, saskaņā ar prognozēto darba apjomu.
Svarīgi uzsvērt, ka RSU mācībspēkiem tiek regulāri piedāvāta iespēja piedalīties
starptautiskajās un nacionālā mēroga zinātniskās konferencēs, simpozijos, izmantot apmaiņas
programmu piedāvātās iespējas pasniegt ārzemju augstskolās, iegūstot vērtīgu pieredzi par citu
augstskolu zinātniskajām un pedagoģiskajām tradīcijām.
Studiju programmas ”Psiholoģija” realizēšanā ir iesaistīti augstas kvalifikācijas akadēmiskie
spēki un pieredzējuši praktiķi. Katedra rūpējas, lai studiju programmā būtu mācībspēki, kuri ir ar
akadēmiskā darba pieredzi, kā arī saistīti ar darba praktisko jomu (t. sk., piesaistot arī ārzemju
kolēģus).

9. Studiju finansējums un infrastruktūras nodrošinājums
Studijas RSU Komunikācijas fakultātē Socioloģijas un psiholoģijas katedrā ir maksas studijas.
Studiju maksa 2007./2008. mācību gadā bija 820 Ls, savukārt ņemot vērā inflācijas ietekmi un
izmaksu pieaugumu studiju maksa no 2008./2009.m.g. 1.studiju gada studentiem ir 950 Ls.
Tādējādi 2010./2011.m.g. 1. un 2. kursa studenti par studijām maksāja 950 Ls, bet 3.kursa studenti 1045.Ls Mācību maksu var maksāt divas daļās – par katru semestri atsevišķi. Mācību maksas
sadalījums pēc izdevumiem ir sekojošs: aptuveni 70% sastāda darba samaksa un valsts sociālās
apdrošināšanas obligātās iemaksas docētājiem; 15% - organizācijas uzturēšanas izdevumi; 10% RSU attīstības izdevumi, 5% - grāmatu, dažādu studijām nepieciešamo materiālu iegāde un
pakalpojumu apmaksa mācību procesa nodrošināšanai.
RSU nodrošina studentiem pilnvērtīgu studiju procesu telpu iekārtojuma, datoru un interneta
pieejamības ziņā. 2006.gadā tika pabeigta jauna korpusa celtniecība un izveidotas vairākas mācību
telpas, ko tagad izmanto nodarbībām, 2010.gadā bija pabeigti lielo plūsmu auditoriju remonti un
2011. gada vasarā notiks liels 1 korpusa remonts. Kopumā auditorijas ir plašas, gaišas, aprīkotas ar
apkures un ventilācijas sistēmām, interneta pieslēgumu, ekrānu, ērtām mēbelēm. Lekciju auditorijas
un semināru telpas ir apgādātas ar labas kvalitātes tāfelēm, kodoskopiem, piezīmju datoriem,
videoprojektoriem, lai varētu lietot POWER POINT lekciju uzskates. Lielajās auditorijās ir
iespējams arī organizēt teletiltus ar ārzemju pasniedzējiem.
Datortehnika, skaņu iekārtas un videoprojektors ir pieejams pasniedzējiem, pasūtot minēto
multimediālo aprīkojumu konkrētām nodarbībām. Pēc pasniedzēju pieprasījuma auditorijas var būt
nodrošinātas ar video aparatūru. Studentu darbu prezentācijai un konferencēm tiek izmantotas
plūsmu auditorijas, kurās ietilpst vairāk par 100 cilvēkiem.
Studenti var izmantot Informācijas centra datorus (24 datori) un datorus auditorijās, līdz ar to
studentu rīcībā ir 83 datori. Informācijas centrs ir atvērts darbdienās no 9.00 līdz 19.00, sestdienās –
no 10.00 līdz 16.00
Mācības universitātē būtiski veicina Eiropas līmenim atbilstoša bibliotēka un tajā pieejamie
informatīvie resursi. Bibliotēkā uz dažādām sociālo zinātņu tēmām saistībā ar psiholoģiju attiecas
1828 grāmatu eksemplāri, no tām 851 ir tieši grāmatas psiholoģijā. Bibliotēka abonē 6 ārzemju un
Latvijas periodiskus izdevumus psiholoģijā, abonētajās datu bāzēs ir 376 periodiskie izdevumi par
psiholoģiju.
Bibliotēkas informācijas centra resursi ir brīvi pieejami jebkuram RSU un citu augstskolu
studējošajiem un mācībspēkiem un ir izvietoti atbilstoši starptautiskajai decimālajai klasifikācijai
(UDK). Bibliotēkas krājumā kopumā ir ap 686585 vienību (dati uz 2011. gada 1. janvāri).
Bibliotēkas resursi tiek regulāri papildināti.
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Programmas studenti ar savu studējoša apliecību var strādāt arī trīspadsmit projektā
„Vienotā lasītāja karte” iesaistītajās Latvijas valsts nozīmes bibliotēkās un citās bibliotēkās
(piemēram, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgas Tehniskās
universitātes bibliotēkā, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēkā, Latvijas Kultūras
akadēmijas bibliotēkā u.c.) un izmantot šo bibliotēku krājumā esošos informācijas avotus un
pakalpojumus.
Studentiem ir pieejamas daudzas tiešsaistes datubāzes un elektroniskie kopkatalogi:–
Science Direct, EBSCO, OVID, Proquest, Lursoft, NAIS, Letonika, SAGE Publications Cambridge
Journals Online (CJO), Wiley Online Library, BMJ Journals, MD Consult, RSU bibliotēkas
elektroniskais katalogs, RSU akadēmiskā personāla publikāciju un promocijas darbu datubāze, RSU
aizstāvēto bakalaura un maģistra darbu datubāze, datubāze „Studiju priekšmetu programmu
nodrošinājums ar informācijas avotiem”, valsts nozīmes bibliotēku elektroniskais kopkatalogs,
Nacionālās bibliogrāfijas analītikas datubāze, Nacionālās bibliogrāfijas monogrāfiju un
turpinājumizdevumu datubāze, citu valsts nozīmes bibliotēku katalogi un veidotās datubāzes).

10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar darba devējiem tiek organizēta divējādi – kā vieslekcijas un kā prakses dažādās
darba vidēs, kur studentiem ir iespēja iepazīties ar potenciālajiem darba devējiem un darba devējiem
ar potenciālajiem darbiniekiem. Kursa „psihologa profesionālā darbība un ētika I” laikā, pie
studentiem viesojas skolā, klīnikā, organizācijās praktizējoši psihologi. Studenti bija ekskursijā uz
VAS „Bērnu Klīniskā universitātes slimnīcu” un apskatījās psihologa darbu, kā arī interesenti
varēja apmeklēt „Šķirotavas cietumu” un iepazīties ar tur strādājoša psihologa darbu
Prakses mērķis ir iepazīstināt studentus ar psihologa un psihologa asistenta darba specifiku
klīniskā darba vidē, izmantojot iepriekš iegūtās zināšanas un iemaņas klientu izpētē un izvērtēšanā,
konsultēšanā, korekcijā un rehabilitācijā ar dažādiem klientiem. Prakses laikā studenti iespēju
robežās mēģina strādāt ar dažādu vecumu, dzimumu cilvēkiem. Prakses laikā studenti iepazīstas ar
dažādu organizāciju darba kolektīvu praktisko darbību, rod iespēju pielietot iegūtās teorētiskās
zināšanas praktiskajā darbā, pildot prakses uzdevumus, kā arī veidot empīrisko bāzi studiju un
bakalaura darbam.
Prakses organizācija balstās uz KF prakses nolikumu un Psiholoģijas programmas mācību
prakses norises kārtības nolikumu.(skat.9.pielikumu)
Nodomu līgumi par prakses vietām ir noslēgti ar sekojošām organizācijām: VAS „P.Stradiņa
Klīniskā universitātes slimnīca”, VAS „Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA „Nacionālais
rehabilitācijas centrs „Vaivari”, SIA Rīgas veselības centrs „Pļavnieki”, Rīgas pašvaldības SIA
„Rīgas Dzemdību nams”, Bērnu - invalīdu rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās”, SIA
„Sanatorija- Kūrorta rehabilitācijas centrs „Jaunķemeri”, VSIA “Vidzemes novada rehabilitācijas
centrs “Līgatne”, Rīgas pašvaldības SIA “Veselības nams 5”, Garīgās veselības valsts aģentūra u.c.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības
programmas
Katedra aktīvi veido kontaktus kā ar Latvijas (Liepājas universitāte, Jelgavas lauksaimniecības
universitāte), tā arī ar ārzemju augstskolām un organizācijām. Tieši psiholoģijas programmas
ietvaros veidojas laba sadarbība ar LU psiholoģijas programmas vadību. Abu programmu vadītājas
piedalījās jauno psihologu asistentu standarta izstrādē, notiek pieredzes apmaiņa par programmas
organizāciju un efektīvāku norisi. Šobrīd risinās sarunas par atsevišķu izpētes metodiku apmācību
no LU puses.
Programmā iesaistītie pasniedzēji piedalās arī dažādās starptautiskās apmaiņas programmās
(skat. pasniedzēju CV), kā, piemēram, docente K.Mārtinsone no 2008.gada dodas ERASMUS
apmaiņā uz Viļņas Pedagoģijas universitāti un kopā ar lektori I.Majori-Dūšeli uz Karalienes
Margaretas universitāti Lielbritānijā
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Katedra ir noslēgusi sadarbību ar Umea universitātes (Zviedrija) un Tamperes universitātes
(Somija) Socioloģijas un sociālās psiholoģijas katedru SOKRATES augstākās izglītības
programmas ERASMUS ietvaros par studentu un pasniedzēju apmaiņu.
Fakultātes studenti ir iesaistīti arī Eiropas Savienības programmā „Erasmus Mundus”, kuras
ietvaros studenti mācījās universitātēs Turcijā, Somijā, Vācijā un citās valstīs. Fakultātes
programmās mācījās arī ārzemju studenti no Norvēģijas, Turcijas un Vācijas.
Tā kā Psiholoģijas profesionālā programma ir nesen uzsākusi savu darbību RSU, pirmie 3
psiholoģijas programmas studenti „Erasmus” apmaiņā dosies tikai nākošajā mācību gadā 2011.gada
rudenī.
Šobrīd ir noslēgts sadarbības līgums ar Lietuvas “Lithuanian university of Health sciences” par
kopēju (vēl kopā ar Rumānijas un Polijas augstskolām) maģistrantūras „Veselības psiholoģija”
veidošanu, kurā notiks pasniedzēju savstarpējā apmaiņa.

11. Programmas likvidācijas gadījumā
2007.gada 5.martā tika noslēgts sadarbības līgums (skat.10.pielikumu) starp Rīgas Stradiņa
Universitāti (RSU) un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu (RPIVA). Šis līgums
apliecina, ka gadījumā, ja RSU tiek pārtraukta profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju
programma psiholoģijā “Psiholoģija”, RPIVA nodrošina iespēju RSU studējošajiem turpināt
izglītības ieguvi RPIVA īstenotajā bakalaura studiju programmā “Psiholoģijas bakalaurs”. RPIVA
apņemas pēc studiju pieteikuma saņemšanas izvērtēt RSU studējošā apgūto RSU Studiju
programmas studiju kursu atbilstību RPIVA Studiju programmai un ieskaitāmo kredītpunktu
daudzumu un ieskaitīt studējošo atbilstīgā RPIVA Studiju programmas studiju gadā.

12. Profesionālās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” attīstības plāns
Studiju programma „Psiholoģija” atbilst profesionālās bakalaura programmas studiju līmenim
un valsts akadēmiskās izglītības standartam. Tas nozīmē, ka programma ir salīdzināma ar bakalaura
studiju programmām Latvijā un ārvalstu universitātēs, taču tai ir sava specifika un tās saturs atšķiras
no citu līdzīgu programmu satura. Latvijā pašreiz tieši šāda studiju programma netiek realizēta ne
bakalaura, ne maģistra grāda līmenī. Studiju programma sniedz iespēju apgūt psihologa asistentam
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes saskaņā ar psihologa asistenta profesijas standartu;
iegūt profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju. Studiju
programmā ir akcentētas klīnikā nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Tas dod iespēju
programmas absolventiem pretendēt uz maģistrantūras studijām psiholoģijā, kā arī paplašināt savas
profesionālās darbības lauku, un turpināt studijas veselības aprūpes jomā. Studiju programma
paredz pakāpenisku studentu kompetenču attīstību - padziļināta un paplašināta teorijas apguve,
prasmju un iemaņu pilnveide, personības kvalitāšu attīstība. Īpaša vērība tiek pievērsta studentu
praksei. Kopumā studiju kursi ir ar praktisku ievirzi. Tiek piedāvātas pietiekamas studiju kursu
izvēles iespējas. Studentu zināšanu vērtēšanā tiek izmantotas dažādas formas, atkarībā no studiju
kursa mērķa. Ir nodrošināti nepieciešamie studiju programmas īstenošanas līdzekļi - programmu
realizē augsti kvalificēti docētāji un ir atbilstošs studiju finansējums, materiāli tehniskais un
metodiskais nodrošinājums
Iepriekšējās akreditācijas komisijas novērtējumā RSU psiholoģijas studiju programmā
2009.gada 18.septembrī tika minēti vairāki ieteikumi un rekomendācijas, kas varētu uzlabot
psihologa asistenta studiju programmas kvalitāti. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto
ieteikumu salīdzinājumu ar atskaites periodā paveikto skat.11.tabulā.
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11.tabula.















Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto ieteikumu salīdzinājums ar paveikto akreditācijas
periodā.
Ekspertu vērtējums un
Paveiktais atskaites periodā
ieteikumi
Kursi „Veselības aprūpes sistēma un deontoloģija”, „Veselības
Nepieciešams
samazināt
aizsardzības organizācija” un „Veselības aprūpe un rehabilitācija”
kursus veselības aprūpē
apvienoti vienā kursā „Veselības aprūpe un rehabilitācija”
Uzlabot kursu aprakstus Visi kursu apraksti pārskatīti, papildināti ar jaunāko literatūru un
daudzveidojot kursu gala gala pārbaudījumi kļuvuši daudzveidīgāki, pamatā saglabājot
akumulētās gala atzīmes principu
pārbaudījumus
3 studenti pieteikušies ERASMUS apmaiņā uz 2011./12.m.g.
Jāuzlabo
studentu
un Docente K.Mārtinsone piedalījās 4 gadus ERASMUS apmaiņā
pasniedzēju mobilitāte
Viļņas pedagoģijas universitātē un kopā ar lektori I.Majori-Dušeli
apmeklēja Karalienes Margaretas universitāti Lielbritānijā.
Jāpalielina studentu skaits
attiecībā
pret Šobrīd programmā mācās .45 studenti un pasniedz 27 docētāji
pasniedzējiem
No iepriekš piedāvātajiem 3 brīvās izvēles kursiem šobrīd tiek
piedāvāti 7 brīvās izvēles kursi: Ievads mākslas terapijā, Ievads
Palielināt brīvās izvēles
sociālajā antropoloģijā, Sociālā darba pamati, Sociālās politikas
kursus
pamati, Biogrāfiskās metodes, Kvalitatīvā pētniecība, Pētījumu
datu apstrādes datorprogrammas
Visi kursi apvienoti 8 moduļos. Apvienoti 2kp kursi „Pētījums
Jāapvieno 2 kp kursi psiholoģijā” un „Eksperimentālā psiholoģija”, „Vispārīgā
lielākos blokos
psiholoģija un emociju un motivācijas psiholoģija” uz 4kp
kursiem „Pētījums psiholoģijā” un „Vispārīgā psiholoģija”
Kurss „emociju un motivācijas psiholoģija” tika nolasīts
Jāievieš kursi „kognitīvā
2010./2011.m.g., tagad tas pievienots pie kursa „Vispārīgā
psiholoģija” un „emociju
psiholoģija”, kā viena no tā daļām. Kurss „Kognitīvā psiholoģija”
un motivācijas psiholoģija”
ir sagatavots un tiks pasniegts no 2011./2012.m.g.
Palielināt
pasniedzēju
Programmas pasniedzēja Maija Zakriževska aizstāvēja disertāciju,
kvalifikāciju psiholoģijā un
iegūstot Dr.psych.
īpaši ar Dr.psych grādu

Pirms veidot augstākās izglītības programmas tālāko attīstības plānu, būtiski ir kritiski izvērtēt
esošo situāciju. Analizējot augstākās izglītības studiju programmas „Psiholoģija” attīstību kopumā,
var izdarīt secinājumus, kurus var grupēt atbilstoši stipro un vājo pušu analīzes matricai (SVID).

•

•
•

12.tabula.
Psihologa asistenta profesionālo studiju programmas stipro un vājo pušu novērtējums (SVID
analīze)
Stiprās puses
Vājās puses
Programma nodrošina psihologa asistenta • Studiju programma ir jauna, tai ir vājas
profesionālās kvalifikācijas iegūšanu, tiek
tradīcijas RSU struktūrā
realizēti izvirzītie uzdevumi, to nodrošina • Psiholoģija studiju programma vēl nav
programmas organizācija un mācībspēku
pietiekoši atpazīstama RSU struktūrā,
kvalifikācija;
• Medicīnas studiju priekšmeti tiek
Ir veiktas nozīmīgas psihologa asistenta
psihologa
asistenta
aprobēti
profesionālās programmas satura izmaiņas,
sagatavošanai
nodrošinot lielāku teorijas un prakses vienotību;
• Pagaidām nav pietiekoši izstrādāta
Programmā strādā pieredzējuši psihologi,
mācību metodiskā literatūra latviešu
praktiķi, kas spēj veiksmīgi nodot savas zināšanas
valodā,
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studentiem;
• Pārāk maz izstrādāta sadarbība ar
ārvalstīm – gan docētāju, gan studentu
Programma docētāji regulāri piedalās dažādos
semināros savas profesionālās kvalifikācijas
apmaiņas jomā, gan arī projektu
celšanai, vietējās un starptautiskās konferencēs,
īstenošanas jomā;
vai turpinot pēcdiploma apmācību pie ārzemju • Vairāku kursu apguvi traucē standartizētu
speciālistiem;
psiholoģiskās
izpētes
metodiku
nepietiekamība, kas ir kopēja problēma
• Mācību darbā tiek izmantotas interaktīvās mācību
metodes;
Latvijā;
• Tiek nodrošināta atgriezeniskā saite starp • Programmā visi studenti mācās par
studējošajiem un akadēmisko personālu, kas
maksu un studējošiem nav iespēju
kopumā nodrošina studiju procesa uzlabošanos;
saņemt stipendiju.
• Mācībspēki piedalās ar psihologa darbu saistītās
likumdošanas izstrādē un profesionālo asociāciju
darbā;
• RSU ir diezgan plaša psiholoģijas literatūras
bibliotēka, ir apmierinoša materiāli tehniskā bāze
un pozitīva studiju vide.
Iespējas
Draudi
• Studiju programmas realizācijā mērķtiecīgāk • Studiju maksas pieaugums salīdzinājumā
iesaistīt ārvalstu pasniedzējus;
ar studējošo maksātspēju;
• Studiju kursos plašāk izmantot video un citu • Ir augstas studiju programmas izmaksas
uz vienu studējošo,
tehniku;
finansējums
• Plašāk iesaistīt studentus mācībspēku zinātniski • Nepietiekams
jaunu
pētnieciskajos projektos;
profesionāļu iesaistīšanai programmas
realizācijā un prakses vadītāju darba
• Veicināt studentu sadarbību ar praktizējošiem
apmaksai;
psihologiem un izveidot kvalitatīvu prakses bāzi
•
Nesakārtota likumdošana ar psihologa
• Turpināt studiju programmas iekšējo attīstību,
profesiju saistītajos jautājumos;
regulāri uzlabojot programmas studiju kursu
• Demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās
saturu un papildinot tos ar jaunāko literatūru.
80-to gadu beigās un 90-to gadu sākumā,
• Paplašināt sadarbību ar potenciālajiem darba
kas šobrīd atsaucas uz studētgribētāju
devējiem,
skaitu.
• Uzlabot un pilnveidot studiju programmas
• Konkurences programmas Latvijā ar
reklamēšanu, lai veicinātu tās atpazīstamību,
budžeta vietām
• Paplašināt starptautisko sadarbību mācību procesa
efektīvākas realizācijas un zinātniski pētnieciska • Nepietiekams valsts atbalsts.
darba nodrošināšanai
• Turpināt veiksmīgi uzsākto sadarbību „veselības
psiholoģijas” maģistrantūras veidošanā
Ir jāakcentē pasniedzēju iesaiste interdisciplinarajās aktivitātēs un starptautiskajā sadarbībā, kas
padara studiju programmu “Psiholoģija” par konkurētspējīgu un modernu. Fakts, ka studijas ir
integratīvās, ir vērtējams arī kā iespēja un drauds vienlaicīgi, jo tas no studējošajiem prasa papildus
elastību un atvērtību, augstu personības brieduma pakāpi, tas ir pamats lielai slodzei studiju procesā.
Redzams, ka trūkumi lielākoties ir saistīti ar vispārējiem apstākļiem, kas neizriet no
programmas mācībspēku darbības, RSU Komunikācijas fakultātes attīstības stratēģijas vai
infrastruktūras.
Kopumā var secināt, ka RSU izveidotā augstākās izglītības programma ”Psiholoģija” jāvērtē kā
atbilstoša mūsdienu tendencēm, un kā tāda, kas nodrošina kvalitatīvu izglītību un akcentē
nepieciešamo prasmju un attieksmju apguvi, gatavojot speciālistus, kuriem ir atbalsts darba tirgū.
Studiju programmā izvirzītos mērķus tuvākajā periodā nav plānots izmainīt.
Studiju programmas perspektīvā attīstība ir ietverta RSU Komunikācijas fakultātes attīstības
stratēģijā. Studiju programmas turpmākās attīstības uzdevums ir programmas kvalitātes pēctecīga
•
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un mērķtiecīga paaugstināšana, lai nodrošinātu studējošiem vispusīgu un dziļu zināšanu, prasmju un
iemaņu apguvi.
Studiju programmas attīstība ietver sekojošus virzienus.
* Augstākās izglītības programmas ietvaros realizējamo studiju priekšmetu kvalitātes
paaugstināšana, izpētot darba tirgus prasības, regulāri sekot līdzi aktualitātēm psiholoģijā un veikt
atbilstošas izmaiņas bakalaura programmā.
* Augstākās izglītības programmas nodrošināšana ar kvalitatīviem metodiskajiem materiāliem un
nepieciešamajiem informatīvajiem resursiem, paredzot pastāvīgu metodisko materiālu (studiju
priekšmetu aprakstu) atjaunošanu, elektronisko metodisko materiālu bāzes regulāru papildināšanu
un pieejamības nodrošināšanu studējošajiem (izmantojot elektroniskās saziņas iespējas); mācību
literatūras sagatavošanu, speciālo vārdnīcu izveidi utml.
* Programmā iesaistīto mācībspēku zinātnisko grādu iegūšanas un pētnieciskā darba veicināšana, kā
arī līdzdalība starptautiskajos projektos.
* Akadēmiskā personāla kvalifikācijas un profesionālās meistarības paaugstināšana, regulāra
kvalifikācijas celšana ievēlētajam akadēmiskajam personālam; akadēmiskā personāla regulāra
piedalīšanās RSU un citu izglītības iestāžu konferencēs un semināros; veicinot akadēmiskā
personāla zinātnisko un populārzinātnisko (metodisko) publikāciju sagatavošanu un izdošanu
* Atgriezeniskās saiknes starp studējošajiem un mācībspēkiem, programmas administrāciju
(paplašinot sadarbību ar studentu pašpārvaldi) pilnveide. Katru gadu veikt studijas programmas
novērtējumu, apspriežot programmas attīstības jautājumus ar studentiem un pasniedzējiem.
Pilnveidot komunikāciju ar studentiem, izmantojot RSU mājas lapu. Studējošo ērtībām katra
mācību gada sākumā ir jāsagatavo “Studenta rokasgrāmata”, kurā ir definēti mācību procesa
būtiskākie elementi, prioritātes un veicamie uzdevumi, kā arī cita noderīga informācija.
* Ciešākas saiknes veidošana ar studējošo vajadzībām un mainīgo darba tirgus vidi. Saskaņā ar
RSU stratēģiju –„jāpalielina absolventu un darba devēju anketēšanā iegūto viedokļu izvērtējuma
nozīmīgums lēmumu pieņemšanā”.
* Turpināt stimulēt mācībspēku un studējošo iesaistīšanos mobilitātes projektos (ERASMUS u.c.)
Paplašināt un izvērst sakarus ar līdzīgām augstākās izglītības programmām ārvalstīs. Turpināt
pieaicināt ekspertus psiholoģijā veselības aprūpes vidē, uzlabojot akadēmiskās programmas saikni
ar praktisko prasmju attīstību mācību procesā. Lai veicinātu studentu starptautisku apmaiņu, dažus
no studiju kursiem sagatavot angļu valodā. Turpināt ārzemju pasniedzēju piesaisti, kā arī veidot
stabilu sadarbību ar citu augstskolu Psiholoģijas katedrām.. Jāstiprina saikne ar potenciālajiem
darba devējiem, gatavojot ievadseminārus potenciālajās prakšu vietās, lai darba devēji pakāpeniski
iegūtu iespēju izraudzīt topošus darbiniekus un iepazīties ar viņu prasmēm.
* Jāplāno rūpīga prakses izvērtēšana un darba devēju aptaujas pēc prakses noslēguma, kas ļautu
saņemt vērtīgu informāciju par studējošo gatavību iesaistīties psihologa asistenta profesionālā darbā
un secināt par iespējamām korekcijām konkrētu priekšmetu saturā.
* Pilnveidot informācijas un reklāmas materiālus par studiju programmu.
Studiju programmas attīstības plāns tiek pārskatīts, izvērtējot tā realizāciju, katra studiju gada
beigās kopā ar Socioloģijas un psiholoģijas katedras attīstības plānu.
Socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja:_________________________________
(Sandra Mihailova)
RSU Komunikācijas fakultātes dekāne: _____________________________________
(Taņa Lāce)
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II Pielikumi
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1.Pielikums

Licence Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju
programmas īstenošanai
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LICENCE
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2. Pielikums
Akadēmiskā personāla CV
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Akadēmiskā personāla CV saraksts
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Amats
Asist.
Lekt.
Lekt.
Asoc.prof.
Doc.
Doc.
Prof.
Lekt.
Doc.
Asoc.prof.
Doc.v.i.
Asist.
Doc.
Asist.
Lekt.
Asoc.prof.
Lekt.RSEBA.
As.prof.
As.prof.
Prof.
Asist.
Doc.LSPA
Asoc.prof.
Asoc.prof.
Prof.
Doc.RSEBA
Lekt

Zinātniskais/ akadēmiskais grāds
Mg.psych.
Mg. phyl.
Mg. paed., māszinību grāds
Dr.art.
Dr.med.
Dr.biol.
Dr.med
Mg. psych., Mg.med
Dr. psych.
Dr. psych.
Mg.iur., Mg.art., zin.gr.pretend
Ārsta grāds, RSU doktorante
Dr.phil.
Mg.psych
Dr.med, Mg.biol.
Dr.med.
Mg.psych.
Dr.sc.soc.
Dr.philol
Dr.biol.
Ārta grāds, RSU doktorants
Mg. psych.
Dr.phil.
Dr.phil.
Dr.iur.
Mg.psych.
Mg.paed.

Uzvārds
A.Arnicāne
S.Cire
K.Circenis
D.Hanovs
Dz.Kažoka
A.Krauja
I.Logina
I.Majore
K. Mārtinsone
S. Mihailova
I.J.Mihailovs
I.Mihejeva
S. Omārova
I. Ozola
A.Puzuka
E. Rancāns
D.Romanovska
R.Rungule
I.Skulte
U.Teibe
A.Užāns
Ž. Vazne
L.Vilka
A.Vilks
A.Vilks
M. Zakriževska
D.Žibale
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Aelita Arnicāne
18.07.1966
Rīga
Progresa iela 3a- 8, Rīga, LV-1067. aelita.arnicane@tvnet.lv
+37126413963

IZGLĪTĪBA
2008.
2003. - 2005
1999. – 2003.
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2005. gada 11. - 12. novembri
Rīga
Rīgā, 2006. gada 6.-8. aprīlī
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2006.
DARBA PIEREDZE
2008

2006. maijs- jūnijs
1999.- 2006.
1985.-2006

Mācības RSU doktorantūrā, programmā "Socioloģija"
RPIVA – Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
RPIVA – Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.
10. Starptautiskā kreativitātes konference. Kreativitātes
kompleksā izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības
praksē.
III starptautiska zinātniska konference Teorija praksei
mūsdienu sabiedrības izglītībā
Mg. psych .Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā.
RSU, stundu pasniedzēja lekciju kursiem „Diferenciālā
psiholoģija”, „Psiholoģiskās izpētes metodes un
izvērtēšana”, „Psiholoģiskās izpētes metodes un
izvērtēšanas prakse”
RPIVA,
stundu
pasniedzēja
lekciju
kursam
„Psiholoģiskā palīdzība krīzēs”
Katastrofa medicīnas centrs, intensīvās terapijas māsa.
VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”, intensīvās
terapijas māsa.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2005.

Maģistra darbs tika izstrādāts LZP granta „Dažādu
specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes
atspoguļojums valodā” ietvaros, sadarbībā ar granta ar
vadošo pētnieci Dr.psych. Kristīni Mārtinsoni.
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
No 2008.
Mākslu terapijas asociācija.
PUBLIKĀCIJAS – Pēdējos 6.gados - 6
Latviešu- dzimtā; krievu- brīvi; angļu – viduvēji
VALODU ZINĀŠANAS
Aelita Arnicāne
16.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Sarma Cire
01.05.1942.
Rīga
Kandavas 31, Rīga LV1083
67611330, mob.26482305

IZGLĪTĪBA
1973
- 1980
1960
- 1965
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2010, 2011

LVU Svešvalodu fakultāte, angļu filoloģijas nodaļa
RMI Farmācijas fakultāte

S

Pearson Longman kurss angļu val. pasniedzējiem „Jaunākais
metodikā”

2009

ERASMUS progr. pasniedzējiem ietvaros

2008

Spāņu val. ārzemniekiem, kurss metodikā, Valodu skola „Letras
Castellanas” , Spānija

2007

Spāņu val. kurss Valodu skolā „Letras Castellanas”, Spānijā

2006

IT kurss LU
Spāņu val. kurss Centro Picaso, Rīga
Spānija, Avila Instituto Espanol “Murallas de Avila ERASMUS
progr ietvaros spāņu val.pasniedzējiem
Angļu valodas mācīšanas metodika speciāliem mērķiem (LU,
Britu Padome)
Angļu valodas skolotāju konference.
Latvijas Pieaugušo izglītības centrs: Valodas mācīšana
multinacionālā vidē
Jauno psihologu centrs. Neirolingvistiskās programmēšanas
bāzes un praktiķu kurss.
Stokholmas universitātes intensīvie zviedru valodas kursi.
Latvijas Izglītības ministrijā kursi "Jaunākās angļu valodas
mācīšanas metodes".
Kurss Līdsas universitātē (Anglija) „Angļu valodas mācīšanas
metodika”.

2004
2003
2002- 2003
1991, 1992
1991
Aug. – Dec. 1988

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2004
Lektore
DARBA PIEREDZE
1982- pašlaik
RSU Valodu centrs, lektore
1979- 1982
Viesnīca „Latvija", administratore
1973- 1979
Rīgas 58.vidusskola, angļu valodas skolotāja
1968- 1973
Cēsu rajona Spāres palīgskola, latviešu valodas skolotāja
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1965- 1968

Cēsu rajona Aptiekas Nr.142 vadītāja

PUBLIKĀCIJAS
Grāmata "Mana seksualitāte", Rīga, Jumava, 1998. Tulkojums
no angļu valodas.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu - dzimtā, angļu, krievu, spāņu, Zviedru, vācu –
pamatzināšanas
PAPILDUS INFORMĀCIJA
MW Office, Internets, ceļojumi, NLP
Sarma Cire
Datums: 16.05.11.

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
Tālrunis darbā:
E-pasts:

Kristaps Circenis
1978.gada 12. janvāris
Balvu rajons, Medņevas pagasts
Kr. Valdemāra 145/1-47, Rīga, LV-1013
29120357
67409126
Kristaps.Circenis@rsu.lv

Izglītība
Latvijas Medicīnas akadēmija, Māszinību fakultāte, iegūts Māszinību grāds

1996.-2000.

Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas 2000.-2003.
nodaļa, iegūts Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas 2002.-2004.
nodaļa, iegūts Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un Psiholoģijas fakultāte, Psiholoģijas 2004. -2006.
nodaļa, Maģistra studiju programma klīniskajā psiholoģijā
Rīgas Stradiņa universitāte, Pēcdiploma izglītības fakultāte, studiju programma 2004.-2006.
“Grupu psihoterapijas pamati”
Rīgas Stradiņa universitāte, doktorantūras studiju programma “Medicīna”
Papildus izglītība
Padziļinātās kardiopulmonālās reanimācijas intensīvās apmācības kurss

2007.-2010.
07.12.-10.12. 2000.

Latvijas Universitātes Medicīnas pēcdiploma izglītības institūta apmācību 09.05.2002.
kursi ”Krīžu psiholoģija, krīzes psihiatriskie aspekti”
Latvijas Psihoterapeitu asociācijas konference “Identitātes problēmas, 31.05.-01.06.2002.
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indivīda un sabiedrības psihiskā veselība”
Baltijas valstu trešais seminārs
“Psihoanalītiskā atbalsta psihoterapija”

psihoanalītiskajā

psihoterapijā 12.09.-13.09.2003.

Intensīvā apmācības programma “International Comparative Nursing 26.01. - 06.02.2004.
Module” (Intensive Programme 2004). IP organizatori: Hanzehogeschool
Groningen un Florence Network, Nīderlandē, Groningenā
Intensīvā apmācības programma “International Comparative Nursing 24.01.-04.02.2005.
Module” (Intensive Programme 2005). IP organizatori: Hanzehogeschool
Groningen un Florence Network, Nīderlandē, Groningenā
Starptautiska apmācības nedēļa sabiedrības veselībā un veselības 04.04.-09.04.2005.
veicināšanā (Health promotion of the working population) Lahti, Somijā
Intensīvā apmācības programma “International Comparative Nursing 23.01.-04.02.2006.
Module” (Intensive Programme 2006). IP organizatori: Hanzehogeschool
Groningen un Florence Network, Nīderlandē, Groningenā
Pieredzes apmaiņas vizīte ASV Louisville Bellarmine universitātē

06.07.-20.07.2006.

Intensīvā apmācības programma “International Comparative Nursing 29.01.-09.02.2007.
Module” (Intensive Programme 2007). IP organizatori: Hanzehogeschool
Groningen un Florence Network, Nīderlandē, Groningenā
Intensīvās apmācības programma “Integrating Notions of Society for 17.09.-28.09.2007.
health education transformation”. IP organizators: Napier universitāte,
Edinburga, Lielbritānija.
Pieredzes apmaiņas vizīte ASV Louisville Bellarmine universitātē
Starptautiskā konference „Baltic contribution to nursing research” 13.10.-31.10.2007.
Lietuvā, Klaipēdā
22.01.-23.01.2009.
23rd Annual Conference of the European Health Psychology, Pisa, Italy, 23.09.-26.09.2009.
2009
The 52nd International Scientific Conference of Daugavpils University,
14.04.-16.04.2010.
Daugavpils, Latvia, 2010
6th Warsaw International Medical Congress for Young Scientists,
Warsaw, Poland
06.05.-09.05.2010.
Zinātniskais grāds
Akadēmiskais nosaukums

Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Lektors

Darba pieredze
Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību akadēmiskās skolas 2000. - līdz šim brīdim
asistents, lektors
Rīgas Sarkanā Krusta medicīnas koledžas lektors

2003. - līdz šim brīdim

Rīgas Stradiņa universitātes Māszinību fakultātes prodekāns

2003. - līdz šim brīdim

Rīgas Ātrās medicīniskās palīdzības stacijas izbraukuma 2000.-2003.
brigādes medicīnas māsa
Zinātniskā darbība
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Studentu iekšējās saskaņotības izjūtas un trauksmes mijsakarība eksāmenu sesijā. Maģistra darbs
LU Pedagoģijas un psiholoģijas faultātē 2004. gadā.
Publikācijas – pēdējos 6 gados – 16
Valodu zināšanas
latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, angļu - sarunvalodas līmenī
Kristaps Circenis
16.05.2011.

CURRICULIUM VITAE
1. vārds, uzvārds Deniss Hanovs

Dzimšanas datums - 09/06/1977
Telefons - 26563138
E-pasta adrese – hanovs@inbox.lv
2. Darba gaitas (izaugsme), Izglītība

25. 08. 2003 – Doktora grāds humanitārajās zinātnēs (Dr. art.) (apakšnozarē kultūras
teorija) „cum laude”.
2000 – 2003 Latvijas Kultūras akadēmija / Berlīnes Brīvā universitāte. Doktorants.
Promocijas darba temats “Laikraksts „Baltijas Vēstnesis” – latviešu pilsonības
kultūras forums”, zin. vadītāji: Prof. P. Laķis,
1999 – 2000 Latvijas Kultūras akadēmija. Maģistra grāds humanitārajās zinātnēs.
Specializācija – kultūras teorija.
1995 - 1999 Latvijas Kultūras akadēmija. Bakalaura grāds humanitārajās zinātnēs.
Specializācija – starptautiskās kultūrattiecības Vācija – Latvija; Lielbritānija – Latvija.
Darba vieta, ieņemamais amats (tai skaitā darbs ārvalstīs)
2006. g. 6.06. – Asociētā profesora akadēmiskais nosaukums komunikāciju zinātnē
Rīgas Stradiņa universitātē
2005.g. – krājuma „Izglītības, dialoga un līdzdalības loma sabiedrības integrācijas
procesa veicināšanā 2” – Rīga, 2005 galvenais redaktors. (PHARE projekts)
2005. 01. 08. – 2007.12.10. Eiropas pretdiskriminācijas politikas departamenta
direktors Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātā.
2005.g. – ievelēts par docentu Rīgas Stradiņa universitātes komunikāciju studiju
katedrā
2004. g. oktobris – sabiedrisko attiecību programmas vadītājs Rīgas Stradiņa
universitātes komunikāciju studiju katedrā
2004. g. 1.09. – 2005. – docenta p.i. Rīgas Stradiņa universitātes komunikāciju studiju
katedrā
2004, 2005 – Eiropas Komisijas žūrijas loceklis „Žurnālistu balva 2004/2005” Latvijā
2004 - Rīgas Stradiņa Universitāte. Komunikāciju studiju katedras docents
2003 – Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās Mazākumtautību lietu
departamenta direktora vietnieks.
2002. – Vīnes universitāte, Skandināvistikas fakultāte, pasniedzējs. Kurss „Nacionālā
identitāte Baltijā un Ziemeļvalstīs”
2001. – Rīgas Stradiņa Universitāte stundu pasniedzējs politikas zinātņu un
komunikāciju studiju katedrās
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2000. - 2003 - Projektu koordinators Fridriha Eberta fonda Baltijas birojā (Rīga).
Sabiedrības integrācijas
projekti, starptautiskās konferences (EU un NATO, mazākumtautību tematika.)
1999. – 2000 skolotājs Puškina licejā.
1999. – 2004. Latvijas Kultūras akadēmijas pasniedzējs, lektors.
Administratīvie pienākumi, darbs padomēs, komisijās,
Vadošais pētnieks Rēzeknes augstskolas Letonikas institūtā (ievēlēts 2007. g.);
Kopš 2007. gada – Letonikas institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētājs.
Starptautiskās doktorantūras skolas „Teoloģijas un reliģijpētniecības aktuālas problēmas”
padomes loceklis (LU, rīkojums Nr. 1/239. 23.09. 2010)
3. Zinātniskā darbība

o Zinātniskā kvalifikācija Maģistra darba temats „
Promocijas darba temats “Laikraksts „Baltijas Vēstnesis” – latviešu pilsonības
kultūras forums”, zin. vadītāji: prof. P. Laķis, aizstāvēts 25.08. 2003.
Pētījumu projekti, kas pašlaik tiek realizēti
Eiropas Sociālā fonda projekts 2009/0222/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/087: Savs kaktiņš,
savs stūrītis zemes – „Latvijas lauku iedzīvotāju attīstības stratēģijas un kultūrvides pārmaiņas”.
Pētījums „Mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā” (ilgums 1.01.2010. – 31.12. 2012.)
o Promocijas darbu vadība - (doktorants, promocijas darba nosaukums, darba līdzvadītājs
un realizēšanas vieta)
Grūbe S. Latviešu gleznotāju ieguldījums nacionālās mākslas veidošanā: dalībnieku
mijiedarbība mākslas laukā. Rīgas Stradiņa universitātē.
Šneidere Z. Efektivitātes jēdziena analīze Latvijas Valsts prezidentu komunikācijā. Rīgas
Stradiņa universitātē.
Laicāne M. Dažādības vadība multilingvālā sociālā vidē.

4. Zinātniskās publikācijas (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk. mācību
grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs)
Grāmatas/monogrāfijas 2008. - 2010.
1. Hanovs D. „Šeit, visur un tagad…Globalizācija Latvijā: konteksti, diskursi, dalībnieki.” –
Rīga, Drukātava, 2008. – 334 lpp.
2. Hanovs D., Laicane M., Mihailovs J. Dažādības vadība multietniskā vidē. – Rīga:
Drukatāva, 2009. – 189. lpp. – RSU piešķirts un IZM atbalstīts projekts
3. Hanovs D., Jaudzems G., Laicāne M., Mihailovs I.J., Šiliņa B. Trešo valstu valstspiederīgo
integrācijas lingvistiskie aspekti. – Rīga: Microdot, 2010. – 302 lpp.
4. Cimdiņa A., Hanovs D. (red.) Latvija un latviskais. Nācija un valsts idejās, tēlos un
simbolos. – Rīga: Zinātne, 2010.
Zinātniskie raksti/recenzijas 2008. - 2011. – 24, no tiem 2 EBSCO datu bāzē
Ziņojumi un referāti konferencēs 2008. – 2010 – 12 starptautiskās konferences
Kopš 03. 2011. – LZP eksperts (apstiprināts uz 3 gadiem)
Deniss Hanovs
15.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds Uzvārds Dzintra Kažoka
Personas kods: 050674 -10307
Dzimšanas gads un vieta: 1974. gada 5. jūnijs, Līvāni, Latvija
Tautība: latviete
Ģimenes stāvoklis: neprecējusies
Dzīves vietas adrese, tālrunis:
Tallinas 89 – 1, Rīga, Latvija, LV – 1009, tel. 29634843
Darba vietas adrese, tālrunis: Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Anatomijas un antropoloģijas
institūts (AAI), Kronvalda bulv. 9, Rīga, Latvija, LV – 1010, tel.
67325990,
e-mail: Dzintra.Kazoka@rsu.lv; dzintra_kazoka@inbox.lv
IZGLĪTĪBA
1999 – 2002

doktorante Rīgas Stradiņa universitātē,
Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Antropoloģijas nodaļā
1993 – 1999 Latvijas Medicīnas akadēmija/Rīgas Stradiņa universitāte (AML/RSU),
diploma nr. 001435
1981 – 1993 Kārļa Videnieka Rīgas 77. vidusskola, diploma nr. 028440
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2011. gada 4. – 8. aprīlis
ERASMUS apmaiņas progammas docētāja vizīte Turcijā, Stambulā (Istambul University,
Cerrahpasa Medical Faculty).
2010. gada 25. novembris
RSU speciāli organizētais seminārs „ES līdzfinansētie projekti RSU attīstībai”
2010. gada 9. novembris
RSU speciāli organizētais seminārs „Darba izpildes vadības sistēma: plānošana, novērtēšana
un pārrunu procesa vadība”
2009. gada 11. decembris
Rīgas Stradiņa universitātes TIF KD rīkotie kursi „Informācijas meklēšanas apgūšana
pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzē PubMed”
2009. gada 3. decembris
Rīgas Stradiņa universitātes TIF KD rīkotie kursi „Medicīniskās informācijas meklēšanas
apgūšana elektroniskajos resursos”
2009. gada 15. – 17. oktobris
Rīgas Stradiņa universitātes rīkotie Dandī universitātes Medicīnas izglītības centra
profesores Margery Davis vadītie kursi „Medical education”
2009. gada 25. – 28. marts
„LR zinātnieku un uzņēmēju tirdzniecības misija dzīvības zinātņu jomā”, Krakova, Polija
2009. gada jūnijs
RSU speciāli organizētais seminārs „E-studiju elementu pakāpeniska ieviešana studiju
procesā 2009./2010. gadā”
2008. gada 4. februāris – 2008. gada 16. jūnijs
“Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse”– „Profesionālās pilnveides,
tālākizglītības programma”, sertifikāta nr. 005911
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Pedagoģijas nodaļa
2007. gada februāris – 2008. gada septembris
“International Correspondence course” – “Spāņu valoda”
2004. gada novembris – 2006. gada janvāris
“International Correspondence course” – “Praktiskā psiholoģija”
2004. gada 10. jūnijs – 28. jūnijs
“Datorkursi (SPSS)” – Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīniskās fizikas un informātikas
katedra
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2003. gada 12. decembris – 2004. gada 27. jūlijs
“International Correspondence Course” – “Datorkurss lietotājiem ar priekšzināšanām”
2003. gada 28. marts – 2004. gada 31. maijs
“International Correspondence Course” – angļu valoda (2. līmenis)
2002. gada 6. – 9. jūnijs
“First International and Baltic Course on Women, Work and Health” – Rīgas Stradiņa
universitāte
2001. gada janvāris – 2002. gada aprīlis
“International Correspondence Course” – angļu valoda (1. līmenis)
2000. gada septembris – novembris
“Bioloģisko datu matemātiskās statistikas apstrādes metodikas apgūšana”–
Rīgas Stradiņa universitāte, Medicīniskās fizikas un informātikas katedra
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2009. gada 25. februāris - Dr. med. (morfoloģija)
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2009. gada aprīlis – jūlijs
Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Anatomijas katedrā
2009. gada jūlijs – februāris
Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā
2010. gada marts
Docente RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā, Morfoloģijas katedrā
DARBA PIEREDZE
2010. gada marts – patreiz
Mācību daļas (anatomija) vadītāja Morfoloģijas katedrā
2009. gada aprīlis – 2010. gada februāris
Docenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā
2008. gada marts – 2010. gada februāris
RSU Akadēmiskās studiju programmas „Biomedicīna” maģistrantūras vadītāja v.i.
2003. gada decembris – 2009. gada marts
Asistente RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā
1999. gada jūlijs – 2007. gads
Vecākā laborante RSU Anatomijas un antropoloģijas institūta Antropoloģijas nodaļā
1999. gada jūlijs – 2009. gads
Vecākā laborante (speciāliste mācību jautājumos) RSU Anatomijas un antropoloģijas
institūta Anatomijas nodaļā
1999. gada septembris – patreiz
Stundu pasniedzēja anatomijā RSU studentiem
2002. gads – 2003. gada decembris
Asistenta v.i. RSU Anatomijas un antropoloģijas institūtā
2002. gada septembris – patreiz
Stundu pasniedzēja anatomijā RSU Ārzemju nodaļas studentiem
ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
Sievietes bioloģiskais statuss, antropometrija, antropometriskie mērījumi sievietēm Latvijā
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Antropologu biedrības locekle, zinātniskā sekretāre
Eiropas antropologu asociācijas (EAA) locekle
Latvijas anatomu, histologu un embriologu biedrības (LAHEB) locekle, zinātniskā sekretāre
Klīniski Integrētās Morfoloģijas Asociācijas (KIMA) locekle
Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) locekle
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Paula Stradiņa anatomisko, embrioloģisko preparātu un mulāžu kolekcijas apskates gide RSU
Anatomijas un antropoloģijas institūtā

ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS
Monogrāfijas – 0
Publikācijas (ieskaitot konferenču tēzes) – 46 (pēdējo 6 gadu laikā)
PAPILDUS PUBLIKĀCIJAS – 3
PUBLICĒTĀ MĀCĪBU LITERATŪRA
Metodiskās rekomendācijas anatomijā – 3
MĀCĪBU METODISKAIS UN ORGANIZATORISKAIS DARBS
1) “XVI Morfoloģisko zinātņu konference” - organizēšana, RSU, AAI, 2011. gada 12. maijs,
2) “VIII Anatomijas olimpiāde”- organizēšana, RSU, AAI, 2011. gada 27. maijs,
3) Datorsalikums metodiskajām rekomendācijām anatomijā; „1., 2. un 3. anatomijas olimpiāžu”
rīkošana RSU AAI 2004. – 2006. gadā,
4) “VII Anatomijas olimpiāde”- organizēšana, RSU, AAI, 2010. gada 7. maijs,
5) “XV Morfoloģisko zinātņu konference” - organizēšana, RSU, AAI, 2010. gada 13. maijs,
6) “Latvijas Anesteziologu un reanimatologu asociācijas konference, cadaver workshop”organizēšana un norises koordinēšana konferences ietvaros, RSU, AAI, 2010. gada 22. maijs,
7) Sastādītas biļetes MF I kursa studentiem otrā semestra ieskaitei (I) angļu un latviešu valodās,
2010. gada maijs,
8) Sastādītas biļetes FF I kursa studentiem ieskaitei (I) un RFuzt I kursa studentiem eksāmenam
(E), 2010. gada maijs,
9) Sastādīta studiju priekšmeta „Cilvēka anatomija” jaunā mācību programma MF I un II kursa
studentiem angļu un latviešu valodās, 2010. gada marts,
10) Anatomijas terminoloģijas redaktore Anatomijas mācību grāmatas (Gotfrīds Rūmens, Vatans
Kavaks un Jānis Vētra) manuskriptam, 2010. gada maijs.
CITS ORGANIZATORISKAIS DARBS
1) “Informācijas un veselības dienas” organizēšana Rīgas pilsētas bibliotēkā “Avots” 2002. gada
25. septembrī,
2) Līdzdalība vasaras nometnes “Rota” organizēšanā bērniem no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm
2003. gada 18. – 24. augustā Gulbenes rajona Tirzas pagasta Tirzas pamatskolā,
3) Līdzdalība vasaras darba un atpūtas nometnes “Kopā jautrāk – 2” organizēšanā bērniem no
sociāli nelabvēlīgām ģimenēm 2004. gada 28. jūnijā – 4. jūlijā Gulbenes rajona Tirzas pagasta
Tirzas pamatskolā.
STUDENTU ZINĀTNISKO DARBU VADĪŠANA – 18
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
Balva par labāko prezentāciju „IV Baltijas morfoloģisko zinātņu konferencē”, Rīgā (Latvija), 2007.
g. 19. – 20.11.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu – dzimtā, Krievu, angļu, vācu – brīvi, Spāņu – sarunvalodas līmenī
Dz. Kažoka
2011. gada 9. maijā.

41

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1969. - 1976.

Astrīda Krauja
25.10.1940.
Ogres rajons
Brīvības 432/1- 40, Rīga, LV-1024
67526665

Latvijas Valsts universitāte, Bioloģijas fakultāte

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2003.
Inovācijas augstskolu izglītībā
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1986.
Dr. biol.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2003.
docente
DARBA PIEREDZE
1969 - 1976. Zinātņu Akadēmijas Bioloģijas institūts
1976. – 1990. Sporta Pedagoģijas akadēmija
1990. – 2009. RSU Normālās fizioloģijas katedra
2009. – 2010. RSU Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Hematoloģisko un hemodinamisko faktoru loma darba spēju izvērtēšanā.
Vadu studentu zinātniskos darbus.
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Baltijas fiziologu biedrības biedre.
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
-

PUBLIKĀCIJAS

kopā - 44, pēdējos 6 gados - 2:
1. Hematological and hemodynamic factors role in the regulation of
physical working capacity. A. Krauja, Proceedings of the Latvian
Academy of Sciences 2001: 125-129.
Kardiovaskularās sistēmas parametru izmaiņas fiziskā un emocionālā
sasprindzinājuma ietekmē RSU studentiem (ārzemju un vietējiem) I.
Lībiete, A. Vilde MF II-12. Darba vadītāja: A. Krauja. Darbs prezentēts
RSU Studentu 52.Medicīnas nozares zinātniskajā konferencē. Studentu
Zinātniskās biedrības 2003. gada konferences tēzes. Rīgā.

VALODU ZINĀŠANAS
latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu -sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
42

datorprasmes (Word, Excel, Power Point, Outlook), autovadītāja apliecība
(B kategorija).
Datums: 31.05.2011.

Astrīda Krauja

CURRICULUM VITAE
Personas dati:

Izglītība:

Profesionālā
izglītība:

Ināra Logina,
dzimusi 1952.g.1.decembrī Krāslavā. Latviete. Precējusies, 2 bērni –
dzimuši 1983. un 1990.g. Vīrs – režisors.
Dzīvo Rīgā, Zemgales priekšpilsēta, Mežotnes ielā 11-1, LV-1002,
Tel./fakss darbā 67069547, mājās – 67607727, mob.29506986
augstākā, beigusi Rīgas medicīnas institūta Ārstniecības fakultāti 1977.
gadā, diploms П 710391.
Specializācija neiroloģijā – klīniskā ordinatūra Rīgas Medicīnas institūtā
1977-1979.g
Medicīnas doktore, diploms G-D 000010.
• 2010.gada novembris – II International Conference “Pain in the Baltics”
(Rīga)
• 2010.gada novembris – “The Latvian-German seminar – Psychosomatic
medicine in the health care system : today and tomorrow” (Rīga)
• 2010.gada septembris - Eiropas Neirologu Asociāciju Federācijas
14.kongress (Ženēva, Šveice)
• 2010.gada septembris – 3.Baltijas Osteoporozes congress (Rīga)
• 2010.gada septembris - Eiropas Neirologu Asociāciju Federācijas kursi
neiroloģijā “Therapy in neurology”, “Neuromuscular diseases”
(Ženēva)
• RSU 9.zinātniskajā konference, 2010.gada 18.-19.martā
• Eiropas Reģionālās anestēzijas un sāpju terapijas biedrības reģionālā
konference „Advences and trends in regional anaesthesisia” 2010.gada
20.-22.maijā, Rīgā
• Kauņas Medicīnas institūta un Lieuvas Sāpju biedrības konference
Sventoji, Lietuvā 2010.gada 7.-8.maijā
• 2009.gada jūnijs – Latvijas 6.Ārstu kongress Rīgā
• 2009.gada 13.-16.maijs - 6.Baltijas Neirologu kongress
• 2009.gada 2-4.aprīlis – Neiropātisko sāpju Internacionālās koalīcijas
Globāls sammits – Prāga, Čehija
• 2008.gada septembris – Kustību traucējumu slimību biedrības Eiropas
sekcijas simpozijs (Tartu)
• 2008.gada maijs – Baltijas-Izraēlas mītiņš par muguras sāpju ķirurģiju
• 2007.gada novembris – Internacionālie balansa traucējumu kursi
(Lisabona)
• 2007.gada 7.-10.jūnijs – IASP 2.Internacionālais neiropātisko sāpju
kongress (Berlīne)
• 2006.gads – Eiropas Sāpju izpētes kongress un kursi (Stambula)
• 2005.gads - Eiropas Neirologu Asociāciju Federācijas kursi neiroloģijā
(Atēnas)
• 2005.gads – Internacionālais Sāpju medicīnas Forums (Sofija)
• 2000. 2002, 2003 gads – Eiropas Neirologu Asociāciju Federācijas kursi
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•
•
•
•
•
Darba
pieredze:

•

•
•
•

neiroloģijā (Helsinki, Sofija, Prāga)
2000 – Eiropas Neirologu Savienības kursi Jeruzalemē
1995 – Zalcburgas Kornela seminārs neiroloģijā un neiroķirurģijā,
Austrija
1994 – stažēšanās Oksfordas Universitātes Molekulārās Ģenētikas
institūtā, Lielbritānija
1988 – Pēcdiploma izglītības kurss bērnu neiroloģijā 2.Maskavas
medicīnas institūtā, Krievija
1977-1979 Pēcdiploma apmācība – klīniskā ordinatūra neiroloģijā Rīgas
Medicīnas institūtā
RMI/AML/RSU Neiroloģijas un neiroķirurģijas katedras pasniedzēja
kopš 1979.gada, docente 1990.-2001.g., 2001.-2008.g. – asociētā
profesore, kopš 2008.gada decembra – profesore, regulāri strādāju ar
studentiem un rezidentiem.
Veselības un sociālās aprūpes koledžas lektore 1999-2008.g.
P.Stradiņa klīniskās slimnīcas Neiroloģijas klīnikas vadītāja no
1999.gada līdz 2005.gadam, klīnikas konsultante no 2005.gada
Regulāri veicu ārstniecisko un konsultatīvo darbu P.Stradiņa KUS
Neiroloģijas klīnikas nodaļās, konsultēju citās nodaļās un pieņemu
pacientus ambulatorās aprūpes centrā.

1. Nr.09.1394 „Hroniskā noguruma sindroma, pēcinfekcijas un neprecizētu
encefalopātiju etiopatoģenēzes izpēte un diagnostisko kritēriju izstrāde”
– pētniece
2. Latvijas Aizsardzības ministrija, AĪVA Nr 2006/209 „Karavīru veselības
un psihiskā stāvokļa analīze pēc starptautiskās miera uzturēšanas misijas”
– pētniece (2007-2008)
3. LZA projekts 01.0137 “Persistējošas vīrusu infekcijas un autoimūnie
procesi : vīrusu loma autoimūno slimību patoģenēzē” – pētniece (20012004)
4. LZA projekts Nr. 01.0728 “Perifēro neiropātiju un radikulopātiju aprūpes
etiopatoģenētiskie aspekti “ – vadītāja (2001-2004)
5. LZP projekts 04.1157 „Persistējošu beta-herpesvīrusu infekciju loma
reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē” –
pētniece (2004-2008)
6. LZP projekts 04.1203 Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie
centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru)
ārstnieciskās efektivitātes vērtējums – pētniece (2004-2008)
7. LZA projekts Nr. 04.1105 „Autonomo (veģetatīvo) neiropātiju loma
vazomotorās disfunkcijas klīnisko izpausmju patoģenēzē” – pētniece
(2004-2008)
• Projekts „Toksiskas un deģeneratīvas ģenēzes centrālās un perifēriskās
nervu sistēmas klīniski morfoloģiskās izmaiņas” kopprojekta
„Zinātniskās infrastruktūras nodrošināšana un attīstība augstskolās”
ietvaros – pētniece (2004-2008)
Piedalīšanās
• “Frequency distribution of pathogenic B.Burgdorferi sensu lato
starptautiskagenotypes in the environmental and human pool across Europe” – The
jos projektos :
Welcome Trust collaborative initiative grant 2001-2003 g (Lielbritānija)

Pieredze
projektu
vadīšanā :

Maģistru un
doktoru

•

Ainārs Stepens “Parkinsonisms efedrona lietotājiem” – promocijas darbs
aizstāvēts 2010.gada 10.decembrī
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darbu
vadīšana :

•

•

•
•
•
•
Darbība
profesionālās/
sabiedriskās
organizācijās:

Publikācijas,
uzstāšanās:

Eleonora Smeltere „Ekspresīvās un impresīvās runas atjaunošanās
izvērtējums pacientiem ar cerebrālu infarktu kreisajā smadzeņu puslodē
akūtā periodā” - maģistres darbs Audiologopēdijā aizstāvēts 2010.gada
jūnijā
Svetlana Čistjakova „Deju un kustību terapijas ietekme uz hronisku
muguras sāpju pacientu subjektīvās psiholoģiskās labklājības izjūtu un
sāpju sajūtām” – maģistres darbs Mākslu terapijā aizstāvēts 2010.gada
21.janvārī
Guntis Karelis “Ērču pārnesto slimību neiroloģisko izpausmju īpatnību
raksturojums Latvijā” – promocijas darbs aizstāvēts 2008.gada
8.septembrī
Zaiga Nora “Herpesvīrusu asociācija ar demielinizējošām un
nedemielinizējošām centrālās un perifērās nervu sistēmas slimībām” promocijas darbs aizstāvēts 2008.gada 10.septembrī
Anita Trokša – maģistra darbs fizioterapijā, aizstāvēts 2005.gadā
Kristīne Saleniece – maģistra darbs klīniskajā farmācijā, aizstāvēts
2000.gadā

•

Latvijas Sāpju izpētes biedrības priekšēdētāja no 2002.gada,
Sertifikācijas komisijas priekšēdētāja no 2005.gada
• Latvijas Neirologu asociācijas (LNA) Valdes locekle, Polineiropātiju
sekcijas vadītāja, LNA Sertifikācijas komisijas locekle.
• Baltijas Neirologu Federācijas Valdes locekle
• Eiropas Neirologu Federāciju Asociācijas biedre, LNA pārstāve tās
Polineiropātiju panelī
• Pasaules Neirologu Federācijas locekle
• Nacionālās Poliomielīta likvidācijas komisijas locekle
• Starptautiska žurnāla “Focus of Parkinson’s Disease” redkolēģijas
locekle.
• Internacionālās Sāpju Izpētes asociācijas locekle
• Eiropas Sāpju Izpētes Federāciju Savienības Padomes locekle
• Eiropas Sāpju izpētes biedrību Federācijas (EFIC) kongresu Zinātniskās
programmas komisijas locekle
261 zinātnisko publikāciju autore
1995.-2010.g. 137 uzstāšanās reizes konferencēs, semināros, kongresos, t.sk.
58 reizes starptautiskos pasākumos.

Valodas:

Latviešu, krievu, angļu – brīvi.

Ināra Logina
2011.gada 31.martā
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CURRICULUM VITAE
Vārds: Indra Majore-Dūšele
Dzimšanas dati: 1973.gada 12. jūlijs, Jelgava
Adrese: Pīlādžu iela 6, Piņķi, Rīgas raj. LV-2107, 29577764
IZGLĪTĪBA
Rīgas Stradiņa Universitāte, Māszinību fakultāte, 2006.-2009.
Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā
kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību terapijā
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1995.g.-1998.g. Psiholoģijas
maģistra grāds.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1991.g.-1995.g. Bakalaura
grāds psiholoģijā; Psihologa asistenta kvalifikācija
Rīgas 3.vidusskola, 1980.g.- 1991.g, atestāts par vidējo izglītību
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2006.g.decembris- 2007.g.novembris. Belfāstas Karaliskā Universitāte sadarbībā ar RSU
Mākslas terapijas akadēmisko skolu. Supervīzora apmācība.Supervīzors.
1997.g.februāris - 2001.g. jūlijs; Bērnu garīgās veselības alianse; NY Sorosa fonda atbalsts;
konferenču sērija Austrumeiropas valstīs: “Terapija ar vardarbīgi izmantotajiem bērniem”,
sertifikāts par tiesībām strādāt ar vardarbība cietušiem bērniem un vadīt apmācības.
1993.g. - 1999.g. Francijas Psihoorganiskās analīzes skola; psihoterapeits, psihoorganiskais
analītiķis.
1997.g. aprīlis - 1998.g. maijs; Zviedrijas Moreno institūts; psihodrāmas trenera asistents.
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Profesionālais maģistrs veselības aprūpē.
Psiholoģijas maģistrs.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Lektore
DARBA PIEREDZE
. RSU Rehabilitācijas fakultāte, Sporta, uztura un pedagoģijas katedra, Mākslas terapijas
programma, lektores v.i. 2007. – 2010. no 2010.gada – lektore.
SIA „Rumbas Prakse”; klīniskā psiholoģe, psihoterapeite, grupu vadītāja, supervizore,
valdes locekle; 2003.g. – šobrīd.
Latvijas Universitāte; Psiholoģijas katedra, Klīniskās psiholoģijas katedra; psiholoģijas
priekšmetu lektore, supervizore; 1998.g. – šobrīd vieslektore.
Centrs pret vardarbību “Dardedze”; klīniskais psihologs; 2001.g.-2003.
SIA b/o “Psihoterapijas prakse”; klīniskais psihologs; 1999.g. – 2002.
Latvijas Universitāte, Rīgas Humanitārais institūts; Psiholoģijas nodaļa; lektore; 1999.g. 2003.
Starptautiskā Universitāte Pasaules teātra pieredze; zinātniski pētnieciskā laboratorija, kurss
radošajā psiholoģijā, deju un kustību terapijā, grupas vadītāja; 1998.g. - 2003.
Valsts Psihiskās veselības aprūpes centrs; psihologs; 1996.g.- 1998.g.
Rīgas Komercskola; psiholoģijas skolotāja un psiholoģisko treniņu vadītāja; 1994.-1996.
mācību gadi
Rīgas Valsts Tehnikums; psiholoģijas skolotāja; 1993./1994.mācību gads.
Rīgas 3.vidusskola; veselības mācības skolotāja; 1992./1993.mācību gads.
Darbs starptautiskās docētāju apmaiņas programmās:
2010. ERASMUS – Karalienes Margaritas universitāte, Lielbritānija.
2009. ERASMUS – Hertfortšīras Universitāte un Karalienes Margaritas universitāte,
Lielbritānija.
2008. ERASMUS – Karalienes Margaritas universitāte, Lielbritānija.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
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Piedalīšanās konferencēs ar prezentācijām:
• Publicētas tēzes I.Majore-Dūšele, K.Mārtinsone „Apzinātības prakses izmantošana mākslu
terapijas maģistrantu kompetenču attīstībā” RSU zinātniskā konference 2011.gada 14.15.aprīlī.
• Publicētas tēzes K.Mārtinsone, I.Majore-Dūšele, I.J.Mihailovs „Mākslu terapijas
teorētiskās bāzes izveide un organizatoriskā attīstība Latvijā” RSU zinātniskā konference
2011.gada 14.-15.aprīlī.
• Publicētas tēzes Majore-Dūšele I., Mārtinsone K. Mākslu terapijas maģistrantu
kompetenču attīstība studiju procesā. RSU zinātniskā konference 2010.gada aprīlī.
• Publicētas tēzes Mārtinsone K., Majore-Dūšele I., Vāciete M. Mākslu terapijas maģistrantu
adaptācijas spējas un studiju iemaņas. RSU zinātniskā konference 2010.gada aprīlī.
• Publicētas tēzes Upmale A., Mārtinsone K., Majore-Dūšele I. Mākslu terapijas maģistrantu
supervīzijas specifika.RSU zinātniskā konference 2010.gada aprīlī.
• Publicētas tēzes I.Majore-Dūšele „Deju un kustību terapijas efektivitāte psiholoģiskās
labsajūtas un pozitīva pašvērtējuma veicināšanā sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo
ēšanu” RSU zinātniskā konference 2009.gada 2.-3.aprīlī.
• Publicētas tēzes I.Majore-Dūšele, B.Meekums, I.Vāverniece „Deju un kustību terapijas
efektivitāte sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo ēšanu: pētījuma rezultāti”; 7-ā
starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapijas teorija un prakse”
Cēsis, 2009.gada, 17.-19.jūlijā.
• I.Majore-Dūšele „Traumas pārstrādes process deju un kustību terapijā: neirozinātnes
atklājumu un apzinātības prakses izmantošana” 7-ā starptautiskā mākslu terapijas
konference „Mūsdienu mākslu terapijas teorija un prakse” Cēsis, 17.-19.jūlijā.
• Publicētas tēzes I.Majore-Dūšele, I.Vāverniece, B.Meekums, „Dance movement
psychotherapy for obese women with emotional eating: results of Latvian study with
international European applications” 10-ajā Mākslu terapijas EcARTE konferencē Londonā
2009.gada, 16.–19. septembrī.
• 6.starptautiskā mākslas terapijas konference „Mūsdienu mākslas terapija – teorija un
prakse”, Rēzekne 2008.gada 18.-20.jūlijs.
• RSU 2008.gada Zinātniskā konference, Rīga, 2008.gada 13. un 14.martā.
• RPIVA 4.starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu sabiedrības
izglītībā”, Rīga, 2008.gada 13.-15.martā.
• 5.starptautiskā mākslas terapijas konference „Integratīvā mākslas terapija – teorija un
prakse” Liepāja, 2007. gada 12.-15. jūlijs.
• Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Sabiedrība. Veselība. Labklājība.”,
Rīga, 2007.gada 8.-9. novembris.
• 2001.g. priekšlasījums Bērnu garīgās veselības konferencē “The promised childhood”, Tel
Aviva, Izraēla.

STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA
Darbs Eiropas tīklojuma deju un kustību terapijā pētniecības grupā
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija, valdes priekšsēdētāja, dibinātājbiedrs.
Latvijas Mākslu terapiju apvienība, valdes priekšsēdētāja.
Latvijas Psihoorganiskās analīzes asociācija, dibinātājbiedrs.
Latvijas Psihoterapeitu biedrība.
PUBLIKĀCIJAS
• Majore-Dūšele I. Mākslas terapeita kompetences. Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. –
Rīga: RaKa, 2011. – 184.-198.lpp.
• Upmale A., Majore-Dūšele I. Mākslu terapijas procesa raksturojums: integratīvi eklektiskā
pieeja. Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 106.-183.lpp.
• Majore-Dūšele I., Mihailovs I.J., Tiesiskie un ētiskie aspekti mākslu terapijā. Mākslu
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terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 199.-211.lpp.
Mihailova S., Majore-Dūšele I., Vende K. Deju un kustību terapija. Mākslu terapija. Sast.
Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 300.-339.lpp.
Vāverniece I., Majore-Dūšele I. Deju un kustību terapija sievietēm ar aptaukošanos un
emocionālo ēšanu: ķermeņa tēls, pašvērtējums, psiholoģiskā labsajūta. Pētījumi mākslu
terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010.– 210.-221. lpp.
Vaverniece I., Majore-Dūšele I. Dance movement therapy in obese women with emotional
eating – evaluation of results.// Collection of Research Articles: Economics.
Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. Rīga: RSU.
2010.
Majore-Dūšele I. Supervīzija, konsultēšana un psihoterapija: kopīgais un atšķirīgais.
Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava,
2010. – 29.-33. lpp.
Majore-Dūšele I. Ētikas jautājumi supervīzijā. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā
/ Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010. – 66. -74. lpp.
Majore-Dūšele I. Supervīzija deju un kustību terapijā. Supervīzija un tās specifika mākslu
terapijā / Sastādītāja K. Mārtinsone – Rīga: Drukātava, 2010. – 109.-110. lpp.
Mārtinsone K., Dreifelde-Gabruševa I., Zakriževska M., Majore-Dūšele I., Paipare M.. Art
Based Approaches - Qualitative Base of Reflective Practice in Arts Therapies
Supervision// 5rd Annual International Scientific Conference "New dimensions in the
development of society 2009. ISBN 978-9984-48-005-3. The article indexed and
abstracted in EBSCO.
Majore-Dūšele I. Ētika mākslas terapijā // Mākslas terapija teorija un prakse. – Rīga:
Drukātava, 2009. – 236.-242. lpp.
Mārtinsone K., Majore-Dūšele I., Paipare M. Supervīziju nozīme mākslas terapijas
speciālistu profesionālajā attīstībā //RSU Zinātniskie raksti. 2008.gada sociālo zinātņu
nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija.
Rīga: RSU, 2009. – 222. – 226.lpp.
Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J., Majore-Dūšele I., Paipare M. Mākslu terapija
un tās attīstības konteksti (integratīvi eklektiskā pieeja Latvijā). – Rīga: Rīgas Stradiņa
universitāte, 2008. – 135.lpp.
Paipare M., Mārtinsone K., Majore-Dūšele I. Supervīzija – pamats ilgtspējīgai mākslas
terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. //Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu
izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja. 2008. – 103.-110.
Majore-Dūšele I., Jirgena S. Deju un kustību terapija. Tās izmantošanas iespējas //
Psiholoģija Mums. – 2007. – Nr. 3 (34).
Metodiskais video materiāls „Deju un kustību terapijas metode ģimenēm, kurās aug bērni
ar īpašām vajadzībām”, 2004. Velku fonds, Filmu studija DEVIŅi
Rokasgrāmata skolotājiem “Kā palīdzēt vardarbībā cietušam bērnam”; ISBN 9984-9427-08; Rīga 1999./2000

VALODU ZINĀŠANAS
Krievu, angļu – ļoti labi.
Vācu, franču – sarunvalodas līmenī.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Precējusies, trīs bērni.
Vairāk kā 10 gadu meditācijas pieredze; cīņas mākslas un dejas teātris
Indra Majore-Dūšele
16.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
E-pasts:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
2006.-2009.

1994.-1998.
novembris
1996.-1998.
janvāris
1994.-1996.

1993.-1994.
1988.-1993.

Kristīne Mārtinsone
02.08.1970.
Kristine.Martinsone@rsu.lv
+371-29256229
Rīgas Stradiņa universitāte. Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē
un mākslas terapeita profesionālā kvalifikācija ar specializāciju vizuāli
plastiskajā mākslas terapijā. (Sērija: PD E, Nr. 0518).
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. Psiholoģijas
doktora zinātniskais grāds (C-D Nr.001496).
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Sociālo zinātņu
maģistra grāds psiholoģijā (Nr.003751).
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Psiholoģijas
bakalaura grāds (Nr.004518) un psihologa asistenta kvalifikācija
(reģistrācijas Nr.215).
Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāte. Pedagoģijas zinātņu maģistra
grāds (Nr. 000921).
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas fakultāte. Latviešu valodas un literatūras
un audzināšanas darba metodikas specialitāte, latviešu valodas un literatūras
skolotāja kvalifikācija (Nr.102555)
un filoloģijas bakalaura grāds (Nr.000148).

PAPILDUS IZGLĪTĪBA (nozīmīgākais)
2006.-2007.
Apmācība mākslu terapijas supervīzijā. (400 stundas). Vadītāji: C. Sibbett,
W. Thompson (Lielbritānija Ziemeļīrija).
2005.
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās
izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība. (Sertifikāts nr. 0802)
Apmācība integratīvās psiholoģijas specializācijā (Sertifikāts Nr.127),
2003.-2006.
Starptautiskā Psiholoģijas zinātņu Akadēmijas (Mеждународная Aкадемия
Психологических Hаук) Praktiskās psiholoģijas specializācijas nodaļa.
Sertifikātu atzinusi Eiropas psihoterapijas asociācija.
Apmācība mākslas terapijā (apliecība Nr.023-5 par pilnu praktisko un
teorētisko sagatavošanu mākslas terapijā) Praktiskās Psiholoģijas institūts
2001.-2003.
Imatons (Институт Практической Психологии Иматон).
Apmācība grupu psihoterapijā, grupu psihoterapeita sertifikāta kvalifikācija
2001.-2003.
(600 stundas), Lietuvas grupu psihoterapijas asociācija.
Apmācība treniņa grupu vadīšanā, (diploms ПП Nr. 1429 par profesionālo
2001.-2003.
pārkvalifikāciju programmā „Treniņu vadīšanas metodika”), psihologa –
trenera kvalifikācija, Sanktpēterburga.
ZINĀTNISKAIS GRĀDS Dr. psych.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS docenta v.i.
DARBA PIEREDZE (pamata darbs pēdējie 12 gadi):
No 2009.
Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas fakultāte, Maģistrantūras studiju
No 2007.
No 2009.
No 2007.

programmas „Mākslas terapija” vadītāja.
Rīgas Stradiņa universitāte, docente
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2007.- 2009.

SIA Veselības institūts, mākslas terapeite, supervīzore
SIA Veselības institūts, psiholoģe

2000.- 2005.

Rīgas Stradiņa Universitāte, Māszinību fakultāte, Mākslas terapijas
1999.-2006.
1999.-2000.
1996.-1999.

akadēmiskā skola, vadītāja.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas
bakalaura studiju programma, direktore.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas
katedra, no 2000.gada Psiholoģijas nodaļa, docente.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas
katedra, vadītāja v.i.
Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas
katedra, lektore.

fakultāte, psiholoģijas
fakultāte, Psiholoģijas
fakultāte, Psiholoģijas
fakultāte, Psiholoģijas

ZINĀTNISKĀ un EKSPERTA DARBĪBA
Zinātniski pētnieciskā darbība:
2006.
LZP grants Mākslas terapijas metodes krīzes pārvarēšanā, vadošā pētniece.
2003.-2005.
LZP grants Dažādu specialitāšu studentu un docētāju psihiskās realitātes
atspoguļojums valodā, vadošā pētniece.
2001.-2003.
LZP grants Krīžu risinājuma formas sievietēm dažādos dzīves posmos
Latvijā, vadošā pētniece.
2010.-2011.

2010.- 2011.

2007.-2008.
2003.

Eksperta darbs:
Vecākā eksperte projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales
materiālu izstrāde” (Iepirkuma identifikācijas numurs VISC 2010/91
ESF/1.5.1.25) Psiholoģijas skolotāju profesionālo un pedagoģisko
kompetenču pilnveide
Eksperte projektā „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība” vispārējās
izglītības pedagogu tālākizglītības programmu un izdales materiālu izstrāde”
(Iepirkuma identifikācijas numurs VISC 2010/91 ESF/1.5.1.11) Veselības
mācības skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide
Eksperte Valsts probācijas dienesta projektā Caur sidraba birzi gāju… Nr.
VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1/0001/0206/24
Eksperte SIA ITA Konsultants organizētajā starpnozaru pētījumā Gaisa
piesārņojuma un tā pierobežu pārneses ietekme uz iedzīvotāju veselību
Saldus rajonā.

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
biedrības Supervīzoru apvienība locekle
No 2009.
No 2008.
biedrības Latvijas Rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienības
valdes locekle
No 2007.
biedrības Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība valdes locekle
No 2007.
biedrības Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija locekle.
No 2003.
biedrības Latvijas Mākslas terapijas asociācija valdes priekšsēdētāja.
NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
Starptautiskā Psiholoģijas zinātņu akadēmija, akadēmiķe.
PUBLIKĀCIJAS: 146
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VALODU ZINĀŠANAS
latviešu- dzimtā; krievu- brīvi; angļu – viduvēji; vācu - viduvēji.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Organizatoriskais darbs:
2011.
Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference Krīze un tās pārvarēšanas
iespējas. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja
2009.
VII International Arts therapies conference (Cesis) Contemporary arts therapies –
theory and practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja
2008.
VI International Arts therapies conference (Rezekne) Contemporary arts therapies –
theory and practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja.
2008.
Mākslas terapeita profesijas standarta izstrādes darba grupas vadītāja
2008.
2. International Conference Society. Health. Welfare. Organizācijas komiteja locekle.
2007.
1. International Conference Society. Health. Welfare. Organizācijas komiteja locekle.
Sekcija Art therapy.
2007.
V International Art-therapy Conference (Liepaja). Integrative Art-therapy: Theory
and Practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja.
2006.
IV International Art-therapy Conference (Valmiera). Integrative Art-therapy: Theory
and Practice. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja.
2006.
VII International Baltic Psychology Conference. Baltic Psychology in Global Context:
Where Do We Stand? Organizācijas komitejas locekle.
2005.
Mākslas terapijas speciālista profesijas standarta izstrādes darba grupas vadītāja
2005.
VII International Art-therapy Conference (Venspils). Organizācijas komitejas
priekšsēdētāja.
2004.
V Stratēģiskās plānošanas seminārs Mūzikas terapijas attīstība Latvijā. (Vācija,
Latvija). Darba grupa: Zinātniskās pētniecības attīstība.
2003.
VII International Art-therapy Conference (Rīga). Organizācijas komitejas
priekšsēdētāja.
2000.
I International Art-therapy Conference (Jūrmala). Organizācijas komitejas locekle.
Līdzdalība akadēmisko un profesionālo programmu izstrādē:
No 2006
Profesionālā maģistrantūras studiju programma veselības aprūpē „Mākslas terapija”,
RSU, programmas direktore (akreditēta 2008).
No 2008
Profesionālā bakalaura studiju programma “Psiholoģija”, RSU (akreditēta 2009).
2000- 2005 Psiholoģijas bakalaura studiju programma, LU, programmas direktore
2003- 2004 Sociālo zinātņu maģistra programma psiholoģijā, RPIVA, programmas direktore
(2004.akreditācija)
2004-2006 Psihologa asistenta profesionālā studiju programma, LU.
2000- 2006 LU Psiholoģijas nozares studiju padomes locekle.
2002-2006 LU Izglītības zinātņu studiju padomes locekle.
Dalība starptautiskās apmaiņas programmās
2011.
ERASMUS – Viļņas Pedagoģijas universitāte, Lietuva.
2010.
ERASMUS – Karalienes Margaritas universitāte, Lielbritānija.
2009.
ERASMUS – Viļņas Pedagoģijas universitāte, Lietuva.
2008
ERASMUS – Karalienes Margaritas universitāte, Lielbritānija.
Darbs redkolēģijās:
No 2010
Advisor: International Journal of Art Therapy: Inscape, UK
No 2009
Журнал Арт-терапевтической Ассоциации Исцеляющее искусство, Russia
No 2010
Research articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and
social work. Law. RSU
Kristīne Mārtinsone
20.05.11.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas gads:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Kontakttelefons:
e-mail:
IZGLĪTĪBA
2006.-2009.g.

1995 – 1999
1994 – 1999
1993 – 1998
1996 – 1998
1993 – 1996
1994 – 1995
1987 – 1992

SANDRA MIHAILOVA
1969.
Rīga
28 – 3 Ernestīnes street, Riga-LV1046
67613802; mob. 29144606
sandra.mihailova@rsu.lv
RSU Māszinības fakultāte, maģistrs veselības aprūpē (Mg.med.) un
mākslas terapeita kvalifikācija ar specializāciju deju un kustību
terapijā
LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, doktorantūra
psiholoģijas doktora zinātniskais grāds (Dr.psych.)
Sociālo attiecību institūts “Attīstība”, psihoterapijas bāzes izglītība, piešķirtas
tiesības praktizēt psihodinamisko psihoterapiju supervizora vadībā
Francijas psihoterapijas skola “EFAPO”, psihoterapeita sertifikāts
psihoorganiskajā analīzē
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas maģistra
grāds klīniskās psiholoģijas apakšnozarē (Mg.psych.)
LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, psiholoģijas bakalaura grāds un
psihologa asistenta kvalifikācija (Bak.psych.)
LU Pedagoģijas fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds (Mg.paed.)
LU Bioloģijas fakultāte, bioloģijas specialitāte, biologa, cilvēka
un dzīvnieku fiziologa kvalifikācija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
Papildus dalība dažādos projektos, starptautiskajās conferences, semināros,
Svarīgākās apmācības pēdējos 6 gados:
2009.g.
Apmācība darbā ar Vudkoka-Džonsona testu
2007.g
Seminārs-treniņš “Mākslas terapija organizācijā – darbs ar personālu” (80h)
2006.g. dec.2007.g. nov.
2006.g.

Sagatavošana supervīziju veikšanai mākslas terapijā (Belfastas
Karaliskā universitāte – 400 stundas)
LU kurss „Inovācijas augstskolas didaktikā/Izglītības darba vadība”
(80h)
Teorētiski–praktiskais kurss „Psihiatrija psihoterapeitiem” (80h)
Bāzes izglītība programma „Pasaku terapijas” (90h)

2005.g.
2004.g.
2005.g. 24.nov.
piešķirts Eiropas psihoterapeita sertifikāts
2005.g. 10.jūn.
resertifikācija par specializāciju psihoterapijā
2003.g. 9.maijs
sertifikāts par specializāciju psihoterapijā, Nr.PT-19
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Psiholoģijas doktore
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Asociētā profesore
DARBA PIEREDZE (pēdējie 6 gadi)
RSU Komunikācijas fakultātes psiholoģijas programmas vadītāja
No 2009g.
No 2009.g.
LiepU asociētā viesprofesore
No 2009.g.
Homeopātijas institūta psihoterapeite
No 2007.g.
BAT Komunikācijas vadības, Uzņēmējdarbības vadības un
sept.
Juridiskās zinātnes doktorantūras asociētā viesprofesore
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No 2007g

RSU Komunikācijas fakultātes socioloģijas un psiholoģijas katedras vadītāja,
asoc.profesore
2006.-2007.g. RSU ESF Socioloģijas un tiesību zinātnes katedras vadītāja
2006.-2007.g. RSU Māszinības fakultātes Profesionālās maģistrantūras veselības aprūpē
„Mākslas terapija” Deju un kustību terapijas apakšprogrammas direktore
2003 – 2007
RSU Eiropas Studijas fakultāte, Socioloģijas katedras v-ja, docente
2002 – 2003
docente RPIVA
2002 – 2003
RSU, lektors
no 1991
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, psiholoģijas skolotāja
1991-2007
Āgenskalna Valsts ģimnāzija, psiholoģe
ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES
Zinātniskā darba tēmas:
Adiktīvā uzvedība, vidusskolēnu psiholoģija, digitālo tehnoloģiju psiholoģija, dejas piholoģija; deju
un kustību terapija
Akadēmiskie kursi:
Personības psiholoģija, Konfliktu psiholoģija, Komunikāciju psiholoģija, Deju un kustību terapijas
teorijas un vēsture, Augstskolas pedagoģija un vadība. Psihoterapijas virzieni. Psiholoģiskā
konsultēšana. Reklāmas psiholoģija
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
no 2009.g.
Latvijas Profesionālo psihologu asociācija
no 2007.g.
Latvijas deju un kustību terapijas asociācija, valdes locekle
no 2005.g
Latvijas mākslas terapijas asociācija
no 2005.g.
Latvijas Psihoorganiskās analīzes psihoterapeitu biedrība
no 2004.g.
Latvijas Psihoterapeitu biedrība, no 2009g-valdes locekle
PUBLIKĀCIJAS
68 zinātniskās publikācijas (t.sk. 3 monogrāfijas )
VALODU ZINĀŠANAS
latviešu - dzimtā
krievu - pārvaldu pilnībā
franču – vidējas zināšanas, 1998.g. LU nokārtots promocijas eksāmens (vērtējums-8)
angļu - vidējas zināšanas, 2005.g. 15.jūl. nokārtots eksāmens uz B1/B2 līmeni
Sandra Mihailova
12.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
no 2006. līdz 2010
no 2003. līdz 2005.
no 2001. līdz 2003.
no 1997. līdz 2003.
no 1997. līdz 2001.
no 1985. līdz 1997.

Ivans Jānis MIHAILOVS
16.06.1979.
Rīga
Sofijas 4-29, Rīga, LV-1005
7392603
2006 Rīgas Stradiņa universitātes Sociālo zinātņu doktorantūra
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte Sociālo zinātņu
maģistrs tiesību zinātnēs
Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu maģistrs
mākslās
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte Diplomēts jurists
Latvijas Kultūras akadēmija Humanitāro zinātņu bakalaurs
mākslās
Puškina licejs

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
docenta v.i.
DARBA PIEREDZE
no 2005. Rīgas Stradiņa Universitāte – lektors, Komunikācijas studiju katedras
vadītāja vietnieks, kopš 28.10.2005. – docents
no 2004. Izglītības valsts inspekcija / Izglītības kvalitātes valsts dienests –
padomnieks juridiskajos jautājumos, departamenta direktora vietnieks
no 2004. līdz 2004.
Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts –
juriskonsults, Juridiskās nodaļas vadītāja v.i.
no 2004. līdz 2006.
Rīgas Tehniskā Universitāte – lektors, pasniedzējs
no 2004. Baltijas Starptautiskā akadēmija (Baltijas Krievu institūts) – lektors,
dekāna palīgs, kopš 04.10.2005. – docents
no 2003. līdz 2004.
Labklājības ministrija – Eiropas un juridisko lietu departamenta vecākais
referents
no 2002. līdz 2003.
VBS “Latvijas Radio” – jurists – personālspeciālists
no 1999. Puškina licejs – pasniedzējs, nodaļas vadītāja v.i.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Kultūrpolitika, komunikācijas tiesības, globalizācija, izglītības problēmas, mākslu terapija
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
2006.
Izglītības un zinātnes ministrijas pateicība
PUBLIKĀCIJAS
12 grāmatas un metodiskie līdzekļi, 48 raksti, 15 priekšmetu programmas, konsultatīvā
līdzdalība izdevuma „XX gs. kultūras vēsture” (latviešu un krievu valoda) tapšanā
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VALODU ZINĀŠANAS
latviešu
krievu
angļu
vācu

dzimtā
dzimtā
teicami
Sarunvalodas līmenis

Datums: 03.01.2011.
Ivans Jānis Mihailovs

CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums, vieta
Adrese, tālrunis

Illa Mihejeva
11.decembrī 1967.g., Valmiera, Latvija
Vecozolu,2, Mārupes pag.,Rīgas raj. , LV2167, +37129463034

IZGLĪTĪBA
20081994.-1998.g.
1990.-1994.g
1987.-1990.g.
1975.-1985.g.

RSU, Doktorantūras nodaļa
RSU,PDIF, rezidentūra rehabilitoloģijā
AML, Medicīnas fakultāte,pediatrijas nodaļa
Sankt - Pēterburgas Pediatrijas medicīnas institūts
Valmieras 2.vidusskola

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2011.g.
2011.g
2011.g
2010.g.
2010.g.
2010.g.
2009.g.
2009.g.
2008.g.
2008.g.
2008.g.
2007.g.
2007.g.
2007.g.
2006.g.
2005.g
2004.g
2004.g.
2004.g.
2002.g.

RSU 10. Zinātniskā konference
RSU Tālākizglītības fakultāte, Valodu centra rīkotie kursi
BASCOS kongress(+ workshop )
Rehabilitācijas dienas(1.Latvijas Ārstu –rehabilitologu
kongress)
Rīgas Stradiņa universitātes 9. Zinātniskā konference
Informācijpratība un elektroniskie resursi medicīnā
Rīgas Stradiņa universitātes 8.zinātniskā konference
10th Congress of EFRR(European Federation for Research in
Rehabilitation)
6th Congress of Baltic Association for Rehabilitation
Seminārs „Basic Research Metods for Healh Professional”
Rīgas Stradiņa universitātes 7.zinātniskajā konference
II Starptautiskā neirologu, ģimenes ārtstu un citu specialitāšu
ārstu konference
Training workshop for the application of the International
Classification of Functioning, Disability and Health(ICF)
Masterclasses in Vertigo 2007
Baltic Forum for Rehabilitation
Latvijas Ārstu kongress
International Rehabilitation Days in Latvia
International Symposium ” Measurement and evaluation of
outcomes in rehalitation”
8th Congress of EFRR(European Federation for Research in
Rehabilitation)
Neurobiological Backround to Rehabilitation. Plasicity, motor
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2001.g.
2001.g.
1999.g.
1999.g.

control, spasticity and pain modulation.
LMA PDIF „Botulotoksīna A (Dysport) lietošana muskuļu
distonijas un spasticitātes ārstēšanā”
1st World Congress of the International Society of Physical and
Rehabilitation Medicine;
2nd Congress of the Baltic Association for Rehabilitation;
13th World Congress of the International Federation of
Physical Medicine and Rehabilitation;

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
AKADĒMISKAIS
NOSAUKUMS

Asistente Rehabilitācijas katedrā
RSU doktorants

DARBA PIEREDZE
Kopš 2005.g.
1999.-2005.g
Kopš 1998.g.
Kopš 1998.g.

Asistente Rehabilitācijas katedrā
Stundu pasniedzēja RSU Rehabilitācijas katedrā
Ārsts- rehabilitologs Valsts SIA” NRC” Vaivari””
Rehabilitācijas nodaļas vadītāja PVAC ” Ziepniekkalns”

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
DALĪBA
SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS
ORGANIZĀCIJĀS

. Atslēgas vārdi-Rehabilitācija. Darbaspējas. Neiroloģiskā
rehabilitācija. Spasticitāte. Urīna nesaturēšana
Biedrība ”Latvijas Ārstu Rehabilitologu Asociācija”un LĀRA
sertifikācijas komisijas locekle

VALODU ZINĀŠANAS

„Botulinum Toxin in the Lower Limbs in Cerebral
Palsy:Experience in Latvia”
A.Vētra, V. Keris, I.Mihejeva, I. Tīrone and I. Klētniece
National Rehabilitation Centre „Vaivari”, Jurmala, Latvia
Clinical Hospital Gaiļezers, Latvia (2002)
„The importance of early multidisciplinary in-patient
rehabilitation for stroke patients.”
I.Mihejeva, V. Linaberga, A.Vētra, L.Biezā (2001)
„Urinary incontinence in acute stage of stroke”
I.Mihejeva, A.Vētra(2009)
„Urīna nesaturēšana pirmajos mēnešos pēc insulta”
I.Mihejeva, A.Vētra(2010)
„Urinary Incontinence 3 Months after Acute Stroke”
I. Mihejeva, A. Vetra(2010)
„The correlations between clinical types of post-stroke
urinary incontinence and brain lesion location and
neurologic symptoms”
I. Mihejeva, A. Vetra(2010)
Latviešu(dzimtā) , krievu(brīvi), angļu(B2)

PAPILDUS
INFORMĀCIJA

Datorzināšanas :MS Office(Word ,Excel),internets
B kategorijas autovadītāja apliecība

DATUMS
PARAKSTS

2011. gada 1. August

PUBLIKĀCIJAS
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1995 1994 1990 19791973 -

Silva Omārova
1950.gads 31.jūlijs
Rīga
Mazā stacijas iela 22 – 16, Rīga, LV - 1083
27470336, mob.26566673
ieguvusi maģistra grādu psiholoģijā Daugavpils pedagoģijas universitātē
pabeigusi LU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, psiholoģijas
bakalaurs, pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs
pabeigusi Maskavas universitātes Socioloģijas fakultāti (Specfakultāte)
kvalifikācija - sociologs
pabeigusi Maskavas universitāti filozofijas fakultātes aspirantūru,
iegūstot doktora grādu filozofijā.
pabeigusi Maskavas universitātes filozofijas fakultāti, kvalifikācija –
folozofs, folozofijas un sociālo zinātņu pasniedzējs

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2008.
Seminārs
“Konsultantu
klīniskā
profesionālā
competence”.
Starptautiskais profesionālās meistarības centrs ‘Vaiņode”. 3.10 – 5.10.
Rīga, (20 stundas). Sertifikāts.
2006.
Seminārs „Ceļojums kopā ar nakts viesi” ar mākslas terapijas metožu
izmantošanu. (12 stundas). Latvijas mākslas terapijas asociācija.
Ozolmuiža, 21.08.-24.08. Sertifikāts.
2006.
Psihodrāmas darbnīca „Es redzēju sapnī”. (12 stundas) Ozolmuiža,
21.08.-24.08. Sertifikāts.
2005.
Seminar “Train The Trainer” for COM Centrs Riga, SIA Baltic IT, 12th14th of December 2005. Certificate. (24 h)
2005.
Grumings bioloģiskajā psihoterapijā. (24 stundas). Starptautiskais
profesionālās meistarības centrs “Vaiņode”, Skultesmuiža. Sertifikāts.
2005.
Krīzes un to pārvarēšana. (8 stundas). Rīga, Projekts „Cilvēka izpētes
institūts”. SIA „MIA prakse”. Sertifikāts.
2005.
Politikas ietekmes novērtēšana (16 stundas). Valsts Administrācijas
Skola, Rīga, Latvija. Sertifikāts
2004.
Dalība eksistenciālās pieredzes grupā „Vēlmes. Iespējas. Pienākums”.
(24.stundas). Projekts „Cilvēka izpētes institūts”. SIA „MIA prakse”.
Sertifikāts.
2004
Teaching Sociology Unconventionally: Communication in Classroom.
V.N.Karazin Kharkiv National University, Ukraine. , Civic Education
Project Ukraine- Belarus- Moldova .Sertifikāts. Kharkiv.
2004.
"Academic Skills Seminar" Civic Education Project Central Europe
Certificate of the 3-module Continuing Professional Development
Program for academics in Central Europe. Vilnius. (20 h)
2004.
Course Redesign in the Context of the Bologna Process, Vilnius, Civic
Education Project Central Europe, Certificate.
2003.
Teaching and Learning in the Bologna Context, Prague, Civic Education
Project Central Europe Certificate.
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2001.

2001.

1999-2000.
2000.
1999.
1998.
1997.
1995-1996.
1995.

1995.
1994.

1990.

Kurss “Cilvēkresursu attīstība: darba izpildes novērtēšana. (16 stundas)
Valsts Administrācijas Skola, European Institute –Denmark, Rīga,
Latvija. Sertifikāts.
The Second Workshop on practice of evalution of the Health Promoting
School – models, experiences and perspectives. Nottwil, Switzerland, 2124 September. Certificate.
Teacher Training Course “Developing training skills for “Life-Skills” (72
hours). 21-28 November, 1999 and 2-4 March,
Ligatne, Latvia. Sertifikāts.
Baltic Economic Management Training Program, Professional
Development Workshop. Sertifikāts.
Teacher Training course “Developing Training skills to promote Mental
and Emotional Health in Schools”. Ligatne, Latvia. Sertifikāts.
The Soros Foundations Health Education Project. Training “How to
become an Effective Trainer”. Sertifikāts.
Kembridžas angļu valodas kursi (150 stundas) Latvija Sertifikāts
The Corparate Governance and Competitivness Training. Programme
offered by Prince Waterhause L.L.P and sponsored by The United States
Agency for International Development (USAID). Sertifikāts.
The course on training methodology, Riga. EU-Phare Public
Administration Programme. Sertifikāts.
The course on communication and psychology. Ronne, Denmark.
Sertifikāts.
Practical Psychodiagnostics. The Moscow State University. Faculty of
Psychology. Russia. Sertifikāts.

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Filozofijas doktore
Psiholoģijas maģistre,
diplomēta socioloģe.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Docente
DARBA PIEREDZE
No 1.09.2008.
Rīgas Stradiņa universitātes Komunikāciju fakultātes socioloģijas un
psiholoģijas katedras docente
No 04.09.2002.
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes socioloģijas
katedras docente.
No 1998.g.augusta līdz Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes socioloģijas
katedras vadītāja, docente.
04.09.2002.
1994-1998.
Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes socioloģijas
katedras docente.
1990-1994.
Latvijas Universitātes pedagoģijas fakultātes psiholoģijas katedras
docente.
1984-1990.
Kazahstānas valsts universitātes humanitārās fakultātes filozofijas
katedras docente.
1980-1984
Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras docente.
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1973-1980.

Pavlodaras (Kazahstāna) industriālā institūta filozofijas katedras
asistente, vēlāk vecākā pasniedzēja. Papildus pamatdarbam veikusi
pētīšanas un konsultāciju darbu Kazahstānas un Latvijas organizācijās,
piedalījusies vairākos starptautiskos projektos.

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2000.
Projekta novērtēšanas pētījums. Veselību veicinošās skolas Latvijā
(1993-2000) Attīstība un iespējas. Sponsorēja Pasaules Veselības
Organizācija un LR Izglītības ministrija.
2002.
Aptauja. Intravenozo narkomānu narkotiku lietošanas paradumi.
Sponsorēja UNDP un AIDS centrs / Latvija/
2003.
Aptauja. Ziemeļvidzemes biosfēras dabas rezervāta teritorijā atrodošos
māju īpašnieku / nomnieku saimnieciskie plāni un attieksme pret
dabas aizsardzību. Sponsorēja UNDP
2003.
Zemnieku, studentu un pensionāru attieksme pret Latvijas iestāšanos
Eiropas Savienībā. Sponsorēja politisko pētījumu fonds.
2003.
HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja.1. Sponsorēja
AIDS centrs / Latvija un UNDP
2004.
HIV / AIDS profilakses punktu darbinieku aptauja. 2. Sponsorēja
Family Health International. ASV
Pētījums par sociālo zinību priekšmetu lomu vidusskolēnu pilsonisko
2005.
vērtību veidošanā. Sponsorēja Sabiedrības integrācijas fonds.
2006.
Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas. Sponsorēja
LR Labklājības ministrija un ES struktūrfondi.
2006.
Dzimumlīdztiesības indekss. Sponsorēja LR.Labklājības ministrija.
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedre
PUBLIKĀCIJAS Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 50
Monogrāfijas
“Cilvēks runā ar cilvēku”. Rīga, Kamene, 1994 (pārizdevumi
1996.,1998., 2001, 2002, 2004 g. 2006 . );
”Cilvēks dzīvo grupā”, Rīga, Kamene, 1996. ( pārizdevumi 2001.,
2004);
“Veselību veicinošās skolas Latvijā : pieredze un iespējas”, WHO,
2001 (līdzautori Ilze Kalnins un Aiga Rūrāne), kolektīvā monografija
“Skolēni un narkotikas”, Rīga, UNDP, 2002
,Komunikācija. Rīga, SIA „Latvijas uzņēmējdarbības un
menedžmenta akadēmija”., 2007.
VALODU ZINĀŠANAS
latviešu (dzimtā),
krievu – brīvi,
vācu – ar vārdnīcu,
Angļu – sarunu valodas līmenī.
PAPILDUS INFORMĀCIJA – autovadītāja apliecība
Silva Omārova
18.01.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Inguna Ozola
25.09.69.
Pļaviņas
Ilmājas iela 1-9, Rīga, LV- 1004.
+37126010716

IZGLĪTĪBA
No 2006.-2010
2003. - 2005.
1999. - 2003.
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
06.05.2011. Rīgā
2011.gada4. un 5.
martā, Rīga
Rīgā, 2006. gada 6.-8.
aprīlī.
11-12.11.2005
Rīga.
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2005.
2010.
DARBA PIEREDZE
20072007.-2009.
2006.-2007.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2005.

RSU Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas
terapeita profesionālā kvalifikācija.
RPIVA – Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā.
RPIVA – Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā.
Latvijas Ārstu biedrības pavasara konference.
Starptautiskā starpdisciplinārā zinātniskā konference „Krīze un tās
pārvarēšanas iespējas”.
III starptautiskā zinātniskā konference „Teorija praksei mūsdienu
sabiedrības izglītībā”.
10. Starptautiskā kreativitātes konference.” Kreativitātes kompleksā
izpēte un tās rezultātu īstenošana izglītības praksē”.
Mg. psych .Sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā.
Mg.ves. apr. Profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē.
RSU lektore
Rīgas komercģimnāzija, psiholoģijas skolotāja.
Rīgas komercģimnāzija, psihologs.
Maģistra darbs tika izstrādāts LZP granta „Dažādu specialitāšu studentu
un docētāju psihiskās realitātes atspoguļojums valodā” ietvaros,
sadarbībā ar granta vadošo pētnieci Dr.psych. K. Mārtinsoni.

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
No 2006. gada
Mākslu terapijas asociācija.
PUBLIKĀCIJAS
2006.
Dažādu jēdzienu konotatīvo nozīmju atšķirības dažādu diskursu
kontekstā.
Zinātnisko rakstu krājums. RPIVA III Starptutiskā zinātniskās
konference. Autori- Kristīne Mārtinson, Aelita Arnicāne, Inguna
Ozola.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu- dzimtā; krievu- brīvi; angļu – viduvēji.
Inguna Ozola
Datums: 06.06.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Agrita Puzuka
Dzimšanas datums:
28.07.1980.
Dzimšanas vieta:
Rīga
Adrese:
Kūdras, 4 - 20, Rīga, LV-1083
Tālrunis:
26857478
IZGLĪTĪBA
2005 – 2008
Doktorantūras studijas Rīgas Stradiņa universitātē
2002 – 2003
Maģistrantūras studijas LU Bioloģijas fakultātē
1998 – 2002
Bakalaura studijas LU Bioloģijas fakultātē
1987 – 1998
Āgenskalna ģimnāzija
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2011
Doktora grāds medicīnā (Dr.med.)
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2007
Lektore
DARBA PIEREDZE
2007 – pašlaik
Lektore RSU Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedrā.
2003 – 2007
Asistente RSU Medicīniskās bioloģijas un ģenētikas katedrā.
1999 – 2003
Laborante, Latvijas Universitātes Biomedicīnas Pētījumu un Studiju
Centra, Molekulārās Mikrobioloģijas laboratorijā.
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2004 – un pašlaik: Y hromosomas polimorfisma pētījumi latviešu populācijas etnoģenēzes un
vīriešu reproduktīvās patoloģijas cēloņu noskaidrošnai. Vadītāji RSU Prof. Dr.h.biol. Astrīda
Krūmiņa un LU Prof. Dr.biol. Viesturs Baumanis (LZP granta Nr. 04.1198 un LZP
sadarbības projekta Nr. 05.0023 ietvaros).
2002 – 2004: Mycobacterium tuberculosis baktērijām raksturīgo insercijas elementu - IS6110
ieslēgšanās vietas pētījumi un analīze. Vadītāji: LU Prof., Dr.biol., Viesturs Baumanis un LU
BMC vadošā pētniece, Dr.biol. Inta Jansone.
1999 – 2002: Tuberkulozes izraisītāja - Mycobacterium tuberculosis - celmu analīze ar
molekulārās tipēšanas metodēm. Vadītāji: LU Prof., Dr.biol., Viesturs Baumanis un LU
BMC vadošā pētniece, Dr.biol. Inta Jansone.
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
2003.gada 20.decembrī piešķirta a/s Grindekss un LZP balva – goda zīme Sudraba pūce un
prēmija kā labākajam jaunajam zinātniekam par darbu “Insercijas elementa IS6110
ieslēgšanās vietu analīze Mycobacterium tuberculosis klīniskajos paraugos”.
NOZĪMĪGĀKĀS PUBLIKĀCIJAS
1. L.Timsa, A. Puzuka, L. Pliss, A. Krumina et al. Human Y chromosome and its role in human
pathology and population phylogenetic studies. – Proc Latvian Acad Sci, Section B, 2005, vol.59, p.
93.-108.
2. A.Puzuka, A.Krumina N.Pronina, V.Lejins, J.Erenpreiss, J.Bars, I.Grinfelde, V.Baumanis. Molecular
analysis of male infertility in Latvia. - RSU Collection of Scientific Papers, Research Articles in
Medicine and Pharmacy, 2007, p. 90-93.
3. A.Puzuka, I.Prane, J.Erenpreiss, A.Krumina. CFTR gene and male infertility. - RSU Collection of
Scientific Papers, Research Articles in Medicine and Pharmacy, 2007, p. 97-100.
4. A.Puzuka, N.Pronina, I.Grinfelde, J.Erenpreiss, V.Lejins, J.Bars, L.Pliss, I.Pelnena,V.Baumanis,
A.Krumina. Y chromosome – a tool in infertility studies of Latvian population. - Russian Journal of
Genetics, 2011, vol.3, p. 1-7.

VALODU ZINĀŠANAS Latviešu valoda – dzimtā valoda, Vācu, krievu, angļu valoda – brīvi,
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorzināšanas: Teksta apstrādes programma MS Word, Excel, prezentāciju programma (Power
Point), Internet.
Agrita Puzuka

Datums: 15.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds
Dzimšanas datums
Vieta
E-adrese
Tālrunis
IZGLĪTĪBA
2001g.
1993. – 1996.
1987. – 1993.

Elmārs Rancāns
08.08.1967.
Viesīte
Erancans@latnet.lv
29493336
Zviedrijā, Umea Universitātē doktorantūra un aizstāvēts
medicīnas zinātņu doktora grāds
Pēcdiploma apmācība psihiatrijā
Rīgas Medicīnas akadēmija, Ārstniecības fakultāte, dipl –
vispārējās prakses ārsts

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2001
1999
1995.
1994.

Valsts zāļu āgentūras seminārs pētniekiem „Laba klīniskā
prakse”
Apmācību kurss: epidemioloģija un zinātnisko pētījumu
metodoloģija
Seminārs Jauniem zinātniekiem psihiatrisko pētījumu
metodoloģijā
VVAO stipendiāts. Apmācība psihofarmakoloģisko pētījumu
pamatprincipos

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
2001.

Medicīnas zinātņu doktora grāds,

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2005
Asociētais profesors, Rīgas Stradiņa universitāte
(būtiskākā pēdējos 6 gados)
DARBA PIEREDZE
2007g.-tagad
RSU Psihiatrijas un narkoloģijas katedras vadītājs
No 2005. –tagad
RSU asociētais profesors
Ārsts-psihiatrs, konsultants. VSIA Rīgas psihiatrijas un
No 2007.-tagad
narkoloģijas centrs
2008.-tagad
Recenzents Archives of General Psychiatry
2008.g.-tagad
Recenzents Nordic Journal of Psychiatry
2006.g. – tagad
Recenzents Social Psychiatry and Psychiatric Epidemology
2006.g. – tagad
Zāļu reģistrācijas
2001.-2005.
RSU docents
2004.-2006.
Nacionālais eksperts. ES DG SANCO projekts Mental Health
Information and Determinants for te European Level
MINGFUL
2003. -tagad
Recenzents. Acta Psychiatrica Scandinavia
1998. - tagad
Starptautiskā žurnāla Review of Contemporary Psychiatry
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Garīgo traucējumu diagnostika un ārstēšana, īpaši depresijas,
suecīdāla uzvedība, antidepresanti
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS (pēdējie 6 gadi)
2007.g. - tagad

Amerikas Psihiatru Asociācijas starptautiskais biedrs
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2004.g.-tagad

Latvijas Psihiatru Asociācijas Sertifikācijas komisijas loceklis

1994.g. - tagad

Latvijas Psihiatru Asociācijas biedrs. Valdes loceklis,
mantzinis kopš 2004.g.

2000. -2005.

Latvijas Psihiatru Asociācijas Jauno psihiatru sekcijas
vadītājs

PUBLIKĀCIJAS
Kopējais skaits

pēdējos 9 gados - 50

VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu valoda – dzimtā,

Krievu valoda – brīvi, Angļu valoda - brīvi

PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorzināšanas

MS Office, interneta lietošana, SPSS

Ir autovadītāja apliecība
Vaļasprieki

Burāšana, golfs, kalnu slēpošana, basketbols, volejbols
Elmārs Rancāns

01.05.2011

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas gads:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Kontakttelefons:
e-mail:
IZGLĪTĪBA
1996.-1998.

1992.-1996.

DAINA ROMANOVSKA
1974.
Limbaži
Lidoņu iela 9 – 118, LV- 1055, Rīga
mob. 29180852
daina.sluka@inbox.lv

Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Klīniskās
psiholoģijas maģistra grāda diploms Papildus specialitāte - organizācijas
psiholoģijā
Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Bakalaura
diploms - klīniskā psihologa - asistenta kvalifikācija - psiholoģijas
skolotājas kvalifikācija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA

2011.
2010.
2004.- šobrīd

2009.
2009.- 2010.

2008.

Individuālā daudznozaru uzņēmuma "FABERS" semināra apliecība
"Aktuālais par personāla dokumentāciju"
Mācību centra "Arimeks" semināra apliecība "Iestādes un uzņēmuma
lietvedība"
Polijas Integratīvās psiholoģijas Akadēmijas rektora, Maskavas Aviācijas
institūta docenta un tehnisko zinātņu kandidāta Ramaza Zaharajana
autorskolas mācības (Rīgā) programmā "Ekosistēmas "Cilvēks - Vide Laiks" informatīvi - enerģētiskās mijiedarbības diagnostika un
prognozēšana"
Antropozofijas pedagoģes un psihoterapeites Andrei Tuler seminārs (Šveice)
"VisionWalk pilsētā-sevis apzināšanās un pašregulācijas tehnikas"
Psiholoģes Dalia Braziulyte semināri (Lietuva) "Grieķu, romiešu, ēģiptiešu
mitoloģija, K.G. Junga arhetipu psiholoģija mūsdienu sabiedrībā un
biznesā"
Antropozofijas pedagoģes un psihoterapeites Andrei Tuler seminārs (Šveice)
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2008
2005.-2006.

2005

2002

2001

2000
2000
2000. –2003

1993.-1999.

"Radošās iespējas un tehnikas AURASOMAS konsultēšanā un terapijā"
Organizaciju vystymo centras (Lietuva), sertifikāts programmā “Personāla
darba rezultātu vērtēšanas instrumenti”
Art and Science International Academy of Colour Technologies
(Lielbritānija) AURA-SOMA krāsu sistēmas 1., 2. un 3. līmenis, praktiķa konsultanta sertifikāts
Praktiskās psiholoģijas institūts IMATON (Sankt –Pēterburga) Sertifikāts
programmā “Vadīšanas konsultēšanas prakse. Organizāciju attīstības
tehnoloģija”
Praktiskās psiholoģijas institūts IMATON (Sankt –Pēterburga) Sertifikāti
programmām un metodēm:1. Personāla novērtēšana un atestācija 2.
Personāla slēptās motivācijas un lojalitātes noteikšana Rīgas Pedagoģijas un
Izglītības Vadības augstskola “Personālvadība”- profesionālās meistarības
pilnveides kursa sertifikāts
Fontes R&J SHL psiholoģisko testu datorprogrammas metodes pielietošanas
sertifikāts LU Pašvaldības un projektu vadības valsts mācību centrs Kursa
sertifikāts “Praktiskā projektu vadīšana”
Human study center (Lietuva) Treniņa programmas sertifikāts kompleksai
personāla vērtēšanas metodei “Assesment Center” (“Novērtēšanas Centrs”)
Angļu valodas pilnveidošana Rīgas Biznesa intitūts
SIA Lattelekom mācību centrs Mācību centra kursu apliecības: “MS
Excel",”Slide Show vadītājiem”, “Lietišķā etiķete". “Ekonomikas un
biznesa pamati”, “Pārdošanas prasme”.
Semināri par psiholoģisko konsultēšanu un diagnosticēšanas metodēm
Latvijā, Krievijā, Lietuvā

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
DARBA PIEREDZE
No 2009. 2008.-2009
No 2006.-

No 2004.-

No 2004.2004.- 2008.
2000.- 2003.
1999.- 2000
1999.- 2001.
1997.-1999.
1997.- 1999.
1997.- 2007.
1996.-1997.
1995.-1997.
1995.-1997

Psiholoģijas maģistra grāds

Komercizglītības centrs biznesa apmācību pasniedzēja, konsultante un Rīgas
speciālā pirmsskolas izglītības iestādes "Riekstiņš" personāla lietvede
SIA “Belss”, personāla vadības un attīstības konsultante
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa attīstības augstskolas
(RSEBAA), lektore personāla vadības un uzņēmējdarbības maģistratūras
programmās
Neatkarīgā eksperte, pasniedzēja un konsultante personāla vadības,
novērtēšanas un attīstības jautājumos dažādos Latvijas uzņēmumos un valsts
iestādēs.
Stradiņu Universitāte, lektore socioloģijas bakalaura un komunikācijas
maģistratūras programmās
SIA “ Trigons PAC”, organizāciju psiholoģe, personāla eksperte
SIA Lattelekom ,personāla attīstības konsultante un karjeras vadības eksperte
“DataPro” SIA Informācijas tehnoloģijas, personāla vadītāja
“Viva Color” Zviedrijas un Somijas kopuzņēmums, konsultante dažādu
personāla vadības sistēmu izstrādē, komandas treniņu vadītāja
Jūrmalas Psiholoģiskais palīdzības centrs, direktore un psiholoģe
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskola (RPIVA),lektore
psiholoģijas bakalaura pogrammā
“Barbara&M” auditorā un konsultatīvā firma, saskarsmes psiholoģijas
pasniedzēja un sociālpsiholoģisko treniņu vadītāja
SIA Lattelekom Mācību centrs, sociālpsiholoģisko un videotreniņu vadītāja
saskarsmes psiholoģijā
''Bulduri" Ģimenes aprūpes centrs, psiholoģe
Stradiņa 3.medicīnas skola, psiholoģijas pasniedzēja

ZINĀTNISKĀS AKTIVITĀTES
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2005. – 2007. Personāla vadības terminoloģijas vārdnīcas izstrādes projekta eksperts
Darbnīcas vadīšana par tēmu ”Trauksme un novērtēšana” Starptautiskās praktiskās psiholoģijas
augstskolas un Austrumeiropas Geštalta institūta rīkotajā konferencē „Trauksme sociālajās sistēmās:
grupās, organizācijās un sabiedrībā” 2004. gada 2- 3.oktobrī Rīgā, Starptautiskās praktiskās
psiholoģijas augstskolā
Referāts latvijas Personāla vadīšanas asociācijas ((LPVA) biedriem par tēmu “Kompetenču pieeja kā
personāla vadības instruments” (2005)
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
No 2005.gada Personāla vadīšanas asociācijas un Latvijas Pieaugušo Izglītības Apvienības biedre
PUBLIKĀCIJAS

Līguma rakstu autore organizācijas un vadības psiholoģijas tēmās
VALODU ZINĀŠANAS

latviešu – dzimtā, krievu - pārvaldu,

angļu - vidējas zināšanas

Datums: 15.05.2011.

Daina Romanovska

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1992.
1987.
1970.-1975.

Ritma Rungule
1952.gada 14.jūnijs
Liepāja
Matīsa iela 40/42 – 23, Rīga, LV-1009
26446362
Zinātņu kandidāta grāda nostrifikācija Latvijas ZA
Socioloģisko pētījumu institūts (Maskava), zinātņu kandidāta grāds
LU Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas nodaļa

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2005.
Seminārs "Metodes un stratēģijas plaisas mazināšanai starp sabiedrības
veselības zinātni un praksi."
Profesionālās attīstības programma Centrālās Eiropas augstskolu
pasniedzējiem, 3 moduļi (katrs 20 stundas):
2003.
• “Mācīšana un mācīšanās Boloņas kontekstā”
2004.

•

“Mācību kursu veidošana Boloņas procesa kontekstā”

• “Akadēmisko prasmju seminārs”
2003.
Semināri “Paškaitējošas narkotiku lietošanas aprēķināšana: iespējamie
informācijas avoti un ieteicamās metodes” un “Pētniecisko datu apstrāde,
izmantojot SPSS programmatūru” Phare projekta ietvaros
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Dr.sc.soc.
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
Asoc.prof.
DARBA PIEREDZE
Kopš 1999.
Rīgas Stradiņa universitāte, docente, asoc.prof. (2008)
Kopš 1991.
LU Filozofijas un socioloģijas institūts, vadošā pētniece
2005.- 2011.
Latvijas Kultūras akadēmija, asoc.prof.
2004.
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1975.-1990.

ZRA „Silava” Mežsaimniecības problēmu institūts, zinātniskā
līdzstrādniece
ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2008. – 2011.
Sabiedrības novecošana: sociālā aizsardzība, nevienlīdzība un darba
tirgus riski Baltijas valstīs, EEZ finanšu instrumenta grantu shēma
„Akadēmiskie pētījumi”, projekta vadītāja
2009. – 2011.
Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: Baltijas un Ziemeļvalstu
salīdzinoša analīze, EEZ finanšu instrumenta grantu shēma
„Akadēmiskie pētījumi”, pētniece
2007. – 2008.
„Diskriminācija Latvijas darba tirgū: politiskie, tiesiskie,
ekonomiskie un sociālie aspekti” IZM projekta „Zinātniskās
darbības attīstība augstākās izglītības iestādēs” , RSU-ZP
apakšprogramma, pētniece
2007. – 2008.
Eiropas Sociālais pētījums, pētniece
2006. – 2007.
Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums, LM, ESF
„Darba tirgus pētījumi”, projekta vadītāja
2005. – 2007.
Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā
darbība pēc mācību pabeigšanas, LM, ESF „Darba tirgus pētījumi”,
vadošā pētniece
Latvijas un tās reģionu darba tirgus specifiskās problēmas, LM
2005. – 2007.
„Darba tirgus pētījumi”, pētniece
Jauniešu identitātes veidošanās un līdzdalība, Eiropas Kopienas
2004. – 2005.
Phare grantu programma, projekta vadītāja
PIEDALĪŠANĀS STARPTAUTISKĀS KONFERENCĒS
•
Koroleva, I., Rungule, R., Aleksandrovs, A., Snikere, S. „Changes in the Structure of
Leisure Time and It’s Impact on Addictions Among Youth”. XVII ISA World Congress of
Sociology, Sociology on the Move. 11-17 July, 2010, Gothenburg, Sweden.
•
Karklina, I., Koroleva, I., Rungule, R., Snikere, S. „The Problem of Social Exclusion in
Latvia: Analysis of Risk Factors and Future Challenges”. XVII ISA World Congress of
Sociology, Sociology on the Move. 11-17 July, 2010, Gothenburg, Sweden.
•
Aspects of social exclusion: age as a core risk factor for social isolation. Referāts nolasīts 9.
Eiropas Sociologu asociācijas konferencē „European Society or European Societies?”
Lisabona, Septembris, 2009.
•

•
•

Low Level of Education –Factor of Social Eclusion in Youth. Referāts nolasīts Starptautiskās
Sociologu asociācijas konferencē („VIII th International Conference on Asian Youth and
Childhoods”). Indija, Luknova, 2007 gada 22.-24.novembris.
Value orientations of Young people in Latvia and the choice of life path. Referāts nolasīts Eiropas
Sociologu asociācijas 8.konferencē (The 8th Conference of the European Sociological Association.
„Conflict, Citizenship and Civil Society”). Glazgova, 2007.gada 3.-6.septembris.
Drug Use as a Rising Problem in Latvia. Referāts nolasīts Pasaules sociologu asociācijas XVI
kongresā (ISA XVI World Congress of Sociology), Durbana, Dienvidāfrikas Republika, 2006.gada
23.-29.jūlijs.

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Starptautiskās, Eiropas un Latvijas sociologu asociāciju biedre
PUBLIKĀCIJAS (kopskaitā 66, pēdējos 5 gados -28)
VALODU ZINĀŠANAS
Krievu, angļu (sarunvaloda, lasīšana), vācu (sarunvaloda, lasīšana),
Ritma Rungule
30.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
PERSONAS DATI
Vārds, uzvārds

Ilva Skulte

Dzimšanas datums

25.11.1968.

Vieta

Ogre, Latvija

Adrese

Dammes iela – 22- 31, LV – 1069, Rīga, Latvija

Tālrunis

+371 26378063

IZGLĪTĪBA

1992-1998

Latvijas Universitātes (P.Stučkas Latvijas Valsts universitātes)
Filoloģijas fakultāte
PhD studies, University of Latvia
Maģistra studijas filozofijā, LU Filozofijas un socioloģijas
institūts
Diploms par augstākās izglītības iegūšanu (latviešu
filologa/pedagoga specialitāte)
LU Doktorantūra

1994-1996

Maģistra studijas, LU Filosofijas un Socoloģijas institūts

1999

Doktora grāds (Dr. philol.) latviešu valodas vēsturē, LU

1986 – 1991
1991-1998
1992-1996
1991

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
Studijas Berlīnes Brīvās universitātes Viduslaiku Latinitātes
institūtā

1996./1997.
ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1999

Doktora grāds (Dr. philol.) latviešu valodas vēsturē, LU

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2006.

Asociētā profesore, Rīgas Stradiņa universitāte

DARBA PIEREDZE
1990 – 1995; 1999 - 2001

Latviešu valodas pasniedzēja (LU Praktiskās latviešu valodas
katedra; RTU Valodu centrs)

1992 – 1994, 2000 -2010

Žurnāliste un redakcijas locekle avīzēs Diena, Nakts,
Neatkarīgā Rīta Avīze, Kultūras Forums
Tulks (ITA Ltd., SBF Ltd.)

1994 – 2003
2001 – …

Docenta v.i. un asociētā profesore RSU, KF Komunikācijas
studiju katedra

2007 - …

Lektora v.i., Liepājas universitātes Humanitāro zinātņu
fakultāte

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Valoda un komunikācija, bērni un mediji, vizuālā komunikācija
un jaunie mediji
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS

Kopā 15

Latviešu valoda „jaunā kapitālisma“ apstākļos: mediju diskursa kritiska
67

analīze.//Valoda 2005. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zin. Rakstu krājums XV. –
Daugavpils: Saule, 2005
Vērtību analīze žurnālu Barbie un Spicīte 2005. Gada numuros. //Literatūra n
kultūra: process mijiedarbība problēmas. Bērns kultūrā. – Daugavpils: Saule, 2007.,
224. – 233. Lpp.
Jaunā literaritāte – izaicinājums mūsdienu skolai. //RSU Zinātniskie raksti
2009. – Rīga: RSU, 2010. – 57 – 63. lpp.
Bērns un lasīšana: mīti, teksti un popkultūra. //Letonica, 2007., 144. – 155.lpp.
Global Baby Latvian Barbie: An Analysis of Children Media Cultivated
Stereotypes. // http://www/politika.lv
With Normunds Kozlovs:
Kāpēc un kā rodas subkultūras? // Ceļojums ar citādo: subkultūras pilsētas vidē. –
Rīga: Dialogi. Lv, 2007., 25 – 37.lpp.
Subkultūru jēdziena teorētiskās robežas.//Ceļojuma ar citādo: subkultūras pilsētas
vidē. – Rīga: Dialogi. Lv, 2007., 38. – 51.lpp.
VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu – dzimtā
Krievu, angļu, vācu - labi
Franču, lietuviešu – lasītprasme
Latīņu, sengrieķu, senebreju – pamatzināšanas
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorzināšanas

Microsoft Word, Excel, OpenOffice

Autovadītāja apliecība

B kategorijas

Vaļasprieki

Literatūras kritika
Ilva Skulte

Datums:

10.06.2011.

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Uldis Teibe
1939. gada 3. augusts
Ventspils rajons, Popes pagasts
Lāčplēša ielā 42 – 9, Rīgā, LV1011
7285926

IZGLĪTĪBA
1966
- 1969

aspirantūra Ļeņingradas Valsts universitātē, Bioloģijas un augsnes
fakultātē (specialitāte – biofizika)
1957
- 1962
Latvijas Valsts universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte, fizikas
specialitāte
1953
- 1957
Ugāles vidusskola
1946
- 1953
Popes 7-gadīgā skola
PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2003
- 2003
Sanktpēterburgas apvienība "Spektron" apmācība darbam ar RFSA
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2000

- 2000

1999
1999

- 1999
- 1999

1988
1986
1980

- 1988
- 1986
- 1980

1977

- 1977

1974
1975
1971

- 1976
- 1975
- 1973

aparātu "Spektroskan" (50 stundas)
RSU priekšmeti "Matemātikas mācīšanas metodika programmās MathCad
un Winfuktionen" (30 stundas)
RSU/AML priekšmeti "Informātika un statistika" (18 stundas)
RSU/AML priekšmeti "Datu statistiskā apstrāde programmās SPSS un
STATISTICA" (30 stundas)
Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizikā (144 stundas)
RMI priekšmeti "Skaitļošanas tehnikas lietošana" (162 stundas)
Novosibirska, NMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizikā (144
stundas)
Maskava, ĀKCI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti medicīniskajā
kibernētikā (156 stundas)
MLU "Starptautiskās attiecības" (diploms Nr. 13147)
Maskava, 2 MVMI, kvalifikācijas celšanas priekšmeti fizikā (310 stundas)
Pedagoģiskās meistarības universitāte (apliecība Nr. 125)

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
1970
Bioloģijas doktors
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2004
profesors
DARBA PIEREDZE
2004
1998
- 2004
1969
- 1998
1966
- 1969
1964
- 1966
1962
- 1964

RSU fizikas katedras vadītājs, profesors
RSU fizikas katedras vadītājs, asociētais profesors
RMI/AML fizikas katedras asistents, vecākais pasniedzējs un docents
Ļeņingradas Valsts universitāte, aspirants
RMI fizikas katedras vecākais laborants, asistents
Piltenes vidusskola, skolotājs

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Bioloģiskā un medicīniskā fizika un statistika, biomehānika, informātika
un datorika
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Rīgas Stradiņa universitātes Senāta loceklis; RSU Sabiedrības veselības
fakultātes domes loceklis; Latvijas Inženierzinātnes un fizikas biedrības
loceklis; Latvijas Tiesu medicīnas ekspertu biedrības biedrs; Žurnāla
«Latvijas ķirurģijas žurnāls. Acta CHIRURGICA Latviensis» redakcijas
padomes loceklis
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
Ordenis "Goda zīme", 1976. gadā, Nr. 1465719
VAM Goda raksts, 1989. gadā, Nr. 925/06
1991.gada Barikāžu dalībnieka Goda zīme
PUBLIKĀCIJAS
Kopā 150 publikācijas
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VALODU ZINĀŠANAS
Latviešu - dzimtā, krievu - brīvi, vācu un angļu ar vārdnīcas palīdzību
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorprogrammas MS Office, MathCad, SPSS, STATISTICA,
Photoshop, PageMaker u.c.

Uldis Teibe
2011. gada 05. februārī

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
1999-2002
1987-1993

Andis Užāns
11.11.1966
Rīga
Lielvārdes iela 107-1, Rīga
29558821

Rīgas Stradiņa universitāte, rezidentūra psihoterapijā
Latvijas medicīnas akadēmija, Pediatrijas fakultāte, ārsta grāds

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2008-2009 Annas Freidas Centrs, University College of London, Bērnu Piesaistes
Intervijas (CAI) treniņš
2005-2008 Rīgas Stadiņa Universitāte mācību programma Bērnu un pusaudžu
psihoanalītiskajā psihoterapijā
2005
Kursi Intensīvā īstermiņa psihodinamiskā psihoterapijā, Danish Institute of
Davanloo IS-TPDP

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
2008asistents
DARBA PIEREDZE
2003-2008 Vidzemes novada rehabilitācijas centrs “Līgatne” ārsts psihoterapeits
2002privātprakse psihoterapijā
2004-2007

RSU Psihosomatiskās
pasniedzējs

medicīnas

un

psihoterapijas

katedra,

stundu

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
2010Doktorantūras studijas RSU, programmā „ Medicīna”
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DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Psihoterrapeitu asociāciācija, sertifikācijas komisija LĀB apmācīttiesīgs ārsts
psihoterapijā
GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
PUBLIKĀCIJAS
RSU zinātniskā konference, uzstāšanās “Bērnu psihopatoloģijas saistība ar vecāku
2010
nedrošas pieķeršanās uzvedības modeli”

2011

VALODAS

RSU zinātniskā konference, uzstāsšanās „Agresijas noteikšana bērniem ar
psihiskoem traucējumiem internātskolā”
Latviešu- dzimtā, Angļu, Krievu- labi

12.05.2011.

Andis Užāns

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds
ŽERMĒNA VAZNE
Dzimšanas datums:
19.02.1954.
Dzimšanas vieta:
Rīga, Latvija
Adrese:
Rūpniecības 14-30, Rīga, LV 1010, Latvija
Tālrunis:
+371 29282014
IZGLĪTĪBA
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija- Doktora grāds sporta zinātnē,
sporta pedagoģijas apakšnozarē (2009.g., diploma nr.0004). Tēma:
Spēlētāju psihiskā noturība un komandas saliedētība 16-20 gadu
veciem basketbolistiem)
• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola- Sociālo zinātņu
maģistre psiholoģijā (2006.g., diploma nr.0077). Tēma: Grupas vides
aptaujas adaptācija Latvijā.
• Latvijas sporta pedagoģijas akadēmija - izpildīta pedagoģijas doktora
studiju programma sporta zinātnē (2004.g., diploma nr.00013).
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - sporta pedagoģijas maģistre
(1996.g., diploma nr.000063).
• Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija - bakalaura grāds sporta
pedagoģijā
fiziskās
audzināšanas
skolotājas
kvalifikācija;
papildkvalifikācija – masiere (1995.g., diploma nr.000105).
• Rīgas P. Dauges 1.medicīnas skola – feldšeris.
Piedalīšanās Sorosa fonda - Latvija un Kolumbijas Universitātes
PAPILDUS
(ASV) projektā “Sadarbība un pieredze kā novitāte skolotāju
IZGLĪTĪBA
pedagoģiskajā praksē” – 1997 - 1998. g., sertifikāts.
- “Uzņēmības veidošana izglītības praksē” – 1998. g., sertifikāts
(sadarbības projekts ar Lielbritāniju).
- stažēšanās Ņujorkas Kolumbijas Universitātē (ASV) – 1999. gada
novembrī, sertifikāts.
- augstskolu
projekts
"Pedagoģisko
augstskolu
mācībspēku
profesionālās kompetences pilnveide 01. 09.1999. - 30.06.2000.,
sertifikāts.
- 1.06.01.-31.08.01. Praktiskās un saskarsmes psiholoģijas kurss
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ZINĀTNISKAIS
GRĀDS
AKADĒMISKAI
S NOSAUKUMS

“Ielūkojies sevī un pasaulē”, 2001, sertifikāts.
- NLP bāzes tehnikas kursi, 2001, sertifikāts
- LR IZM sadarbībā ar AIZD , seminārs "Mūsdienu pedagoģija", 2002,
sertifikāts
- "Emociju sadalījums un pašregulācija. Ātra psiholoģiska rakstura
kļūdu korekcija" Prof., dr.psych. Jury Hanin (Somija), 2003,
sertifikāts
- "Psiholoģija komandas sporta veidos. IZOF modelis sportā." Prof.,
Dr.psych. Jury Hanin (Somija), 2004, sertifikāts
- Studijas doktorantūrā (sporta zinātne) – 2000.- 2004. 18.07.
- Sertifikāts par piedalīšanos VIII starptautiskajā kreativitātes
konferencē "Radošās individualitātes attīstība un struktūra" 7.8.11.03.(Dr.psych., J.Gatanovs)
- LU Psiholoģijas maģistra programmas lekciju kurss "Stresa
novēršana pielietojot relaksāciju un vizualizāciju” (Ph.D. Lia Kapelis,
Austrālija), 32 akad. stundas, 7- 12. 06. 2004. g.
- Radošās personības attīstīšana, Dr.Psych., J.Gatanovs, Krievija (21.28.10.2004), sertifikāts
- Apliecība par piedalīšanos prof. V.Sopova vadītajā seminārā
„Psihisko stāvokļu noteikšana sportā”, 2004.12.11.
- Mūsdienu sportistu psiholoģiskā sagatavošana. Psiholoģiskās
sagatavošanas veidu un formu piemērošana dažādu sporta veida
specifikai (Prof., Dr.Psych. V.Sopovs, Maskava), 2005 (11-12.11),
apliecība
- „Dialoga metode grupu un individuālajā konsultēšanā”, 16.st.,
2006.g., (dr. psych. G.Svence) sertifikāts
- „Grupas konsultēšana” (dr.psych. A.Lasmane), 16.st., 2006,
sertifikāts
- N.Stambulovas, (Dr.psych., Halmstates Universitāte, Zviedrija)
seminārs „Mijiedarbība komandu sporta veidos”, 2006., sertifikāts
- Vudkoka – Džonsona kognitīvo spēju testa apguve – 2007.
Februāris – marts. Starptautisks kvalifikācijas sertifikāts.
- Trauma un PTTS (semināra vadītāja Ph.D. A.Millar (UK)), (1315.04.2007), sertifikāts.
- Piedalīšanās sporta psiholoģijas semināra „jauna pieeja jēdzienam par
sportistu psiholoģisko sagatavošanu” (Dr.psych., A. Rodionovs,
Krievija) un „Sports un raksturs” (Dr.psych., J.Romanina, Krievija) –
2007., apliecība.
- Studijas Integratīvās psiholoģijas institūtā (Sanktpēterburga, Krievija)
no 2008. gada (izpildīts pamatkursa 3. līmenis). Studijas turpinās.
- Piedalīšanās sporta psiholoģijas seminārā „Psiholoģiskā sagatavošana
komandas sporta veidos” (Dr.psych., V. Sivickis, Minska,
Baltkrievija), 2008., sertifikāts.
- Relaksācija un vizualizācija kā stresa novēršanas metode” (Ph.D. Lia
Kapelis, Austrālija) 36 akad.st. sertifikāts, 2008.
−„Hipnozes un pašhipnozes teorētiskie un praktiskie pamati” (Ph.D. Lia
Kapelis, Austrālija) 36 akad.st. sertifikāts, 2009.
Piedalīšanās Socrates - Erasmus augstskolu docētāju mobilitātes
programmā, Kauņa (Lietuva), 2005; 2008; 2010. Malaga (Spānija), 2011.
Dr.Paed., Mg. Psych.
Docente Latvijas sporta pedagoģijas akadēmijā
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LSPA − pētniece LSPA Skolotāju institūtā no 2008.g.
LSPA − docente no 2004. g.
LSPA − lektore , 1997. - 2004. g.
Rīgas Šaha skola – izglītības metodiķe, VFS trenere, feldšere, 1973. –
1997. g.
- IZM finansētais projekts „Jauno sportistu morfofunkcionālā un
ZINĀTNISKĀ
psiholoģiskā adaptācija fiziskajām slodzēm” (01.11.2006.- 31.
DARBĪBA
12.2008) - pētnieks.
- IZM finansētais projekts „Sporta izglītības īstenošana skolā Latvijas
skolēnu veselības sekmēšanai ilgtermiņā” (01.04.2006.- 1.01.2008) –
pētnieks
- Eiropas Savienības struktūrfonda līdzfinansētais projekts (mentors),
01.11.2005.- 01.12.2006.
- Piedalīšanās starptautiskajā projekta „Cimera” (Ženēva) „Valodas
politika un izglītība multikulturālajā vidē”(Tbilisi, Gruzija), 2006., eksperte
- LLU TF Izglītības un mājsaimniecības institūta realizētā projekta
„Inovatīvais un tradicionālais mūsdienu skolā” (Līguma
Nr.2007/0058/VDP1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.6.3./0092/006), 2007,
eksperte.
- ESF un LU projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas
izveidei” (Identifikācijas nr. 1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002) –
(07.03.2011.-07.07.2011) - vecākais pētnieks
- Latvijas Augstskolu pedagogu sadarbības asociācijas valdes
DALĪBA
locekle (LAPSA) – no 1998. gada
SABIEDRISKAJĀS
- Latvijas Sporta psiholoģijas asociācija (LSpPA) - Valdes locekle
UN
no 2004. gada
PROFESIONĀLAJĀ
S ORGANIZĀCIJĀS - Latvijas Profesionālo psihologu asociācijas biedre (LPPA)
- Baltijas Valstu Pedagoģijas vēstures asociācijas Valdes locekle
LZP biedre no 2001. gada
PUBLIKĀCIJAS par pēdējiem 6 gadiem – 28, kopā ap 50
VALODU
latviešu val. – dzimtā, krievu val. - brīvi, angļu val. – labi.
ZINĀŠANAS
DARBA
PIEREDZE

Žermēna Vazne
Datums: 06.06.2011.

CURRICULIUM VITAE
VĀRDS, UZVĀRDS

Dzimšanas datums Telefons E-pasta adrese –
Izglītība
1986-1989
1971.-1975.
Papildus izglītība
2009.

LOLITA VILKA
27./12./1951.
26377266
Lolita.Vilka@rsu.lv
Latvijas Valsts universitāte, Vēstures un filozofijas fakultātes Filozofijas
nodaļa; kvalifikācija – filozofija.
J.Vītola Latvijas Valsts konservatorija, izpildītāju fakultātes kordiriģentu
nodaļa; kvalifikācija – kora diriģente
Dandi (Dundy, Lielbritānija) universitātes sertifikāts„Studiju programmas
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2009.
2008.
2007.
2005.
2004
2001.
1997.
1996.
1993.
1992.

izstrādāšana e-apmācības formātā”.
RSU un Dandi (Dundy) universitātes sertifikāts ‘”Promocijas darbu vadītāju
kvalifikācijas paaugstināšana”.
Volverhamptonas Universitāte (Lielbritānija); pieredzes apguve ERASMUS
programmas ietvaros.
RSU sertifikāts „Scientific Publishing in Biomedicine and Clinical
Medicine”
Daugavpils Universitātes sertifikāts „Inovācijas augstākās izglītības
sistēmā”.
Latvijas Universitātes apliecība „Saprast Eiropas Savienību: ES darbības
teorētiskie un praktiskie aspekti”.
Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas sertifikāts. “Sociālā
pedagoga profesionalitāte”.
Orhusas universitātes (Dānija) Starptautisks seminārs “Sociālā politika un
sociālais darbs”.
Monmausas universitātes un SDSP “Attīstība” sertifikāts. Vasaras skola
“Sociālā darba teorija un prakse”.
Šveices St.Gallenas Sociālā darba augstskolas sertifikāts “Sociālā darba
teorija”.
GēteborgasUniversitātes sertifikāts. Vasaras Akadēmija “Sociālais darbs un
sociālā labklājība Zviedrijā”

Darba vieta, ieņemamais amats
(tai skaitā darbs ārvalstīs)
2010 RSU RF Sociālā darba katedras vad.
2009 -2010
RSU RF Sociālā darba katedras vad.v.i., asociētā profesiore
2008-.2009
Sociālā darba akadēmiskās skolas direktore, asociētā profesore
2007-2009
RSU RF Rehabilitācijas institūta Studiju nodaļas vadītāja
2004-2009
RSU Rehabilitācijas fakultātes metodiķe, Sociālā darba Akadēmiskās skolas
direktore un studiju programmas vadītāja
2003-2005
Sociālo tehnoloģiju augstskolas asoc. profesore
1997-2002
Latvijas Kristīgās akadēmijas docente, vēlāk asoc. profesore
1991-1997
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība” docente
1986-1993
Latvijas Valsts universitātes LU Vēstures un filozofijas fakultātes
filozofijas nodaļas lektore
1980-1986
Tukuma Rajona Izpildu Komitejas Kultūras nodaļas vadītāja
1973 -1980
Tukuma bērnu mūzikas skola, pedagogs
ADMINISTRATĪVIE PIENĀKUMI, DARBS PADOMĒS, KOMISIJĀS
Maijs 2010 – līdz šim laikam. Dalība Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas
(SAK) Ekspertu panelī.
2008. The Baltic and the North Sea forum for Rehabilitation” founder and member. (6th
Congress of Baltic Association for Rehabilitation. 6.-7.09.2008 (Latvia, Riga).
2007 – līdz šim laikam. Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes (pie Labklājības
Ministrijas) locekle.
27.02.– 04. 03. 2007. Eksperte starptautiskā ekspertu grupā studiju programmas „Sociālais
darbs” akreditācijā Tallinas universitātē un Rakveres koledžā (Igaunija).
23.-24.03.2006. Starptautiskas ekspertu grupas vadītāja Liepājas pedagoģijas akadēmijas
otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Mūzikas terapija”
akreditācijā (Latvija).
27.03.– 03. 04. 2005. Rksperte starptautiskā ekspertu grupā studiju programmas „Sociālais
darbs” akreditācijā Lääne-Virumaa Augstskolā un Talinas pedagoģijas koledžā (Igaunija).
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21.-22.02.2003. Eksperte tarptautiskā ekspertu grupā Profesionālā bakalaura studiju
programmas „Sociālis darbinieks” akreditācijā Liepājas pedagoģijas akadēmijā (Latviaja)
11.-14.11. 2002. Eksperte starptautiskā ekspertu grupā studiju programmas „Sociālais
darbs” akreditācijā Tartu Universitātē, Tartu universitātes Pērnavas koledžā un Tallinas
Pedagoģijas koledžā (Igaunija).
10.-11. 05. 2001. Starptautiskas ekspertu grupas vadītāja Liepājas pedagoģijas akadēmijas
profesionālās izglītības studiju programmu „Mūzikas skolotājs” un „Sociālais pedagogs”
akreditācijā (Latvija).
EKSPERTA DARBĪBAS JOMA

Sociālā politika, labklājība, sociālās problēmas, sociālais darbs, izglītība, pētniecība.
PĒTĪJUMU PROJEKTI
1. 2011. Partnerības līgums no 10.03.2011.: Mykolas Romeris University (Lithuania), The Riga
Stradiņš University (Latvia), “DEVELOPMENT OF JOINT STUDY PROGRAMMES (SOCIAL
WORK )” AND “IMPLEMENTATION OF JOINT STUDY PROGRAMMES”
2. 2010. Head of the Chair of Scientific Committee of the 3rd International Interdisciplinary Scientific
Conference “Society. Health. Welfare”, Riga RSU.
3. 01.05.2009. - 31.01.2010. (līguma Nr.1-2/NOR/08/107-21)
“NORMATĪVĀ DOKUMENTA IZSTRĀDE PROFESIONĀĻIEM UN CILVĒKRESURSU
APMĀCĪBA BĒRNU PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ – BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES
PAKALPOJUMU PIEEJAMĪBAS PAMATS IKVIENAI ĢIMENEI LATVIJĀ”.
4. 2009. Project partners: ECSHD World Bank, Institute for Rehabilitation of the Stradina University,
Riga, Latvia Financed by: ECSHD World Bank SOCIAL AND LONG-TERM CARE (SLTC) IN
EUROPEAN BENCHMARK COUNTRIES CASE STUDIES AND WORKSHOPS
5. 2009 -2011. ERASMUS teaching staff and students exchange (Hradec Kralove university, Czech
Republic.
6. 01.08.2007. - 30.04.2008. ES kopienas iniciatīvas Baltijas jūras reģiona INTERREG III B
kaimiņattiecību programmas (Lietuva-Latvija-Baltkrievija INTERREG III A prioritātes
(„Dienvidi”)
projekts
SIV-105.
„BALTKRIEVIJAS-LATVIJAS
SADARBĪBAS
IEDIBINĀŠANA BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES JOMĀ” ietvaros
7. Nr.LM11.3 08/09-2005 EQUAL Project „PSYCHOSOCIAL, MEDICAL AND MENTAL
SUPPOR T SYSTEM FOR PALLIATIVE CHILDREN AND THEIR FAMILIY" (expert)
8. Nr.LM11.3 08/02-2005 EQUAL Project „PROMOTION OF THE EMPLYMENT FOR THE
DISABLED” (researcher and head of researchers team of RSU )
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS (zinātniskie raksti, monogrāfijas, grāmatas, t.sk.
grāmatas, ziņojumi un referāti konferencēs) – kopā 27

mācību

Valodu zināšanas
Latviešu - (dzimtā valoda), krievu, angļu
Apbalvojumi
2002.gads. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas balva, – Goda diploms par nozīmīgu
ieguldījumu augstākajā izglītībā un zinātnē
2007.gads. Tallinas Augstākās Izglītības Akreditācijas centra Pateicības raksts „Par augsta
standarta kompetenci un objektivitāti, un nesavtīgu rīcību Igaunijas augstākās izglītības
institūciju Sociālā darba studiju programmu novērtēšanā”.
Lolita Vilka
09. 05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Personas dati
Vārds, uzvārds
Dzimšanas dati
Izglītība
1976.1978
1968-1973
Zinātniskais grāds
Akadēmiskais nosaukums
Darba pieredze
2005-

2004-2005

2003-2004
2002-2003
2001.2002
1997.2001
1993.1997
1990.1992
1988-1990
1986.1988
1983.1986
1973.1983
Publikācijas

ANDRIS VILKS
1945. gada 14. augustā
LZA Vēstures un filozofijas institūta aspirantūra
LVU Vēstures un filozofijas fakultāte, kvalifikācija filozofijas pasniedzējs, sociologs
filozofijas zinātņu doktors (1989)
asociētais profesors
RSU Rehabilitācijas fakultātes asociētais profesors, RSU
Rehabilitācijas institūta Sociālo pētījumu laboratorijas
vadītājs, RSU Sociālo zinātņu doktorantūras vadītājs
RSU Rehabilitācijas institūta Sociālo pētījumu laboratorijas
vadītājs, RSU Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras
asociētais profesors, Sociālo zinātņu doktorantūras vadītājs
RSU Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras
asociētais profesors, maģistra studiju programmas vadītājs
RSU Eiropas Studiju fakultātes Socioloģijas katedras lektors,
bakalaura programmas vadītājs
Latvijas Kristīgās Akadēmijas asociētais profesors
Latvijas kristīgās akadēmijas lektors
Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskolas “Attīstība”
lektors
Izdevniecības “Latvijas enciklopēdija” direktors
Latvijas enciklopēdiju redakcijas galvenais redaktors
Galvenās enciklopēdiju redakcijas Filozofijas un tiesību
redakcijas vadītājs
Galvenās enciklopēdiju redakcijas vecākais zinātniskais
redaktors
LZA Vēstures un filozofijas institūta jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks
aptuveni 500 (ieskaitot enciklopēdiskos rakstus)

Līdzdalība sabiedriskajās organizācijās
Starptautiskās programmas VETURI līdzstrādnieks.
Starptautiskās organizācijas Christian Churches of God konsultants un tulks.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC ārštata metodiķis.
LR Izglītības un zinātnes ministrijas ISEC eksperts.
RSU Revīzijas komisijas loceklis.
RSU Zinātnes padomes loceklis.
Zinātniskās intereses

klasiskās un modernās socioloģijas teorijas, reliģijas
socioloģija, loģika, filozofija, gnozeoloģija

Piedalīšanās starptautiskās konferencēs un simpozijos
6
Pēdējo sešu gadu publikācijas – 20, no tām 7 grāmatas
Andris Vilks
15.05.2011.
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CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:

Andrejs Vilks
30.08.1954.
Barkavas pagasts
Krūtes iela 5-1, Rīga, LV-1083
6510591

IZGLĪTĪBA
Augstākā juridiskā (tiesību specialitāte)
1981

aizstāvēta juridisko zinātņu kandidāta disertācija

1978-1981

PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā
institūta adjunktūra
Omskas augstākā milicijas skola

1972-1976
19

1197

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
1997.
1996.
1995.

ASV pieredze noziedzības apkarošanā (ASV)
EIB ekonomisko noziegumu atklāšana (ASV TM)
Nelegālā migrācijas apkarošana (Francijas IeM)

ZINĀTNISKAIS GRĀDS
Tiesību doktors (Dr.Jur.)
1993.g.LU Zinātniskā promocijas padome
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
No 2009.gada
Profesors
DARBA PIEREDZE
No 2009.gada
2007 - līdz šim brīdim
22.03. 2003.
2001-2003
2000-2001

1993
1991-1993
1989-1991

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes
profesors
Rīgas Stradiņa universitātes Tiesību institūts (no 2011.
Juridiskās fakultātes dekāns.)
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes
dekāns
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas studiju fakultātes
docenta v.i.
Rīgas Stradiņa universitātes Eiropas integrācijas
institūta Socioloģijas un menedžmenta programmas
vadītājs
Kriminoloģisko pētījumu centra vadītājs
LR Drošības dienesta sociālpolitisko pētījumu biroja
vadītājs
PSRS Iekšlietu ministrijas zinātniski pētnieciskā
institūta vecākais zinātniskais līdzstrādnieks
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1984-1989

PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākas milicijas
skolas Rīgas nodaļas pasniedzējs

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Zinātniskā darba temats: Kriminoloģiskās un
deviantoloģiskās problēmas transformācijas perioda
valstīs.
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Pasaules antikriminālā un antiteroristiskā forumu orgkomitejas un valdes loceklis
(Orgkomiteja izveidota 2000.gada novembrī Vīnē)
Latvijas Neatkarīgo Kriminologu asociācijas (pašreiz Latvijas kriminologu
biedrības) valdes priekšsēdētājs (Asociācija izveidota 1996.gada maijā)
Baltijas antikriminālā un antiteroristiskā foruma Dibinātāju padomes priekšsēdētājs
Eiropas pilsētas pret narkotikām (ECAD) Latvijas biroja vadītājs
PUBLIKĀCIJAS – Kopā 153
Vilks, A. Narkokriminoloģija. Rīga, ‘’Drukātava’’, 2008, 496 lpp.
VALODU ZINĀŠANAS
1.
2.
3.
4.

Latviešu valoda – dzimtā
Krievu valoda - brīvi
Vācu valoda – sarunvalodas līmenis
Angļu valoda - pamatzināšanas
Andrejs Vilks

15.05.2011

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas gads:
Adrese:
Tālrunis:

Maija Zakriževska
10.05.1972
Antonijas iela 3-6 Rīga, Latvija, LV-1010
+371-29438435, 7336095, e-pasts: m.zakrizevska@inbox.lv

IZGLĪTĪBA
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes sociālās psiholoģijas doktorantūra iegūts psiholoģijas doktora grāds psiholoģija apakšnozarē, 22/06/2010 (diploma Nr. 34).
Rīgas Stradiņa universitāte Mākslas terapijas profesionālā maģistrantūra: iegūts
profesionālais maģistra grāds veselības aprūpē un mākslas terapeita profesionālā
kvalufikācija, 01/2009 (diploma Nr. 0522).
Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte: iegūts sociālo zinātņu
maģistra grāds psiholoģijā, 06/ 2004 (diploma Nr.0439).
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola: iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds
psiholoģijā, 06/2001. Ieguvu skolas un ģimenes psihologa kvalifikāciju. psiholoģijā
(diploma Nr.000439)
Starptautiskais Praktiskās Psiholoģijas Institūts: studēju praktisko psiholoģiju no 07/1996
līdz 02/2001.
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PAPILDUS IZGLĪTĪBA (nozīmīgākais
•

No Rīgas Stradiņa universitātes Mākslas terapijas akadēmiskās skolas sadarbībā ar
Belfāstas Karalisko universitāti ir iegūts apliecinājums Nr. 31-7-23/41-n par teorētisko un
praktisko supervīzijas apmācību 400 stundu apmērā mākslas terapijā, 12/2006 – 11/2007.

•

Ir iegūta apliecība Nr. 011-5 par pilnu praktisko un teorētisko sagatavošanu mākslas
terapijā (286 st.), (Krievija). Sanktpēterburgas Personības institūts, Sanktpēterburgas
Mākslas terapijas asociācija, 09/2002 – 06/2003.

•

No Latvijas Transoloģiskās psihoterapijas asociācijas ir iegūts sertifikāts Nr. 086 un ir
tiesības praktizēt par psihoterapeiti, 11/1999 - 01/2001.

•

Angļu valodas apmācība Anglijā, Londonā, Anglo World Education skolas sertifikāts,
03/1999.

•

Angļu valodas apmācība Anglijā, Oksfordā, Mertonas koledžā, The British Association of
Boarding School Summer Courses sertifikāts, 09/1998.

•

“Mākslas terapija pedagoģijā un psiholoģijā”, L. Ļebedeva, (Krievija), 72 stundu apmērā.
05/2005. Iegūts sertifikāts.

•

Transpersonālā mākslas terapija. Integratīva pieeja, F. S. Sommers, (Šveice), 72 stundu
apmērā. 11/2005. Iegūts sertifikāts.

•

Foundation Course of the Aura-Soma,”Colour System”, Level 1, International Academy
of Colour Therapeutics, D. Braziulyte, (Lietuva), 03/2003. Iegūts sertifikāts.

•

„Mākslas terapijas metodes psiholoģiskā konsultēšanā un sociālajā darbā”(5 līmeņi), A.
Kopitins, (Krievija), 136 stundu apmērā. 10/2002 – 03/2003. Iegūta apliecība.

•

Intensīvās treniņa programmas "NLP izmantošana psiholoģiskajā konsultēšanā",
neirolingvistiskās programmēšanas apmācošā semināra pirmais un otrais līmeņi, N.
Ščerbakovs, (Latvija), 80 stundu apmērā. 07/2000. Iegūts sertifikāts.

•

„Motivation – Movement Towards the Future. Psychology and Management,” E. Povel,
Senior management trainer, (Holande), 64 stundu apmērā. 02/1997. Iegūts sertifikāts.

•

„Teorijas un tehnikas individuālajā psihoterapijā”, F. Vasiļuks, (Krievija), 64 stundu
apmērā, 09/1997. Iegūts sertifikāts.

•

“Mental Medicine,” M. J. White, (ASV), 88 stundu apmērā, 10/1996. Iegūts sertifikāts.

•

„Psihoterapeitiskā kontakta pamati”, A. Spivakovska, (Krievija), 64 stundu apmērā.
09/1996. Iegūts sertifikāts.

•

„Seksoloģijas aktuāli jautājumi”, N. Ščerbakovs, (Latvija), 60 stundu apmērā. Iegūts
sertifikāts. 07/1996.

ZINĀTNISKAIS/AKADĒMISKAIS GRĀDS docente
AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS Dr. psych., Mg. sc.sal.
DARBA PIEREDZE
09/2010 –
Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā Kreativitātes Zinātniskajā
institūtā pētniece
09/2010 –
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā
doc. un programmas „Biznesa psiholoģija” direktore
05/2010 –
Privātprakse, mākslas terapeite
05/2010 –
Privātprakse, supervīzore
09/2007 –
Alberta koledža, viesdocente
09/2006 –
Rīgas Stradiņa universitāte, viesdocente
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06/2003 –
02/2002 – 01/2007
10/2003 – 01/2005
03/2002 – 06/2003
03/1998 - 02/2003

SIA „Nature Logos”, rīkotājdirektore
Privātprakse, psiholoģe
Rīgas Humanitārā vidusskola, psiholoģijas skolotāja
Starptautiskā Mākslas Grima skola, pasniedzēja
SIA „Privātais Investīciju Fonds”, projektu menedžere

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA

Pēdējos 6 gados dalība 31 starptautiskajā konferencē

DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
07/2008 – pašreiz
ASV Psiholoģijas Zinātnes Asociācijas (APS) biedre.
02/2006 – pašreiz
sabiedriskās organizācijas „Veselības aprūpes un attīstības fonds”,
valdes priekšsēdētāja.
01/2006 – 06/2007
sabiedriskās organizācijas „Latvijas Mākslas terapijas asociācija”,
valdes priekšsēdētājas vietniece.
06/2003 - 07/2004
sabiedriskās organizācijas „Latvijas Mākslas terapijas asociācija”,
valdes priekšsēdētājas vietniece.
Kopā ~50, no tām 3 grāmatas
ZINĀTNISKĀS PUBLIKĀCIJAS
ORGANIZATORISKAIS DARBS
Dalība starptautiskos projektos
•

VII International Art - therapy Conference, Cēsis. Organizācijas komitejas locekle,
17.07.2009 – 19.07.2009.

•

VI International Art - therapy Conference, Rēzekne. Organizācijas komitejas locekle,
12.07.2008 – 15.07.2008.

•

V International Art - therapy Conference, Liepāja. Organizācijas komitejas locekle,
15.07.2007 – 18.07.2007.

•

IV International Art - therapy Conference, Valmiera. Organizācijas komitejas locekle,
16.07.2006 – 20.07.2006.

•

II International Art - therapy Conference, Rīga. Organizācijas komitejas locekle,
12.07.2004 - 16.07.2004.

•

Dalība organizācijas komitejā praktiskam semināram ”Foto terapija”, 03.02.2004 –
07.02.2004.

•

Organizācijas komitejas priekšsēdētāja apmācībai ”Mākslas terapija”, 08/2003 – 06/2004.

•

I International Art - therapy Conference, Jūrmala. Organizācijas komitejas priekšsēdētāja,
04.08.2003 – 08.08.2003.

Dalība projektos, stipendijas
•

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu
instrumenta Stipendiju grantu shēmas „Skolotāju, augstākās izglītības iestāžu docētāju,
ekspertu un izglītības administratoru mobilitāte” ietvaros 01.07.2009 ieguvu granta EEZ
granta stipendiju „Izglītības darbinieku mobilitāte” The 11th European Congress of
Psychology (ECP2009) apmeklēšanai.

•

ESF projekta „Atbalsts Daugavpils Universitātes doktora studiju īstenošanai" ietvaros

01.10.2009 – 31.08.2010 kā zinātniskā grāda pretendente ieguvu mērķstipendiju
promocijas darba „Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par ideālo politiķa tēlu”
izstrādei.
•

ESF

projekts

„Vispārējās

izglītības

pedagogu

tālākizglītība”

(vienošanās

Nr.
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2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA/003) - eksperte
•

Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritāte "Cilvēkresursu attīstība un
izglītība" Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētais individuālais
projekts Nr. LV0088, Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai
cilvēkresursu attīstībā Latvijā, - kursa autore „Kreativitāte un uzņēmejdarbība. Radošās
industrijas”.

VALODU ZINĀŠANAS
Dzimtā – latviešu valoda, brīvi – krievu, angļu valoda, ar vārdnīcas
palīdzību – vācu valoda.
PAPILDUS INFORMĀCIJA
Datorzināšanas – Microsoft Word, Excel, Power point,
Autovadītāja apliecība – B kategorija.
Vaļas prieki – mūzika, māksla, teātris, sports, ceļošana

Maija Zakriževska
01.02.20011

CURRICULUM VITAE
Vārds, uzvārds:
Dzimšanas datums:
Dzimšanas vieta:
Adrese:
Tālrunis:
IZGLĪTĪBA
19971999
1981-

1987

Dace Žibala
05.07.1963.
Pļaviņas
Lemešu ielā 11-45 Rīga LV-1016
29137687

Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas institūts,
maģistrantūra, pedagoģijas maģistrs
Latvijas Valsts Universitātes Svešvalodu fakultāte, filologa,
skolotāja, tulka kvalifikācija

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
17.05.10.- 31.05.10.
ERASMUS augstskolas docētāju apmaiņas (docēšana)
programma Bambergas universitātē Vācijā
29. novembris 2009
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference
11.10. -16.10. 2009
Seminārs vācu valodas skolotājiem Libekā, Vācijā
29. 11.2008.
Ikgadējā Latvijas vācu val. skolotāju konference Rīgā
12.-14.10. 2006
Baltijas valstu vācu val. skolotāju konference Rīgā
02.12.
jūnijs

2005
2005

Vācu valodas skolotāju asociācijas konference
Seminārs "Jaunākās atziņas svešvalodu mācīšanas
metodikā”’ RSU Valodu centrs, vieslektore I.Plakans,
Aiovas universitāte, ASV
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28.11.21.10.-

.03.12. 2004
23.10. 2004

09.05.-

16.05 2004

02.04.

2004

07.05

2003

14.06-

16.06. 2002

martsoktobris

jūnijs 2001
2000

martsmarts-

jūnijs 2000
decembris 1999

24.11.-

04.12. 1998

21.09.09.04.08.-

25.09. 1998
12.09. 1997
30.08. 1996

jūnijs-

decembris 1995

110. Eiropas skolotāju seminārs Strasbūrā (Francija)
4.Baltijas valstu vācu valodas skolotāju konference Viļņā
(Lietuva)
Seminārs "Paaudžu tikšanās:sociāli nodrošināta nākotne?"
Zonnenbergā (Vācija)
Seminārs Rīgas Gētes institūtā "Lasīšanas sapratne un
autentisku tekstu didaktizēšana"
Seminārs Rīgas Gētes institūtā "Motivācijas treniņš vācu
valodas nodarbībās"
Vācijas akadēmiskā apmaiņas dienesta Alumni konference
Tallinā
Semināri didaktikā un metodikā vācu valodas skolotājiem
Seminārs "Jaunākās atziņas lietišķā vācu valodas mācīšanas
metodikā" Libekā, Vācija
Semināri didaktikā un metodikā vācu valodas skolotājiem
Politoloģijas studijas Hāgenas Tālmācības universitātē (2
semestri)
Seminārs "Izglītības sistēma Vācijā" Lineburgas
universitātē, Vācija
Starptautiskā konference Jēnas plāna pedagoģijā Jūrmalā
Starptautiskā Vācu valodas skolotāju konference LU
Starptautiskie vācu valodas vasaras kursi Štutgartes
universitātē , Vācija (DAAD stipendija)
Starptautiskais seminārs "Inovācijas augstskolu pedagoģijā"
LU

AKADĒMISKAIS NOSAUKUMS
1996
lektore
DARBA PIEREDZE
2001 līdz šim
1996 - 2001
2005 1989 1986 -

2007
1996
- 1989

Rīgas Stradiņa universitāte, Valodu centra vadītāja
Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra, lektore
un vec. Laborante
tulkojumi firmai „Archetypon”
Rīgas Stradiņa universitāte, Humanitāro zinātņu katedra,
vec. laborante, stundu docētāja
Rīgas 19. vsk., vācu valodas skolotāja

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA
Referāts RSU zinātniskajā konferencē „ Motivācija latviešu valodas kā svešvalodas apguvē
ārzemju studentiem” 2011.g.14.aprīlī
DALĪBA SABIEDRISKAJĀS UN
PROFESIONĀLAJĀS ORGANIZĀCIJĀS
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas biedre, RSU
Arodbiedrības biedre
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GODA NOSAUKUMI, APBALVOJUMI
PUBLIKĀCIJAS

Tulkojumi PHARMINDEX (25 lpp.), Eiropas Parlamenta
dokumenti (120 lpp.)

VALODU ZINĀŠANAS
latviešu - dzimtā; vācu - brīvi; krievu- brīvi; angļu - labi
PAPILDUS INFORMĀCIJA
MS-Office, interneta datu bāzes, B kategorijas vadītāja apliecība,
tulkošana (rakstiski, mutiski/konsekutīvi/sinhroni)
tulkojumi vācu valodā RSU vajadzībām

Dace Žibale
21.06.2011.
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3.Pielikums
Īsie studiju priekšmetu
programmu apraksti
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Obligātie un izvēles studiju kursi
SASKAŅOTI
Rīgas Stradiņa universitātes
Dekānu padomes sēdē,
2011.gada "6. jūnijā"
protokols Nr.39

APSTIPRINĀTI
Rīgas Stradiņa Universitātes Senāta sēdē
2011.gada "14. jūnijā"
protokols Nr.1-2/14.06.11.

Modulis-Vispārizglītojošie kursi
Studiju priekšmeta Filozofijas pamati programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Filozofijas pamati, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sociālā darba akadēmiskā skola
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Andris Vilks
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem pamatzināšanas par cilvēkam nozīmīgām idejām.
Kurss paredzēts studentiem, kas jau apguvuši vairākus sociālajām zinātnēm veltītus studiju
kursus.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt studentus ar būtiskiem cilvēka izcelšanās un viņa sūtības
• pamatojumiem;
• sniegt studentiem priekšstatu par cilvēka dvēseles darbību;
• ievadīt studentus cilvēka racionālā prāta darbības specifikā;
• analizēt idejas, kas saistītas ar cilvēka dzīvi sabiedrībā.
Studiju priekšmeta saturs • Cilvēka izcelšanās. Cilvēka izcelšanās materiālistiskais traktējums. Cilvēka izcelšanās
bibliskā versija.
• 2.Cilvēka sūtība pasaulē. Cilvēks kā sabiedrisko attiecību kopums. Cilvēks kā pasaules
centrs.
• Cilvēka dvēseles nemirstības problēma. Pierādījumi cilvēka dvēseles nemirstībai. Cilvēka
dvēseles mirstības pamatojumi.
• Cilvēka dvēseles darbība. Cilvēka gribas dzīve. Pasaulīgā un dievišķā gudrība.
• Zinātnisko zināšanu un bibliskās ticības saistība. Prāta loma ticības nostiprināšanā.
Loģiskās domāšanas, emociju un ticības attiecības.
• Patiesības problēma cilvēka dzīvē. Patiesības interpretācijas. Patiesības pārbaudes kritēriju
problēma. Patiesības un ticības savstarpējās attiecības.
• Cilvēks mūsdienu sabiedrībā. Mūsdienu informācijas laikmeta specifiskās pazīmes.
Globalizācijas aspekti kultūrā.
• Cilvēks sabiedrībā: eksistenciālās problēmas. Attieksme pret dzīves nelaimēm. Cilvēka
atbildības problēma.
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•
•

Cilvēks sabiedrībā: atsvešināšanās fenomens. Cilvēks un modernā sabiedrība. Vientulības
problēma modernajā sabiedrībā.
Cilvēks sabiedrībā: personiskais, pārpersoniskais, pārcilvēciskais. Pārpersoniskais.
Pārcilvēciskais.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 30%, referāts -30%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Bībele.
• Cems
• P.Dāle. Par dvēseles nemirstību. – P.Dāle. Gara problēmas. – R., 1933, 129.-141. lpp.
• P.Dāle. Pasaulīgā un dievišķā gudrība. – Turpat, 142.-149. lpp.
• F.Engelss. Darba loma pērtiķa tapšanā par cilvēku. – F.Engelss. Dabas dialektika. – R.,
1952, 147.-160. lpp.
• J.G.Fihte. Cilvēka sūtība. Par cilvēka lielumu. – R., 1991, 33.-161. lpp.
• P.Jurevičs. Variācijas par moderno cilvēku. –
http://pie.daugavas.lv/materials/PaulsJur/PJvar.HTM
• S.Kirkegors. Slimība uz nāvi. – A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2. daļa. – R.,
2002, 50.-61. lpp.
• Lukrēcijs. Par lietu dabu. – A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 1. daļa. – R., 2001,,
48.-56. lpp.
• K.Markss, F.Engelss. Komunistiskās partijas manifests. – R., 1973, 9.-69. lpp.
• E. Morēns. Kultūrai labvēlīga vide. - E. Morēns. Domājot par Eiropu. – R., 1998, 59.-104.
lpp.
• F.Nīče.Tā runāja Zaratustra. – A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2. daļa. – R., 2002,
36.-49. lpp.
papildus literatūra
• Raudive. Pārpersonīgais un personīgais. – R., 1992. – 157. lpp.
• Ž.P. Sartrs. Eksistenciālisms ir humānisms. – A.Vilks. Pasaules filozofija: Antoloģija, 2.
daļa. – R., 2002, 63.-83. lpp.
• M. Castells. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Volume III End of
Millenium. – Blackwell Publishers, 2000, p. 5-67.
Studiju priekšmeta Ievads socioloģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Ievads socioloģijā, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr.sc.soc. Ritma Rungule
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I st.g. studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis - sniegt priekšstatu par socioloģisko zināšanu teorētisko līmeni,
nodrošināt būtiskāko socioloģijas jēdzienu, koncepciju un teorētisko pieeju apguvi, ievērojot
dažādas metodoloģiskās orientācijas.
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Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt ar galvenajām teorētiskām pieejām katrā socioloģijas tematiskajā virzienā
• Iepazīstināt ar nozīmīgākajiem pētījumiem
• Rosināt interesi par Latvijas sabiedrības socioloģisku izpēti
Studiju priekšmeta saturs • Socioloģijas teorijas veidošanās etapi, galvenie virzieni un koncepcijas.
• Sociālā darbība, mijiedarbība, sociālās attiecības.
• Sociālā organizācija, sociālā struktūra, sociālās kustības.
• Sociālās kopas, grupas un organizācijas.
• Sabiedrības funkcionēšana: socializācija un sociālā kontrole, institucionalizācija.
• Sociālās izmaiņas.
• Globalizācija.
• Bioloģiskais un sociālais dzimums, dzimumlomu izmaiņas mūsdienu sabiedrībā.
• Sociālā stratifikācija un mobilitāte: galvenās teorētiskās pieejas.
• Nabadzība un sociālā atstumtība, sociālā politika.
• Nācijas un tautības, etniskā un nacionālā piederība.
• Veselība, medicīna un cilvēka ķermenis.
• Noziedzība un deviance: teorētiskās pieejas.
• Reliģija mūsdienu sabiedrībā, jaunās reliģiskās kustības.
• Ģimenes un mājsaimniecības.
• Izmaiņas ģimenes dzīvē 20.gs.
• Vara, politika un valsts.
• Darbs, bezdarbs un brīvais laiks. Izglītība.
• Kultūra un identitāte.
• Komunikācija un mēdiji.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens kursa noslēgumā.
Literatūras saraksts:
• Bards A., Sēderkvists J. Netokrātija. Jumava, 2005
• Bezdarba un sociālās atstumtības iemesli un ilgums. Rīga: FSI, BICEPS,SPI,2007.
• Dzīves kvalitāte Latvijā, zin.red. Bela B., Tisenkopfs T., Zinātne, 2006.
• Fuko M. Uzraudzīt un sodīt. Omnia mea, 2001
• Haralambos M., Heald R.M., Holborn M. Sociology: Themes and Perspectives.Collins
Educational, 2004
• Штомпка П. Социология. Москва: Логос. 2005
• Ēriksens T. Mirkļa tirānija. Norden AB, 2004
• Rifkins Dž. Jaunās ekonomikas laikmets. Jumava, 2004
• Eriksons E. Identitāte: jaunība un krīze. 1998
• Laķis P., 2002. Ievads socioloģijā, Zvaigzne ABC.
• Giddens A. 2006. Sociology. 5 th ed., Cambridge: Polity Press.
• Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. LU Socioloģijas katedra, 1996.
• Koroļeva I., Rungule R., Sebre S., Trapenciere I. Latvijas jaunatnes socioloģisks portrets.
Rīga: FSI, 1999.
• Latvijas jaunatnes portrets: integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. LU
Akadēmiskais apgāds, 2009.
• Tabuns A., Tabuna A. Reliģijas socioloģija. No: Reliģiski – filozofiski raksti XIII, LU
FSI, 2010, 137.- 171.lpp.
• Tisenkopfs, T.(zin.red.) Socioloģija Latvijā. LU Akadēmiskais apgāds, 2010.
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Studiju priekšmeta Ievads projektu vadībā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads projektu vadībā, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc.v.i. Mg.iur., Mg.art. I.J.Mihailovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas IV st.g. studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Apgūt praktiskas iemaņas un pieredzi projektu vadīšanā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Dot zināšanas par projektu vadīšanu.
• Pielietot iegūtās zināšanas praktiskā projekta izstrādē.
Studiju priekšmeta saturs –
• Projekta jēdziens, pazīmes, mērķi, darba organizācija, riski
• Projekta pārvaldība
• Projekta dzīves cikls
• Projekta organizācija, uzraudzība, lēmumu pieņemšana
• Projekta stratēģiskā plānošana
• ES struktūrfondi
• Projekta struktūras, gaitas, laiku un termiņu plānošana
• Resursu un izmaksu plānošana
• Projekta finanšu pārvaldība
• Projekta plānošana ar datorprogrammu Microsoft Project
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – Eksāmens
Literatūras saraksts –
• Clifford F.Gray, E.W.Larson. Project Management. The Managerial Process. McGrawHill, 2000.\
• James Taylor. The Project Management Workshop. American Management Association,
2001.
• Rory Burke. Projectmanagement Planning and Control Techniques. 3-d ed., John
Willey&Sons Ltd., 1999
• Projektu vadīšanas rokasgrāmata. Dienas bizness, Rīga, 2003.
• Hanss D.Litke, Ilona Kunova. Projektu vadība. Rokasgrāmata. Balta eko, Rīga, 2003
• Džeimss P.Lūiss. Projektu vadīšana. Puse Plus, Rīga, 2001.
• Ilmete Ž. Projektu vadīšana. LU, Rīga, 1998.
• Uzulāns J. Projektu vadība. „Jumava”, 2004.
• Vilfrīds Reiters. Kailā patiesība par projektu menedžmentu. Vaidelote, 2004
• Ineta Geipele, Tatjana Tambovceva. Projektu vadīšana. Valters un Rapa, Rīga, 2004.
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Studiju priekšmeta Loģika programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Loģika, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sociālā darba akadēmiskā skola
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof. Andris Vilks
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I st.g. studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērķis: sniegt studentiem zināšanas par domāšanas loģisko struktūru un
galvenajiem elementiem, to verbālo izpausmi.
Studiju priekšmeta uzdevumi:
• Dot studentiem priekšstatu par loģikas vispārējo struktūru un iezīmēt domāšanas loģikas
vietu tajā.
• Studēt galvenos loģiskās domāšanas pamatelementus: jēdzienus, spriedumus un slēdzienus.
Studiju priekšmeta saturs: Loģikas jēdziens plašākā un šaurākā nozīmē. Mācība par jēdzieniem
(vārda, termina un jēdziena attiecības; jēdzienu veidi; loģiskās operācijas ar jēdzieniem). Mācība
par spriedumiem (teikuma, izteikuma un sprieduma attiecības; vienkāršie spriedumi; loģiskais
kvadrāts; saliktie spriedumi). Formālloģiskie likumi (identitātes likums; pretrunas likums, trešā
izslēgtā likums; pietiekamā pamata likums). Mācība par slēdzieniem (vienkāršais kategoriskais
siloģisms; slēdzieni ar saliktām premisām; tradicionālie induktīvie slēdzieni; analoģijas slēdzieni).
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: - eksāmens
Literatūras saraksts:
• A.Vilks. Ievads loģikā.- Rīga: RaKa, 2003.
• Beдин Ю.П. Cтpyктypa, иcтиннocть и пpaвильнocть мышлeния. ~ Pигa‚ 1979. -96c.
• I.Vedins, J.Golde. Uzdevumi loģikā. R., 1992., 53 uzdevumi.
• I.Vedins. Loģika. R., 2000.
• A.Ivins. Dzelžainā loģika. R., 1991.
• A.Ivins. Pareizas domāšanas māksla. R., 1990.
• Бepкoв B.Ф., ЯcкeвичЯ.C., ПaвлюkeвиЧ B.И. Лoгикa. Mинcк‚ 1997
Studiju priekšmeta Angļu valoda programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Svešvaloda (angļu val.), obl.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lekt., Mag.paed. S.Cire
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Profesionālās
bakalaura studiju programma psiholoģijā I kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
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Studiju priekšmeta mērķis – Padziļināt studentu agrāk iegūtās lasīšanas, runāšanas, klausīšanās
un rakstīšanas iemaņas angļu valodā. Uzsvars tiek likts uz akadēmisko tekstu lasīšanu un izpratni
kā arī kopsavilkumu un pārskatu rakstīšanu, lekciju (angļu valodā) sapratni un
pierakstu,
prezentāciju veikšanu.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Padziļināt studentu agrāk iegūtās lasīšanas , runāšanas, klausīšanās un rakstīšanas iemaņas.
• Uzlabot studentu iemaņas lasīt, lai iegūtu sev vajadzīgo informāciju, rakstīt
kopsavilkumus, tēzes.
• Mācīt studentiem veikt patstāvīgi sagatavota darba prezentāciju.
• Palīdzēt studentiem apgūt un lietot terminus, kas raksturīgi izvēlētajai nozarei.
Studiju priekšmeta saturs • Angļu valoda –saziņas līdzeklis pasaulē. Atšķirības britu un amerikāņu variantos. Citi
angļu val. Varianti.
• Formālā un neformālā valoda. Žargons. Vēstuļu un citu dokumentu rakstīšana. CV.
• Prezentāciju sagatavošana, materiāla pasniegšana.
• Gramatisko struktūru atkārtojums (atbilstoši grupas vajadzībām).
• Saskarsme ar citiem. Sevis un citu cilvēku izpratnes veidošana. Iepazīšanās. Personas datu
iegūšana. Oficiālās tikšanās, sapulces (valoda, izskats).
• Izglītība. Studijas augstskolā.
• Cilvēka ķermenis. Smadzenes. Prāts.
• Prāta robežas un potenciāls.
• Psiholoģija. Psiholoģijas nozares.
• Karjeras iespējas psiholoģijā.
• Veselības psiholoģija
• Evolucionārā psiholoģija.
• Emocionālā veselība. Stress. Relaksācija
• Psihoterapija.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – I semestra beigās akumulējoša ieskaite; II semestra beigās:
eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• International Express (Intermediate) L.Taylor
• Distinction (Advanced) M.Foley
• Advanced Grammar in Use M.Hewings
• Is that what you mean? P. Hancock
• Texts from – BBC Science and Nature – Human Body and Mind
papildus literatūra
• Business Vocabulary in Use CUP
• Test Your Business Vocabulary CUP
• Test Your Grammar CUP
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Studiju priekšmeta 2. Svešvaloda programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Vācu valoda (bez
priekšzināšanām), obl
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Valodu centrs
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore Dace Žibala, Mag.paed.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģija
studiju programmas 2.studiju gada studenti bez priekšzināšanām vācu valodā
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP
Studiju priekšmeta mērķis – Apgūt vispārējo vācu valodu (Allgemeinsprache/Grundsprache
Deutsch), attīstīt valodas lietošanas iemaņas un prasmes sadzīves situācijās
Studiju priekšmeta uzdevumi:- veidot valodas lietojuma prasmes: klausīšanos, runāšanu,
lasīšanu, rakstīšanu, sasniedzot A1 līmeni pēc Eiropas Padomes izstrādātā valodas prasmju
līmeņa apraksta.- mācīt mācīties un stiprināt motivāciju.- veidot profesionālo, sociālās
saskarsmes un interkulturālo kompetenci un pilnveidot valodas lietojuma iemaņas,
Studiju priekšmeta saturs: Kurss ietver sevī klausīšanās, runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas
iemaņu un prasmju attīstīšanu līdz tādam līmenim, lai studenti varētu šīs prasmes lietot
dabiskā komunikācijas procesā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi: - III semestra beigās akumulējoša ieskaite; IV semestra
beigās: eksāmens
Literatūras saraksts
-ieteicamā literatūra:
1. TANGRAM Deutsch als Fremdsprache 1A, 1B, Max Huber Verlag, 2004
2. TANGRAM aktuell 1-3 Max Huber Verlag, 2006
3. TANGRAM, Übungsheft Max Huber Verlag, 2004
-papildus literatūra
1. Übungsgrammatik für Anfänger, Renate Kuscher, Max Huber Verlag, 2001
2. Grammatik Intensivtrainer A1,Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann, Langenscheidt, 2006
3. Grammatik ist kinderleicht, Maie Lepp, Zvaigzne ABC, 2000
4. Sprechen Sie Deutsch? Ira Bergmane, Zvaigzne ABC, 2001
5. Autentiski teksti (piem, JUMA u.c.)
Studiju priekšmeta Informāciju tehnoloģijas programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Informāciju tehnoloģijas, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Fizikas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof., Dr.biol., Uldis Teibe
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā I kursa studentiem

Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Sniegt studentiem zināšanas un iemaņas informācijas
tehnoloģijās, kas nepieciešamas kā citu paralēlu studiju disciplīnu apguvei, tā arī speciālista
izglītībā vispār.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
Apgūt zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar teksta, tabulu un grafiskajiem redaktoriem,
pētījumu datu apstrādes programmām un internetu.
Studiju priekšmeta saturs –
• Informācijas tehnoloģiju loma sabiedrībā un datu drošība.
• Teksta redaktori.
• Elektroniskās tabulas. Datu bāzes un informācijas meklēšana tajās.
• Kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes.
• Pētījumu datu apstrāde, izmantojot datoru.
• Elektroniskais pasts, internets un multimediju sistēmas.
• Patstāvīgais darbs.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, patstāvīgi izstrādāto
darbu prezentācija -30%, rakstisks eksāmens – 50%.
.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Ķiņķere A., Narņicka S. Microsoft Excel 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000, 135 lpp.
• Treiguts E. Datu drošība un datortīkli. – Rīga: SIA «BA Turība», 1999., 168 lpp.
papildus literatūra:
• Murāne D., Pāvilsone I. Microsoft Word 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. Rīga: Datorzinību Centrs, 2000, 133 lpp.
• Nāgelis J. Microsoft Access 2000 … no A līdz Z. - Mācību līdzeklis. - Rīga:
Datorzinību Centrs, 2000, 184 lpp.
• Dzenis J., Pozņaka V., Klotiņš R. Interneta rokasgrāmata ārstam. – Rīga: Nacionālais
medicīnas apgāds, 2000, 382 lpp.
• Johnson, J. C. and Weller, S. C. (2002). Elicitation techniques for interviewing. In J. F.
Gubrium & J. A. Holstein, (Eds.), Handbook of interview research: Context and
method. pp. 491 514. Thousand Oaks, CA: Sage.
• Uzziņu materiāli žurnālos, lāzerdiskos un datortīklā.

Modulis – Pētniecība
Studiju priekšmeta Statistiskās datu apstrādes metodes programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija –Statistiskās datu apstrādes
metodes obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Fizikas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – prof., Dr.biol., Uldis Teibe

92

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt zināšanas matemātiskajā un bioloģiskajā statistikā un
iemācīt studentiem mūsdienīgas zinātniskās pētniecības metodes.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• apgūt matemātiskās un bioloģiskās statistikas un varbūtību teorijas galvenos jēdzienus;
• apgūt zināšanas un iemaņas aprakstošās statistikas jautājumos;
• apgūt secinošās statistikas jēdzienus un to lietojumus datu statistiskajā analīzē;
• iemācīt izprast dažādu statistikas metožu lietošanas nepieciešamību zinātniskajā izpētē.
Studiju priekšmeta saturs • Matemātiskās un bioloģiskās statistikas loma psiholoģijas aktuālo jautājumu
risināšanā.
• Centrālās tendences mērīšana un mēri. Izkliedes mēri.
• Dispersijas un standartnovirzes īpašības. Grupēti dati.
• Varbūtību sadalījuma diferenciālā un integrālā funkcija.
• Binomiālais sadalījums, tā vidējā vērtība un dispersija. Puasona sadalījums, tā īpašības.
• Kategorizētu datu analīze. Svērtā regresija un logistiskais modelis. Logistiskā modeļa
novērtējums.
• Divu izlašu tests binomiālajam sadalījumam. Fišera eksaktais tests. Divu binomiālo
proporciju izlašu lieluma noteikšana. R × C tabulas. χ2 tests.
• Lineārā regresija un mazāko kvadrātu metode. Mazāko kvadrātu metode. Normālais
vienādojums. Paredzētā vērtība un atlikums.
• Ticamības un paredzēšanas robežas. Kvadrātiskas un citas nelineāras sakarības.
Logaritmiski lineāra sakarība. Gadījumskaitļi un Puasona varbūtību modelis.
• Sakarības starp Puasona regresiju un kontigences tabulu analīzi. Multiplā regresija.
Visu iespējamo regresiju tehnika. Datu simulēšana.
• Dzīvildzes analīze. Dzīvildzes tabulu konstruēšana. Dzīvildzes varbūtība un
standartkļūda.
• Faktoru analīze. Neparametriskās metodes. Diskriminantu, faktoru un klasteru analīze.
• Studenti apgūst praktiskas iemaņas datu statistiskajā analīzē un datu interpretācijā
veicot individuālu mācību darbu.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīgi
izstrādāto darbu prezentācija -30%, rakstisks eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
1. Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi 2003 - 334 lpp.
2. Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi,
2000, 353 lpp.
3.

Howell D.C. Fundamental statistics for the behavioral sciences. – New-York, Duxbury
Press, 1995, pp. 457.

papildus literatūra:
1. Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003 – 352
lpp.
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2. Krastiņš 0. Statistika un ekonometrija. - R.: LRCSP, 1998. 436 lpp.
3. Nāgelis J. Microsoft Access … no A līdz Z. - R.: Datorzinību centrs, 2000., 181 lpp.
4. Pagano R.R. Understanding statistics in the behavioral sciences. 4th ed. New York:
West publishing company - 2001 - p. 498.
5. Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5 - th edition. Duxbury Thomson Learning 2000 - p. 792
6. Teibe U. Bioloģiskā statistika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007 – 155 lpp.
Studiju priekšmeta Pētījums psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pētījums psiholoģijā praksē, obl
Akadēmiskajā darbā iesaistītā katedra – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc. Kristīne Mārtinsone
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – KF,
Psiholoģijas programmas 2. kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4 KP
Studiju priekšmeta mērķis – pilnveidot studentu mācīšanās un pētnieciskās prasmes, gatavot
studentus kursa darbu un bakalaura darba projektu izstrādei un realizācijai.
Studiju priekšmeta uzdevumi - attīstīt studentu spēju izskaidrot atšķirības starp kvalitatīvo
un kvantitatīvo pētījuma stratēģiju un dažādiem pētījuma dizainiem, kā arī novērtēt to stiprās
puses un ierobežojumus; izmantot datu bāzes, atlasīt un kritiski izvērtēt avotus; analizēt esošos
pētījumus; izveidot sava potenciālā pētījuma projektu, demonstrējot prasmi veidot literatūras
apskatu, pamatot pētījuma aktualitāti, problēmu, formulēt mērķi un pētniecisko jautājumu/
hipotēzi, izvēlēties piemērotas pētījuma metodes; piemērot zinātniskā pētījuma ētikas prasības
savā projektā; studenti būs attīstījuši prasmi prezentēt.
Studiju priekšmeta saturs: Zinātne, pētniecība, inovācija. Tiesiskie un ētiskie aspekti
pētījumā. Pētījuma stratēģijas un dizaini. Kvantitatīvs pētījums. Eksperimentālie un
neksperimentālie pētījumu dizaini. Zinātniskais stiprums kvantitatīvā pētījumā. Kvalitatīvs
pētījums. Kvalitatīvo pētījumu dizainu veidi. Zinātniskais stiprums kvalitatīvā pētījumā.
Jaukto metožu pieeja. Starpieskaite - kontroldarbs. Pētījuma posmi. Idejas un pētījuma
plānošana. Literatūras apskata izveide. Darbs ar avotiem, t.sk., datu bāzēm. Pētījuma
aktualitātes pamatojums, problēmas un mērķa formulējums. Pētījuma metode: instrumentārijs,
dalībnieki, procedūra. Instrumentārija izvēles nosacījumi. Izlase un tās veidošana. Dalībnieku
atlase kvalitatīvā pētījumā. Datu analīze pētījumā. Esošo pētījumu par izvēlēto tēmu kritiska
analīze. Pētījuma pārskata sagatavošana. Prezentācijas veidi. Pētījuma projekta izveide.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros. Starpieskaite – kontroldarbs –
30%. Četru pētījumu analīze pēc dotajiem kritērijiem rakstiski un divu pētījumu prezentācija
grupai – 30%. Sava pētījuma projekta izstrāde un prezentācija 40%.
Literatūra saraksts:
1. ieteicamā literatūra
• Creswell, J. W. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods
Approaches. Sage, 2009.
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• Goodwin, J. Research in Psychology. Methods and Design. New York: John Willey,
2010.
• Ievads pētniecībā. Stratēģijas, dizaini, metodes. / Sast. K.Mārtinsone. Rīga: Raka,
2011.
• Kristapsone S. Zinātniskā pētniecība studiju procesā. Rīga:Turība, 2008.
2. papildus literatūra
• Kroplijs A., Raščevska M. Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs. Rīga:
Raka, 2010.
• Medicīnas informācijas meklēšana elektroniskajos resursos. Mācību materiāls. Latvijas
Medicīnas bibliotēka: SIA Nacionālais Apgāds, 2009, 25.lpp.
• Teibe, U. Bioloģiskā statistika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007.
• Mūze, B., Pakalna, D., Kalniņa, I. Bibliogrāfiskās norādes un atsauces: Metodiskais
līdzeklis. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 107. lpp.
Studiju priekšmeta Diferenciālā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Diferenciālā psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.psych. Aelita Arnicane
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Kursa mērķis ir nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas
diferenciālajā psiholoģijā, aplūkojot sekojošas tēmas: cilvēka individualitātes būtība; cilvēka
dzīves stila, tā faktoru un kognitīvo procesu izmaiņas mijiedarbībā ar apkārtējo pasauli;
demogrāfisko faktoru individuālās atšķirības un to mijiedarbība ar sociālo vidi. Dzimuma
identitātes veidošanās bioloģiskās un sociālās determinantes. Kursa ietvaros studenti veic
praktisku pētījumu par cilvēku psiholoģiskajām atšķirībām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
- apgūt zināšanas par bioloģisko un sociālo faktoru ietekmi uz dzimuma identitātes
veidošanos;
- apgūt zināšanas par kognitīvo procesu un sociālās uzvedības dzimumatšķirībām
- apgūt zināšanas par dažādu pētniecības metožu pielietošanu dažādu cilvēku grupu
atšķirību izpētē.
- veikt praktisku pētījumu par atsevišķu cilvēku grupu psiholoģiskajām atšķirībām.
Studiju priekšmeta saturs Cilvēka individualitāte, diferenciālās psiholoģijas pamatjēdzieni. Emocionālas sfēras un
personības īpašību atšķirības. Temperamenta un rakstura bāzes komponenti.
Pieaugušo vecumu posmu attīstība. Individuālās izmaiņas dzīves laikā. Cilvēka individuālais
stils mijiedarbībā ar sociāli ekonomisko vidi. Personības deformācija. Etniskā psiholoģija.
Bioloģiskais un sociālais dzimums. Dzimuma identitātes veidošanās. Dzimumu psiholoģiskās
atšķirības. Vīriešu un sieviešu seksualitāte, attiecību veidošanas stils.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Burn,Sh. (1996) The Social Psychology of Gender. New York: Mcgraw Hill Inc.
• Iļjin, E.P. (2002) Diferencialjnaja psihofiziologija mužčini i ženščini. S-Pb.:Piter
• Libin, A..V.(1999) Diferencialjnaja psihologija: na peresečeņija eiropeijskih, rosijskih i
amerikanskih tradicij. Moskva: Smisl
• The psychology of individual diferences./ ed.by Boyle, G., I. & Saklofske, D.,
H.(2004). London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage, 4 sēj.,
• Trew, K., Kremer, J. (Ed.) (1998) Gender and psychology. Arnold university Press.
papildus literatūra
• Ribalko, E.F. (2001) Vozrastnaja i diferencialjnaja psihologija. S-Pb.: Piter.
• London, H., Exner, I.E. (1978) Dimensions of personality. New York: John Willey &
Sons.
• Individual diferences and personality/ ed. By Hampson, S. E. & Colman, A.M.,
ieteicamā periodika
• Studies in Gender and Sexuality
• Personality and Individual Differences
Studiju priekšmeta Pētījuma datu apstrādes datorprogrammas programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pētījuma datu apstrādes
datorprogrammas, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Fizikas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Prof., Dr.biol., Uldis Teibe
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā IV kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Papildināt zināšanas par datu ieguvi, ievadi datorā, apstrādi,
statistikas pārskata izveidošanu datorprogrammās
Studiju priekšmeta uzdevumi –
Iemācīt studentus strādāt ar datiem dažādās datorprogrammās.
Studiju priekšmeta saturs –
1. Datu ieguve, anketas izveide.
2. Datu ievade datorā programmās SPSS, Excel, STATISTICA, EpiInfo, MathCad,
Winfunktionen. Empīriskie datu sadalījumi.
3. Datu sadalījumu atbilstības teorētiskajiem sadalījumiem pārbaude.
4. Aprakstošā statistika. Frekvenču sadalījumi un to grafiska attēlošana.
5. Datu šifrēšana un aprēķini. Datu grupēšana un pārkodēšana. Datu atlase.
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6.
7.
8.
9.

Normālais sadalījums. Normāli sadalītu datu apstrādes metodes.
Neparametriskā statiska. Dzīvildzes analīze.
Faktoru analīze. Klasteru analīze.
Datu apstrāde datorprogrammās SPSS, Excel, STATISTICA, EpiInfo, MathCad,
Winfunktionen.
10. Statistikas pārskata izveidošana.
11. Zinātniski pētniecisko darbu noformēšana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, patstāvīgi izstrādāto
darbu prezentācija -30%, rakstisks eksāmens – 50%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Raščevska M., Kristapsone S. Statistika psiholoģijas pētījumos. Rīga: Izglītības soļi,
2000, 353 lpp.
• Howell D.C. Fundamental statistics for the behavioral sciences. – New-York, Duxbury
Press, 1995, pp. 457.
• Teibe U., Berķis U. Varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas elementi medicīnas
studentiem. – R.: AML/RSU, 2001., 87 lpp.
• Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi 2003 - 334 lpp.
papildus literatūra:
• Krastiņš 0. Statistika un ekonometrija. - R.: LRCSP, 1998. 436 lpp.
• Munro B.H. Statistical Methods in Health Care Research. – Philadelphia, Lippincott,
1997, pp. 444.
• Altman D. G. Practical Statistics for Medical Research. - London: Chapman & Hall,
1999, pp.612.
• Altman D. G., Statistics with confidence, second edition. BMJ – 2000 - p. 240
• Goša Z. Statistika. R.: Izglītības soļi 2003 - 334 lpp.
• Borovikovs V.P. un Borovikovs I.P. STATISTICA. - Maskava: - Fidin, 1997., 608 lpp.
(krievu valodā).
• Liepa I. Biometrija. - R.: Zvaigzne, 1974. 336 lpp.
• Nāgelis J. Microsoft Access … no A līdz Z. - R.: Datorzinību centrs, 2000., 181 lpp.
• Pagano M., Gauvreau K. Principles of Biostatistics. Duxbury Thomson Learning 2000 - p. 525
• Polgar S., Thomas S.A. Introduction to Research in The Health Sciences. -Melnboume:
Churchill Livingstone, 1991, pp. 310.
• Rosner B. Fundamentals of biostatistics, 5 - th edition. Duxbury Thomson Learning 2000 - p. 792
• Sprieslis J., Teibe U. un Kalniņš I. Matemātika medicīnas studentiem. 2. daļa. Rīga:
AML, 1997, 44 lpp.
• Arhipova I., Bāliņa S. Statistika ekonomikā. – Rīga: Datorzinību centrs, 2003 – 352
lpp.
• Teibe U. Bioloģiskā statistika. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2007 – 155 lpp.
Studiju priekšmeta Kvalitatīvā pētniecība programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija - Kvalitatīvā pētniecība
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, pedagoģijas un uztura katedra
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Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.psych., Mg. sc.sal., Mg.ped.doc. K.
Mārtinsone
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) - Profesionālās
bakalaura studiju programma psiholoģijā IV kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP)- 2
Studiju priekšmeta mērķis Kursa gaitā tiks veidota izpratne par kvalitatīvā pētījuma procesu, par galvenajām kvalitatīvā
pētījuma metodēm, kā arī par datu vākšanu un to analīzi kvalitatīvajā pētījumā.
Studiju priekšmeta uzdevumi • Sniegt zināšanas par kvalitatīvā pētījuma specifiku un metodēm.
• Apgūt iemaņas dažādu kvalitatīvo metožu pielietošanā.
• Praktizēties kvalitatīvo datu vākšanā un analīzē.
Studiju priekšmeta saturs • Kvantitatīvā un kvalitatīvā pieeja psiholoģiskajos pētījumos.
• Kvalitatīvās pieejas galvenie teorētiskie avoti: M.Vēbera izpratīgā socioloģija,
fenomenoloģiskā socioloģija, simboliskais interakcionisms, etnometodoloģija.
• Kvalitatīvā pētījuma raksturīgās iezīmes un posmi.
• Kvalitatīvā pētījuma metožu raksturīgās iezīmes un atšķirības no kvantitatīvajām
pētījuma metodēm.
• Kvalitatīvās socioloģijas priekšrocības un trūkumi, salīdzinot ar kvantitatīvo
socioloģiju.
• Ietvertā novērošana (līdzdalības novērojums) kā kvalitatīvā pētījuma metode.
• Dziļā intervija kā kvalitatīvā pētījuma metode.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi - Eksāmens kursa noslēgumā.
Literatūras saraksts • Kroplijs A., Raščevska M. „Kvalitatīvās pētniecības metodes sociālajās zinātnēs”,
RAKA, 2004
• Sullivan T.J. ”Methods of Social Research”, Harcourt, 2001
• Berg Bruce, L. “Qualitative Research Methods for the Social Sciences”, Allyn and
Bacon, 5th.ed., 2004
• ”Handbook of Qualitative Research”, ed. by Denzin N.K. and Lincoln Y.S., 2nd ed., Sage, 2000
• “Analyzing Qualitative Data”, - ed. by Bryman A. and Burgess R.G., Routledge,
1994
• Newman, W. Lawrence ”Social research methods: Qualitative and quantitative
Approaches”, 5. th. edition. Boston: Allyn and Bacon, 2004.
• “Spogulis. Latvijas mutvārdu vēsture”, LU FSI, 2001
• Ragin C. “Constructing Social Research”, Pine Forge Press, 1994
• Kvale S. “Interviews. An introduction to Qualitative Research Interviewing”, Sage,
1996
• Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. М., Добросвет, 1998
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Studiju priekšmeta Biogrāfiskās metodes programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Biogrāfiskās metodes, brīvā
izvēle
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –As.prof., Dr.sc.soc. Ritma Rungule
Studiju priekšmeta klausītāji – KF Socioloģijas un psiholoģijas katedras, bakalaura
programmas „Psiholoģija” studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērķis – Iepazīstināt ar biogrāfiskās pieejas iespējām sociālo procesu
izziņā
Studiju priekšmeta uzdevumi:
• Sniegt zināšanas par biogrāfiskās pieejas pētījumos specifiku un metodēm.
• Sniegt ieskatu par biogrāfiskās pieejas attīstību un teorētiskajām nostādnēm
• Apgūt prasmes biogrāfiskās pieejas lietojumā
• Praktizēties biogrāfisko datu vākšanā un analīzē.
Studiju priekšmeta saturs:
Biogrāfiskā pieeja socioloģiskos pētījumos - metodoloģisks pagrieziens sociālajās zinātnēs,
fokusējoties uz indivīdu. Biogrāfiskās pieejas teorētiskie avoti. Simboliskais interakcionisms.
Biogrāfiskās pieejas vēsturiskā attīstība. Modernās individualizācijas teorijas (Beck, Giddens).
Biogrāfiskās pieejas metodes, to lietojums – dzīvesstāstu, novērojumu, biogrāfiju, dažādu
personisko dokumentu analītiska pētniecība.. Biogrāfiskās pieejas lietojums aktuālu sociālo
procesu pētījumos, identificējot procesu rašanās un attīstības mehānismus un dodot iespēja
iegūt padziļinātu informāciju par noklusētām, sensitīvām problēmām. Studentu sagatavošana
biogrāfisko interviju un citu biogrāfisko materiālu vākšanai un iegūtā materiāla analīze.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūra saraksts:
Obligātā literatūra:
• Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā”, R. LU, 1996
• Atmiņa un vēsture, Ķīlis R. (sast). Rīga: N.I.M.S., 1998
• Cilvēks. Dzīve. Stāstījums. Rīga: LAB &LU LFMI, 2002
• Nabadzīgo cilvēku viedokļi un nabadzības sociālais vērtējums Latvijā.R.Rungule,
I.Trapenciere, M.Pranka, T.Lāce), LR LM, UNDP, Rīga, 2000.
• Spogulis, Rīga, FSI, 2001
• Spogulis, Rīga, FSI, 2007
• Rungule, Ritma. Socioloģija un cilvēka dzīves gājuma izpēte. // LZA Vēstis, 12/93,
lpp. 25-27
• Skultans, Vieda. The Testimony of Lives. London and New York: Routledge, 1998
• Tisenkopfs, Tālis. Dzīve un teksts: biogrāfiska pieeja sociālajās zinātnes. // LZA
Vēstis. 5/1993, A daļa, lpp. 1-8

Ieteicamā literatūra:
• Berto, Daniel and Berto-Wiame, Isabelle. Life Stories in Ihe Backers Trade. //
Bērto D. (ed.) Biography and society: the life history approaeh in the sacial
sciences. London: Sage, 1981, pp. 169-190
• Bertaux, Daniel and Thompson, Paul. Introduction. // Bertaux D., Thompson
P.(eds.) Betvveen Generations: Family models, myth and memories. USA: Oxford
Universitv Press, 1993, 1-17
• Miller, L. Robert. Researching Life Stories and Family Histories. GB: SAGE
Publications, 2000
• Riessman, Kohler Catherine. Narrative Anaķsis. GB: SAGE Publications, INC.,
1993

Modulis – Psiholoģijas teorētiskie kursi
Studiju priekšmeta Vispārīgā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispārīgā psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība –Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr. psych. M.Zakriževska
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
Studiju priekšmeta mērķis – veidot studentiem vispārīgu priekšstatu par psiholoģijas zinātni,
tās vēsturisko attīstību, galvenajiem psiholoģijas virzieniem un nozarēm, pētniecības
metodēm; veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām; izziņas procesiem;
valodas un runas psiholoģiskajiem aspektiem; jūtām, emocijām; motivāciju; personības
individuāli tipoloģiskajām īpatnībām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Veidot izpratni par psiholoģiju kā zinātni.
• Veidot izpratni par cilvēka psihes galvenajām likumsakarībām
• Veidot zināšanas par cilvēka psihiskām īpašībām un stāvokļiem, psihiskiem
procesiem.
• Pilnveidot spēju novērtēt dažādību.
• Attīstīt profesionālās prasmes.
• Pilnveidot un attīstīt kritiskās domāšanas prasmi.
• Iepazīt sevi.
• Pilnveidot un veicināt studentu mācīšanās iemaņas.
• Veidot prasmi izteikt savas domas rakstveidā
Studiju priekšmeta saturs • Psihes jēdziens. Psihisko parādību veidi.
• Vispārīgās psiholoģijas priekšmets un galvenie uzdevumi.
• Psihiskās aktivitātes līmeņi un aspekti. Apziņas jēdziens. Izmainītie apziņas
stāvokļi.
• Dažādu psiholoģijas skolu koncepcijas un to galvenās atšķirības.
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•
•

Uzvedība, tās bioloģiskā un sociālā komponente. Uzvedības evolūcija.
Sajūtas un uztvere. Realitātes uztvere un ar to saistīties mūsdienu kvantu fizikas
atklājumi.
• Uzmanības jēdziens un veidi. Uztveres saikne ar uzmanību un tās selektivitāti.
Uztveres slieksnis.
• Uztveres galvenās īpašības. Ilūzijas un halucinācijas.
• Ekstrasensorā uztvere un citi Psi fenomeni, to pārbaudes iespējas.
• Emocionālie procesi. Jūtu specifika. Emocijas ietekmējošie faktori.
• Motivācija un ar to saistītā terminoloģija. Motivācijas skaidrojumi.
• Vajadzības un to klasifikācijas un likumsakarības.
• Vērtību sistēmas un to ietekmējošie faktori.
• Apgūšanas jēdziens, būtība un veidi.
struktūra. Atmiņas
un to ietekmējošie
Atmiņas procesi
paplašināšanas
iespējas. faktori.
• Atmiņas fenomeni.
• Iztēles procesi un veidi.
• Priekšstati un to likumsakarības.
• Domāšanas procesi. Domāšanas saikne ar atmiņu. Domāšanas operācijas.
• Jēdzienu veidošanās. Domāšanas un runas saistība. Radošā domāšana.
• Indivīda un sociālo grupu psiholoģiskie raksturojumi.
• Temperamenta problēmas aspekti. Rakstura jēdziens un rakstura īpašību izpratne.
• Intelekts un adaptācija. Mākslīgā intelekta jēdziens un būtība.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Gleitman H., Raisberg D., Cornwell P. Psychology.- NY.: W.W.Norton & Co., 2010.
• Borns L.E., Ruso N.F. Psiholoģija. 1.–4. daļa.- R.: RaKa, 2001.
papildus literatūra
• Christensen, I.P., Wagner H.L., Halliday, M.S. Psychology. – UK.: BIOS Scientific
Publishers Limited, 2001.
•
Vorobjovs A. Vispārīgā psiholoģija.- R.: Izglītības soļi, 2000.
• Годфруа Ж. Что такое психология.- М.: Мир 1992.
• Dienes Z. Understanding Psychology as a Science.- Palgrave Macmillan, 2008.
• Психология./ Под ред. Дружинина В.Н.- СПб: Питер, 2009.
• Столяренко Л.Д. Основы психологии.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001.
• Psychologie Heute.- 1996.• Psychology Today.- 1992.Studiju priekšmeta Vispārīgā psiholoģija II programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vispārīgā psiholoģija II
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mag. psych., Mag. ves. apr. Inguna
Ozola
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas II kursa studenti
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Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis - Veidot izpratni par motivāciju dažādu psiholoģijas skolu
kontekstā. Veidot padziļinātu izpratni par katras emocijas motivējošajiem aspektiem un
emociju nozīmi evolūcijas procesā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Veikt dažādu psiholoģijas skolu salīdzinājumu, akcentējot kopīgo un atšķirīgo
motivācijas izpratnē.
• Izprast katras emocijas fizioloģisko, mīmisko, motivējošo komponenti. Apzināties
katras emocijas unikālo nozīmi cilvēka evolūcijas procesā, lai varētu izdzīvot un
adaptēties vidē.
Studiju priekšmeta saturs • Motivācija dažādu psiholoģijas skolu izpratnē
• Motivācija un motīvs. Motivācijas veidi.
• Motivācijas veidi:draivi, instinkti, refleksi, emocijas.
• Afektīvi kognitīvā struktūra.
• Emociju raksturojums.
• Psihosomātika.
• Emociju raksturojums personības un emociju teorijās.
• K.Izarda emociju diferenciālā teorija.Bāzes emocijas.Bāzes emociju pazīmes.
• Apziņas izpratne fizioloģijā, psiholoģijā.
• Apziņa K.Izarda emociju diferenciālajā teorijā.
• Smadzeņu pusložu un emociju saistība.
• Emocionālās īpatnības dažādos vecumposmos.
• Interese.Prieks.
• Dusmas.Riebums.
• Bailes.(Fobijas).
• Skumjas. (Depresija).
• Izbrīns. Kauns. Vainas izjūta.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
•
Felzers G. (2006) Motivēšanas veidi. Zvaigzne ABC.
•
Goulmens, D (2001) Tava emocionālā inteliģence. Jumava.
•
Utināns A. .(2005) Cilvēka psihe. Nacionālais apgāds.
•
Birbaumer , N., Ohmon, A.(1993) The Structure of emotion. Hogrefe& Huber.
•
Halivland - Jones J.M., Feldman Barrett L.(2010) Handbook of emotions.
•
Higgins E.T., Kruglanski A.W. (2000) Motivational science: social personality
perspectives.
•
Izard C.E. (2005) The psychology of emotions.
•
In Search of the human mind. 16. nodaļa. Motivation and emotion. (555-591.lpp.)
•
Mc Clelland D.C.(2005) Human motivation.
•
Smiht, R.E. Psychology.(2003) 13.nodaļa. Emotion. (399-428.lpp). West publishing
company.
•
Tomkins S.S. (2008) Affect Imagery Consciousnes. Volume I : The positive affect
•
and Volume II : The negative affects.
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Studiju priekšmeta Psiholoģijas vēsture programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psiholoģijas vēsture, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psihologijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mag. psych., Mag. ves. apr. Inguna
Ozola.
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2kp
Studiju priekšmeta mērķis – veidot priekšstatu par psiholoģijas idejas attīstību vēstures
gaitā, apgūt psiholoģijas kā zinātnes veidošanās un attīstības būtiskākos aspektus vēsturiskā
skatījumā
Studiju priekšmeta uzdevumi –
•
Veidot padziļinātu izpratni par mūsdienu psiholoģijā eksistējošām sistēmām.
•
Katras sistēmas ietvaros akcentēt gan akadēmiskos pētījumus, gan lietišķo jomu.
•
Veikt sistēmu salīdzinājumu, akcentējot atšķirīgās un kopīgās iezīmes psiholoģijas
pētījuma priekšmeta interpretācijā dažādu sistēmu ietvaros.
Studiju priekšmeta saturs Pagātnes ideju nozīme mūsdienās. Antīko domātāju idejas psiholoģijas vēstures kontekstā.
Antīko domātāju idejas psiholoģijas vēstures kontekstā. Filozofijas ietekme uz psiholoģijas
veidošanās procesu. Modernās psiholoģijas priekšvēsture. Dabaszinātņu ietekme uz
psiholoģijas veidošanās procesu. Pirmie pētījumi. Psiholoģijas vēstures periodizācija, tās
principi. Psiholoģiskās skolas un virzieni: Geštaltpsiholoģija; Psohoanalīze; Biheiviorisms;
Kognitivā psihologija; Humātistiskā psiholoģija. Eksistenciālisms; Dialektiskā psiholoģija.
Sociālais konstrukcionisms.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
•
Dirāns, V. (2010) Filosofijas stāsts. Zvaigzne ABC.
•
Kūle, M., Kūlis, R. (1998) Filosofija. Zvaigzne ABC.
•
Šuvajevs, I.(2006) Dzīļu psiholoģija. Personas, idejas un risinājumi.Zvaigzne ABC.
•
Vorobjovs, A. (1998) Psiholoģijas vēsture. Mācību apgāds NT.
•
Schultz D. P. (2003) A History of Modern Psychology. Belmont, CA: Wadsworth.
Smith, N. (2001)Current Systems in Pshychology. History, Theory, Research, and
Applications. Belmont, CA: Wadsworth (arī krievu val.)
Shultc, D.P. (2002) Istorija sovremennoi psihologii. Jevrazija S-Peterburg
•
Lihi, T.(2003). Istorija psihologii. Moskva:Piter
Periodika
•
History of Psychology
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Studiju priekšmeta Attīstības psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Attīstības psiholoģija, obl
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore Mg. Psych. I.Majore-Dūšele
Studiju priekšmeta klausītāji – Psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas 1.
kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4.kp
Studiju priekšmeta mērķis sniegt studentiem zināšanas par personības attīstības būtību,
ietekmējošiem faktoriem, likumsakarībām dažādos personības attīstības posmos, ka arī attīstīt
studentu prasmes veikt personības attīstības analīzi, noteikt attīstības kritērijus, atklāt reālās un
potenciālās attīstības problēmas un izvērtēt to risināšanas iespējas.
Studiju priekšmeta uzdevumi
• Sniegt studentiem zināšanas par personības attīstības likumsakarībām un attīstību
ietekmējošiem faktoriem
• veicināt izpratni par dažādām personības attīstības teorijām
• veicināt izpratni par personības attīstību dažādos vecumposmos
• attīstīt studentu zināšanas par personības fizisko, kognitīvo un psihosociālo attīstību un
teorijām, kas to raksturo;
• pilnveidot studentu zināšanas par personības stadijām un personības vispārīgo attīstību
Studiju priekšmeta saturs: attīstības psiholoģijas pamatjautājumi. Iedzimtība un vide.
Attīstības stadijas. Attīstības bioloģiskais pamats. Pieķeršanās un agrīnā attīstība.
Personības fiziskā, kognitīvā un psihosociālā attīstība sekojošos vecumposmos:
prenatālajā stadijā, zīdaiņa vecumā, mazbērna vecumā, vidējā bērna vecumā, pirmsskolas,
pusaudža vecumā, agrīnā, vidējā un vēlīnā pieaugušā vecumā.
Vecāku un ģimenes loma un nozīme personības attīstībā. Attīstības krīzes. Paaudžu
konflikti. Attīstība kā dzīves process. Novecošana. Nāve.
Attīstība dažādu teoriju skatījumā. Džons Boulbijs: pieķeršanās teorija. Zigmunds Freids:
psihoseksualās attīstības stadijas; neapzināto vēlmju nozīme attīstībā. Margreta Mālere:
psihoanalītiskā attīstības teorija, objektu attiecību teorija. D. Vinikots- psihoanalītiskā
attīstības teorija. Ēriks Eriksons:psihosociālās attīstības stadijas. Morālā attīstība: Lorenss
Kolbergs: morālās attīstības stadijas. Džeina Lovingera: Ego attīstības stadijas. Marija
Montesori: attīstības sensitīvie periodi. Alberts Bandura: agresijas pētijumi un sociālās
iemācīšanās teorija.Žans Piažē: kognitīvās attīstības teorija.Vigotskis: sociokulturālā attīstības
teorija. Sociālais konteksts. Tuvākās attīstības zona. Citas teorijas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – mutisks eksāmens 40% no atzīmes, dalība seminārā
60% no atzīmes. Ieskaitīta bērna novērošanas dienasgrāmata. Ieskaitīta salīdzinošā tabula par
attīstības teorijām.
Literatūra saraksts:
1. ieteicamā literatūra
• Borns E.L, Ruso N.F. Psiholoģija 3.d., Raka, 2001
• Craig G., Baucum D. Human development, Piter, 2008
• Ding Sh. Children's Personal and Social Development. - Malden: Blackwell
• Publishing, 2005.
• Kail R.V. Human Development: A Life-Span View. (3rd Edition).- Toronto:
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• Wadsworth/ Thompson Learning, 2004
• Puškarevs I. Attīstības psiholoģija, Raka, 2001
2. papildus literatūra
• Boulbijs Dž. Drošais pamats. – R. : Rasa ABC, 1998
• Emoto M. Ūdens kristālu noslēpumi. - [Rīga], Jāņa Rozes apgāds, 2010
• Eriksons E.H. Identitāte : jaunība un krīze. – R.: Jumava, 1998.
• Goldbergs E. Gudrības paradokss: gudrība ar vecumu nāk roku rokā. - Rīga, 2009
• Hendry L.B., Kloep M. Lifespan Development. Resources, Challenges and
 Risks. – London: Thomson Learning, 2002
• Holcgrēfe B. Mazuli gaidot: 300 jautājumi un atbildes par grūtniecību. - Rīga, 2009
• Karpova A. Personība. Teorijas un to raditāji. –Rīga: Zvaigzne ABC, 1998.
• Liepiņa S. Gerontoloģijas psiholoģiskie aspekti. –Rīga: Raka, 1998
• Lorenta S. Jūsu bērns mēnesi pēc mēneša: no dzimšanas līdz 2 gadiem. - Rīga, 2010
• Piažē Ž.Berna intelektuālā attīstība.- Rīga, Pētergailis, 2002.
• Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas. – Rīga: Zvaigzne
• ABC, 1999.
• Smita H. Vai tavs bērns ir laimīgs? - Rīga, Kontinents, 2001.
• Vigotskis L. Domašana un runa. – Rīga: Eve, 2002.
• Vinikots Donalds V. Bērns un viņa māte Rīga : RaKa, 2004
3. ieteicamā periodika
• Journal of Developmental Psychology
Studiju priekšmeta Sociālā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sociālā psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība –Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.phil., Mg.psych. Silva Omārova,
Dr.psych. Maija Zakriževska
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4kp
Studiju priekšmeta mērķis – Iepazīstināt studentus ar psiholoģijas zinātnes atziņām par
sociālo apstākļu ietekmi uz indivīdu, grupu un visas sabiedrības apziņu un sociālo uzvedību.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Sniegt studentiem zināšanas par personības attīstību sociālajā kontekstā;
• Veidot studentu izpratni par cilvēku sazināšanos un uzvedību dažādās sociālajās
situācijās;
• Veicināt studentu zināšanas par sociālo grupu psiholoģiskajiem raksturojumiem un
dinamiskajiem procesiem tajās.
• Veidot studentu izpratni par sociālo izziņu, sociālajām attieksmēm un attiecībām.
• Stimulēt sociālās psiholoģijas zināšanu izmantošanu praksē.
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Studiju priekšmeta saturs • Sociālās psiholoģijas teorija.
• Sociālās psiholoģijas vēsture.
• Pētīšanas metodes sociālajā psiholoģijā. Ētika sociālās psiholoģijas pētījumos.
• Sociālā uztvere.
• Kauzālā atribūcija. Teorijas. Tās veidošanās.
• Pimā iespaida veidošanās. Sociālā izziņa. Shēmas un efekti.
• Lēmumu pieņemšana. Pētījumi.
• Es – izpratne sociālajā psiholoģijā. Pašcieņa. Pašuztvere.
• Sociālā identitāte. Dažādas identitātes. Identitāte grupā.
• Attieksmes. To izcelsme un veidošanās.
• Attieksmes un uzvedība. Pārliecināšana un attieksmju maiņa.
• Kognitīvā pieeja par izzināšanu. Kognitīvās pieeja par izzināšanu.
• Kognitīvā disonanse.
• Tuvība. Draudzība, mīlestība u.c. tuvas attiecības.
• Agresija. Tās veicinošie faktori. Agresijas cēloņi. Dažadas teorijas par agresijas
veidošanos sabiedrībā. Izpausmes veidi. Agresijas mazināšana sabiedrībā.
• Starppersonu agresijas izpausmes. Konflikti. Starpgrupu konflikti. Agresija smazināšana
un konfliktu risināšana (pratisks darbs).
• Sociālā ietekme.
• Komformitāte. Komformitāte un sociālās normas.
• Piekrišana. Spiediens. Tā mazināšana. Dažādas ietekmes iespējas.
• Pakļaušanās. Sociālās pakļaušanās process.
• Uzvedība grupās. Savstarpēja saskarsme grupās.
• Mijiedarbība un savstarpējā atkarība grupās.
• Sociālās grupas. Dažādas grupas. To iedalījums. Teorijas par grupām psiholoģijā.
• Mazās grupas. To parametri.
• Grupas procesi. Grupas fenomeni. Grupas efekti.
• Grupu uztvere. Sociālā kategorizācija.
• Sociālie priekšstati. Dažādas teorijas. To veidošanās sabiedrībā.
• Aizspiedumi un diskriminācija. Atšķirības. Diskriminācijas skaidrojuni psiholoģijā.
Izpausmes sabiedrībā. To mazināšana.
• Stereotipi. To veidošanās un nozīme sabiedrībā. Pozitīvie, negatīvie stereotipi. To
mazināšana.
• Palīdzība un sadarbība. Kad cilvēki palīdzēt? Kāpēc cilvēki palīdzēt? Virspusēja vai
sistēmiska palīdzība un sadarbību. Prosociāla uzvedība sabiedrībā.
• Stresa veidošanās sociālājā vidē. Stresa iemesli, tā mazināšanas paņēmieni.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
•
Aronson, Wilson, Akert (2000). Social Psychology. New – York, McGraw Hill
/Аронсон, Уилсон & Эйкерт (2002). Социальная психология. Психологические
законы поведения человека в социуме. Праим – ЕВРОЗНАК
•
Garleja, R. (2006). Cilvēkpotenciāls sociālajā vidē. R., RaKa,

•
•
•
•
•
•
•
•

Hogg, M.A. & Vaughan, G.M. (2008).Social psychology (5th edn). London:
Prentice Hall.
Myers, D. (2006). Social psychology. New York: McGraw Hill / Майерс (2000).
Социальная психология. Москва.
Omārova, S. (1998). Cilvēks dzīvo grupā. Sociālā psiholoģija. – R.
Pļavniece, M. Škuškovnika D. (2002). Sociālā psiholoģija pedagogiem. R., RaKa,
Reņģe, V. (2002).Sociālā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.
Smith, E., Mackie, D. (2007). Social psychology. Hove and New York: Psychology
Press.
Vorobjovs, A. (2002). Sociālā psiholoģija. R.: Izglītības soļi.
Московичи С. Социальная психология, Питер, 2006.

papildliteratūra
•
Augoustinos, M., Walker, I., & Donaghue, N. Social Cognition: An integrated
Introduction. London: Sage. 2006.
•
Garleja, R., Vidnere, M. Psiholoģijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā. R.,
RaKa, 2000.
•
Pines & Maslach (1993). Experiencing social psychology. Readings and projects.
New York: McGraw Hill / Пайнс & Маслач (2000). Практикум по социальной
психологии. С – Пб
•
Sarunu un konfliktu risināšana. Grāmatu sērija „Harvard Business Review“, - Rīga:
Lietišķās informācijas dienests, 2007.
Studiju priekšmeta Personības psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Personības psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – KF Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr.psych. Sandra
Mihailova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
Studiju priekšmeta mērķis – attīstīt izpratni par personības teoriju vēsturiskās attīstības gaitu
un šodienas situāciju; par teorētisko nostādņu daudzveidību un to novērtēšanas kritērijiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Sniegt studentiem zināšanas par dažādām personības teorijām, par personības lomu
grupā un sabiedrības attīstībā; sniegt studentiem zināšanas par personības struktūru,
personības uzvedību ietekmējošiem iekšējiem un ārējiem faktoriem, kas nosaka
uzvedību; par personības attīstību no dažādu psiholoģija teorijas viedokļa;
• Veicināt studentu izpratni par personības lomu grupu un sabiedrības attīstībā;
• Veidot studentiem humānistisku attieksmi pret dažādām personībām;
• Veicināt studentu zinātnisko un praktisko interese par personības izpēti ;
Studiju priekšmeta saturs - Personības jēdziens psiholoģijā. Dažādas pieejas personības
izpētei: Freida klasiskā psihoanalīze. Junga analītiskā psiholoģija. Ego psiholoģija. Adlera
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individuālā psiholoģija. Neofreidisti: Fromms, Horneja. Postfreidisti. Personības iezīmju
teorijas. Biheiviorālā pieeja personībai. Kognitīvās teorijas. Sociāli kognitīvās teorijas. Kellija
konstruktu teorija. Humānistiskās teorijas: Rodžerss, Maslovs u.c. Eksistenciālās personības
teorijas. Transpersonālā psiholoģija. Uz attiecībām orientētā personības teorija.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – simulatīvās spēles semināros, referāts par vienu no
teorijām un tā prezentācija. Terminu vārdnīca, Viena pēdējo gadu pētījuma personības
psiholoģijā analīze. Rakstisks eksāmens – tests, par personības teoriju pamatjēdzieniem.
Literatūras saraksts:
Ieteicamā literatūra:
• The Cambridge handbook of personality psychology /edited by Philip J. Corr and
Gerald Matthews. New York: Cambridge University Press, 2009.
• Handbook of research methods in personality psychology /edited by Richard W
Robins, R. Chris Fraley, Robert F. Krueger. New York; London: Guilford Press, 2007
• Karpova Ā. Personība: teorija un to rādītāji. Mācību līdzeklis. R., Zvaigzne ABC,
1998.
• Liebert R.M., Spiegler M.D. Personality: strategies and issues.6th ed. Pacific Grove,
California: Brooks/ Cole Publishing company, 2009.
• Mākslas terapija: teorija un prakse. / Sast. Mārtinsone K. Rīga: Drukātava, 2009.
• Mākslu terpija. Sast. K. Mārtinsone K. RaKA, 2011.
• Pervin, Lawrence. A. Personality: theory and research. 5th ed. John Wiley&Sons, 1996
[Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования. М.:Аспект
Пресс. 2001]
• Reņģe V. Psiholoģija. Personības psiholoģiskās teorijas.-R.:Zvaigzne ABC, 1999
Periodiskie izdevumi:
• Journal of Personality and Social Psychology
• European journal of personality.
• Journal of personality.
Papildus literatūra
• Adlers A. Psiholoģija un dzīve. R., 1992
• Ashcraft, Donna. Personality theories workbook. Harcourt College Publishers, 2000.
• Cloninger, Susan C. Theories of personality: understanding persons. New Jork:
Prentice Hall, 2000
• Eriksons E.H. Identitāte: jaunība un krīze. R., Jumova, 1998
• Freids Z. Totēms un tabu. R. :Minerva, 1995
• Jungs K.G. Dvēseles pasaule. R.: Spektrs, 1994
• Jungs K.G. Psiholoģiskie tipi. R.: Zvaigzne, 1993
• Liebert R.M., Spiegel M.D. Personality: strategies and issues. 6thed. Brocks/ Cole
Publishing company, Pacific Grove, California.
• Magnavita, J.J. Theories of personality: contemporary approaches to the science of
personality. New York: John Wily & Sons, 2002
• Šuvajevs I. Dzīļu psiholoģija. R., Zvaigzne ABC, 2002
• Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga, Zvaigzne ABC., 1996
Interneta avoti:
• http://www.jungindex.net/
• http://www.rebt.org/
• http://www.kaaj.com/psych/
• http://personality-project.org/
• http://www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html
• http://webspace.ship.edu/cgboer
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Studiju priekšmeta Kognitīvā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Kognitīvā psiholoģija, oblig.
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mag. psych. I.Ozola
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – KF,
Psiholoģijas programmas 2.kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem teorētiskas zināšanas par kognitīvo
psiholoģiju, tās attīstības vēsturi, galvenajām kognitīvās psiholoģijas pētniecības jomām,
kognitīvajiem procesiem (uzmanību, uztveri, atmiņu, valodu, domāšanu u.c.), tos
ietekmējošajiem faktoriem, kā arī jaunākajiem atklājumiem, teorijām kognitīvās psiholoģijas
nozarē.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• iepazīstināt studentus ar kognitīvās psiholoģijas vadošajām teorijām, tās pētījuma
metodēm;
• aplūkot kognitīvās psiholoģijas jaunākos atklājumus.
Studiju priekšmeta saturs:
• Ievads kognitīvajā psiholoģijā. Kognitīvās psiholoģijas jēdziens, tā rašanās un
definīcijas. Atšķirības salīdzinājumā ar citām psiholoģijas disciplīnām un ietekme uz
tādām psiholoģijas nozarēm kā sociālā psiholoģija, personības psiholoģija, attīstības
psiholoģija u.c.
• Kognitīvās psiholoģijas attīstības vēsture. Dekarts 17.gs., 19.gs. Daltona intelekta
pētījumi, 20. gs. piecdesmitie, sešdesmitie gadi un „kognitīvā revolūcija”, U. Naisera
devums kognitīvās psiholoģijas attīstībā, jaunākie pētījumi, mākslīgais intelekts.
• Uzmanība, filtru teorijas. Paternu, objektu atpazīšana. Laika sajūta. Uzmanību
noteicošie faktori. Uzmanība un apziņa. Apziņas veidi, stāvokļi un līmeņi. P. Tulvinga
apziņas veidu modelis. Uzmanības funkcijas un to ietekmējošie faktori. Uzmanības
modeļi. D. Broudbenta agrīnā filtra modelis, A. Treismena dažādu veidu filtru modelis,
J.A. Dacha, D. Daca, D. Normena Vēlīnā filtra modelis.
• Uztvere, tēlu atpazīšana. Vispārējā uztvere. Uztveres jēdziens. Uztveres tipi. Sensorās
ilūzijas. Geštalta uztveres likumi. Uztveres teorijas „no apakšas uz augšu” un „no
augšas uz apakšu”. Tiešās uztveres jeb ekoloģiskais modelis un konstruktīvās uztveres
teorija. Paternu atpazīšanas teorijas „no apakšas uz augšu”: Šablonu teorija, Prototipu
teorija, Struktūras apraksta teorija, Pazīmju teorija. Paternu atpazīšanas teorijas „no
augšas uz apakšu”.
• Atmiņa. Atmiņas veidi. Tradicionālie un alternatīvie atmiņas modeļi. Atmiņas
semantiskā organizācija: klāsteru modelis, grupu modelis, salīdzināmo semantisko
pazīmju modelis, semantiskā atmiņas tīkla modelis. Atmiņas procesi. Atmiņas
pārbaudes uzdevumi. Atmiņu ietekmējošie faktori. Mnemonikas metodes.
• Zināšanu reprezentācijas. Kategorizācija. Kategoriju indukcija un iegūšana. Kategoriju
spriešana un klasifikācija. Kategoriju reprezentacija un struktūra. Zināšanu veidi:
deklaratīvās un procedūras zināšanas. Zināšanu reprezentācijas veidi. Zināšanu
reprezentācijas teorijas: tēlu reprezentācijas teorijas un vārdu jeb simbolu
reprezentācijas teorijas.
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Valoda. Gramatika un lingvistika. Fonētika un fonoloģija. Valodas iegūšana. Valodas
īpašības. Valodas pētīšanas zinātnes nozares. Valodas struktūra. Valodas apguves
stadijas un skaidrojumi. Vārdu nozīmes teorijas.
Domāšana. Domāšanas veidi. Deduktīvā un induktīvā domāšana. Problēmu risināšans
un lēmumu pieņemšanas teorijas.
Cilvēku un mākslīgais intelekts. Intelekta jēdziens un intelekta izpētes pirmsākumi.
Intelekta teoriju klasifikācija. Mūsdienu intelekta teorijas.
Kognitīvās attīstības teorijas. Sem. Jaunākie pētījumi kognitīvajā psiholoģijā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens 50% no atzīmes, dalība seminārā 50% no
atzīmes.

Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra
• Sternberg, R. J. (1999). Cognitive psychology. Forth Worth: Harcourt Brace College
Publishers. [LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 27 eksemplāri]
• Kellog, R. T. (2003). Cognitive psychology. Thousand Oaks: SAGE Publications.
[LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 1 eksemplārs]
• Eysenck, M. W. (2000). Hove, East Sussex: Psychology Press. [LUB:Centr.bibl.
krājums: 1 eksemplārs]
• Best, J. B. (1999). Cognitive psychology. St. Paul: West Publishing Company.
[RSU:Informācijas centrs, RSU:Zinātn. lit. abonements, RTU:Centrālā bibliotēka,
LUB:Sociālo zin. fak. bibl., LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl., LUB:Centr.bibl. krājums: 10
eksemplāri]
• Андерсон, Д. Р. (2002). Когнитивная психология. Санкт-Петербург: Питер.
[LNB:Sociālo zin.lit.lasītava, LUB:Centr.bibl. krājums, LUB:Daudznozaru bibl.,
LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 17 eksemplāri]
papildus literatūra
• Friedenberg, J. & Silverman, G. (2006). Cognitive science: an introduction to the study of
mind. Thousand Oaks: Sage Publications. [LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 1 eksemplārs]
• Demetriou, A. & Raftopoulos, A. (2004). Cognitive developmental change: theories,
models and measurement. Cambridge: Cambridge University Press. [RSU:Informācijas
centrs, LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 2eksemplāri]
• Flavell, J. H., Miller, P. H. & Miller, S. A. (2002). Cognitive development. Upper Saddle
River: Prentice-Hall. [LNB:Sociālo zin.lit.lasītava: 1 eksemplārs]
• Galotti, K. M. (1999). Cognitive psychology in and out of the laboratory. Toronto: Nelson
Educations. [LUB:Izgl.zin.&psihol. bibl.: 2 eksemplāri]
ieteicamā periodika
• Journal of Cognitive Psychology [PsychINFO, EBSCO]
• Advances in Cognitive Psychology [PsychINFO, EBSCO]
• Cognitive Development [PsychINFO, EBSCO]
• Applied Cognitive Psychology [PsychINFO, EBSCO]

Modulis – Psihes bioloģiskais pamats
Studiju priekšmeta Psihes bioloģiskie pamati (I )programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihes bioloģiskie pamati I
(Anatomija), obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienības – Anatomijas un antropoloģijas institūts
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Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc., Dr.med. Dz. Kažoka,
Studiju priekšmeta klausītāji – Psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas I
kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2 KP
Studiju priekšmeta mērķis – Sniegt studentiem zināšanas par cilvēka organisma kā vienota
vesela uzbūvi un tā funkciju galvenajām likumsakarībām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Izskaidrot studentiem cilvēka organisma uzbūves pamatprincipus.
• Iemācīt aktīvā un pasīvā kustību aparāta uzbūvi un funkcionālo nozīmi.
• Iemācīt iekšējo orgānu sistēmu uzbūvi un funkcijas.
• Iemācīt cirkulācijas sistēmas daļas un izskaidrot to funkcionālo nozīmi.
• Radīt izpratni par endokrīnās sistēmas regulējošo lomu.
• Izskaidrot nervu sistēmas uzbūves un darbības pamatprincipus.
• Iemācīt maņu orgānu uzbūvi.
Studiju priekšmeta saturs –
• Organisma galvenās audu grupas un to raksturojums.
• Cilvēka ķermeņa uzbūves pamatprincipi un ontoģenēzes periodu raksturojums.
• Aktīvais un pasīvais kustību aparāts.
• Iekšējo orgānu sistēmas.
• Cirkulācijas sistēma.
• Endokrīnā sistēma.
• Nervu sistēma un maņu orgāni.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – rakstisks eksāmens (E).
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Cilvēka anatomija. Metodiskās rekomendācijas studentiem. RSU, Rīga, 2009.
• Bērnijs D. Cilvēka ķermenis. Mazā enciklopēdija. Zvaigzne ABC, Rīga, 1995.
• Ilziņa A., Krūmiņa A., Liepa I. Bioloģijas rokasgrāmata. Zvaigzne, Rīga, 1989, 235 –
312 lpp.
papildus literatūra
• Drīzulis A. Anatomija māksliniekiem. Rīga, 2001.
• Drīzulis A. Plastiskās anatomijas atlants māksliniekiem. Rīga, 2003.
• Eglīte K. Anatomija. Skelets un muskuļi. LU Akadēmiskais apgāds, 2004.
• Eglīte K. Anatomija. 2. daļa. LU Akadēmiskais apgāds, Rīga, 2010.
• Atlas of Human Anatomy, 1., 2. Vol. Sobotta, 1989.
• Anatomy as a Basis for Clinical Medicine. E. C. B. Hall-Crags. 1990.
Studiju priekšmeta Psihes bioloģiskie pamati (II) programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihes bioloģiskie pamati
(II), Fizioloģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Cilvēka fizioloģijas un bioķīmijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – docente, Dr.biol. A. Krauja
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Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma I studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – ir iepazīstināt studentus ar cilvēka fizioloģisko norišu
vispārējām likumsakarībām, izmantojot gan tradicionālās, gan mūsdienu fizioloģijas pētīšanas
metodes.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par fizioloģisko
norišu vispārējām likumsakarībām, par pamatprocesiem šūnās (t.sk. specializētās
šūnās- muskuļos, neironos, dziedzeršūnās, endotēlija šūnās, imūnsistēmas šūnās), par
organisma veģetatīvajām funkcijām- asinsriti, vielu apmaiņu starp organismu un vidi,
aizsargfunkcijām, par šo funkciju neirāliem un pašregulācijas mehānismiem,
organismam adaptējoties dažādām slodzēm un vides apstākļu maiņām.
• Radīt mūsdienu jaunākajiem sasniegumiem atbilstošu priekšstatu par cilvēka
organisma somatisko funkciju izpildes mehānismiem un to vadību, par sensoro sistēmu
darbību, centrālās nervu sistēmas funkcijām, kā arī par psihiskās darbības
pamatmehānismiem.
Studiju priekšmeta saturs 1. 1.Organisma fizioloģiskās funkcijas.
2. Fizioloģisko funkciju regulācijas pamatprincipi.
3. Cilvēka organisma enerģētiskais metabolisms.
4. Šūnas pamatfunkcijas un specifiskās funkcijas.
5. Uzbudināmība. Uzbudināmie audi.
6. Bioelektroģenēze.
7. Vielu pārneses mehānismi šūnas.
8. Šūnu informatīva mijiedarbība.
9. Asins šūnu fizioloģija.
10. Organisma iekšējā vide un ārējās barjeras. Homeostāze.
11. Iekšējo šķidrumu cirkulācija organismā.
12. Sirds un asinsvadu sistēmas fizioloģija.
13. Organisma gāzu maiņa. Elpošanas fizioloģija.
14. Izvadfunkcijas. Nieru fizioloģija.
15. Aizsargfunkcijas. Imūnsistēmas fizioloģija.
16. Reprodukcijas fizioloģija.
2. 1.Fizioloģisko funkciju daudzveidība: veģetatīvās, somātiskās, sensorās, psihiskās.
2. Centrālās nervu sistēmas (CNS) fizioloģija. CNS funkcionālā topogrāfija..
3. Neirālās vadības pamatprincipi (reflektora, programmēta, apzināta vadība).
4. Fizioloģisko funkciju humorāla regulācija: metabolītiska regulācija, hormonāla
regulācija.
5. Hormonālās regulācijas pamatprincipi. Iekšējās sekrēcijas dziedzeru fizioloģija, šo
dziedzeru funkciju vadības mehānismu hierarhija.
6. Difūzā neiro-endokrīnā sistēma.
7. Audu hormoni un citokīni.
8.. Somātisko funkciju vadība.
9. Sensoro sistēmu funkcionālā uzbūve un darbības pamatprincipi..
10. Eksteroreceptīvās sensorās sistēmas: redzes, dzirdes, ožas, garšas, taustes, ķermeņa
stāvokļa uztveres sensorās sistēmas..
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11. Interoreceptīvās sensorās sistēmas: proprioreceptīvā, visceroreceptīvā un
nociceptīvā..
12. Psihiskās funkcijas.
13. Nosacījuma un beznosacījuma refleksi. Instinkti..
14. Motivāciju un emociju fizioloģija. Temperamenti.
15. Signālu sistēmas. Atmiņa.
16. Apziņa. Domāšana. Bezapziņa. Miegs.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Valtners A. Cilvēka fizioloģija. Rokasgrāmata.-R. :Zvaigzne ABC,2003.
• A.C. Guyton, J.E. Hall Human Physiology and Mechanisms of Disease. W.B. Saunders
Company.6th ed. 1997
• W.F.Ganong Review of Medical Physiology. Lange Medical Publications, Los Altos,
California, 12th ed.1985.
papildus literatūra
• Aberberga-Augškalne l. u.c. Cilvēka fizioloģija. prof.A. Valtnera red.R.:Zvaigzne,1986.
• Aldersons J.Cilvēka anatomijas, fizioloģijas. higiēnas skaidrojošā vārdnīca.R.:Zvaigzne ABC,2000.
• Apinis A.Cilvēka anatomija un fizioloģija.-r:1998.
• Brēmanis E. Sporta fizioloģija.-R.:Zvaigzne, 1991-5-16.lpp.
• Valtneris A. Bērnu un pusaudžu fizioloģija.-R.:Zvaigzne ABC,2001
• D.R. Bell Core Concepts in Physiology. Lippincott- Reven Publ., Philadelphia, New
York, 1997.
Studiju priekšmeta Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika (III) programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihes bioloģiskie pamati un
ģenētika (III) , obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Bioloģijas un mikrobioloģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – lektore, Dr.med. Agrita Puzuka
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Iegūt zināšanas par cilvēku kā bioloģisku būtni. Mācēt iegūtās
zināšanas izmantot mākslas terapeita praksē, kā arī novērtēt zinātnes sasniegumu lomu
praktiskajās medicīnas attīstībā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iegūt pamatzināšanas par cilvēka organisma struktūras un funkciju vienotību,
normālām un patoloģiskām norisēm tajā, kā arī par vides lomu cilvēka veselības
saglabāšanā.
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Izprast šūnu kā dzīvo organismu strukturālo un funkcionālo pamatvienību un genomu
kā struktūras un funkciju veidošanās pamatu.
Saprast cilvēkā notiekošo gan fizioloģisko, gan arī patoloģisko procesu bioloģisko
pamatu.
Palīdzēt studentiem risināt konkrētas situācijas, izmantojot iegūtās teorētiskās
zināšanas.

Studiju priekšmeta saturs • Dzīvo organismu daudzveidība. Prokarioti un eikarioti, cilvēks – tipisks eikariotu
pārstāvis, cilvēka bioloģiskais un medicīniskais aspekts.
• Šūnas bioloģija. Šūnas uzbūve un funkcijas, šūnu dalīšanās. Gametoģenēze – cilvēka
reproducēšanās pamats.
• Iedzimtība un mainība. Klasiskās ģenētikas pamati. Pazīmju pārmantošanas tipi.
Iedzimtības molekulārais pamats. Organismu mainība, vides un gēnu loma organismu
daudzveidībā. Hromosomālās slimības.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Bioloģijas rokasgrāmata (V. Egles red.). R., Zvaigzne ABC, 1996.
• Nagle E. Plazmātiskā membrāna.-R:AML, 1994.-10 lpp.
• Misiņa M., Loža V. Ģenētika ar selekcijas pamatiem. R., Zvaigzne, 1991.
• Madera S. Bioloģija I, II un III daļa. R., 1998. 1110 lpp.
• Uzdevumi ģenētikā., RSU, 2003.
papildus literatūra
• Alberts B., Bray D., Lewis J., Raff M., Roberts K., Watson J.D. Molecular biology of
the cell. Garland Pub., NY & London, 1989.
• Cooper G.M. The cell. ASM Press, Sinaer, 1997.
• Lackie S.M. The dictionary of cell biology. Academic Press Limited, London, 1995.
• Openheimer S.B., Lefevre G. Introduction to embryonic development. 3rd ed., Allyn &
Bacon, Boston, 1989.
• Price P.W. Biological evolution. Nathern Arizona University,USA, 1996.
• Raven P.H., Johnson G.B. Biology. 3rd ed., Mosby year book, 1992.
• Zalcmane V., Groma V. Šūnas ultrastruktūra. RSU, 2004.
• Pollard T.D., Earnshaw W.C. Cell biology. - Elsevier Science (USA), 2004.-789 p.
Studiju priekšmeta Neiropsiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Neiropsiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Neiroloģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – profesore, Dr.med. Ināra Logina
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā II kursa studentiem
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Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – nodrošināt pamatzināšanas neiropsiholoģijā par galvas
smadzeņu lomu augstāko mentālo funkciju īstenošanā un saistību ar cilvēka uzvedību, mentālo
un citu funkciju traucējumiem pie sakarā ar atsevišķu galvas smadzeņu zonu reģionu
bojājumiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt ar cilvēka psihiskās un neirālās darbības pamatiem, ar psihiskās un
neirālās pašregulācijas mehānismiem;
• iepazīstināt mentālo funkciju izvērtēšanas, ārstēšanas, modulācijas un rehabilitācijas
pamatprincipiem, saistībā ar galvas smadzeņu atsevišķo zonu iesaistīšanos indivīda
mentālo funkciju nodrošinājumā indivīda psihiskajiem procesiem un to attīstību.
Studiju priekšmeta saturs –
• Neiropsiholoģijas, kā nozares attīstības posmi – pagaidām nezinu.
• Centrālā nervu sistēma, anatomijas un fizioloģijas pamati pārskats.
• Galvas smadzeņu attīstība, nobriešana.
• Mentālo/ kognitīvo funkciju lokalizācijas teorijas.
• Galvas smadzeņu pusložu funkcionālā asimetrija.
• Pakauša daivas un redzes uztvere, analīze un citas funkcijas
• Deniņu daivas, dzirdes uztvere un citas funkcijas.
• Paura daivas, somatosensorā uztvere un citas funkcijas Telpiskā uztvere.
• Pieres daivas loma psihisko procesu regulācijā un citas funkcijas
• Domāšana. Atmiņa un tās traucējumi, demences.
• Runas un valodas veidošana un tās traucējumi, afāzijas. Runas un valodas traucējumu
diagnostika un rehabilitācija.
• Emocijas un garastāvoklis. Afektīvie, ar stresu saistītie traucējumi, trauksmes
sindromi.
• Augstāko psihisko funkciju rehabilitācijas pamatprincipi.
• Izmeklēšanas metodes klīnikā.
• Neiropsiholoģiskās diagnostikas pamatprincipi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
.
Literatūras saraksts: angļu valodā – daudz plašāka literatūra !
ieteicamā literatūra
• Homska, E. D.(2003). Neiropsihologija. Piter, Moskva, Sankt-Peterburg (kr.val) .
• Kolb, B., & Whishaw, I. Q., (1996). Fundamentals of Human Psychology.
NewYork:W.H.Freemanan&Company.
papildus literatūra:
• Bradshaw, J.L., & Mattingley, J.B., (1995). Clinical Neuropsychology. Academy
Press. San Diego, (4., 5.nod.).
• Apinis, P. (1998). Cilvēks: anatomija, fizioloģija un patoloģijas pamati. Rīga:
"Zvaigzne ABC".
• Goldberg, E. (2003). Upravļajuščij mozg. (Vadošās smadzenes). Maskava, Smisl (6., 7.
nod).
• Psychological Review, (1999). Vol. 106, No. 3
• European Psychologist, (2001). Vol. 6, No. 3Rehabilitation Psychology, (2002). Vol.
47, No.3.
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Modulis – Psihologa profesionālā darbība
Studiju priekšmeta Profesionālās darbības tiesiskie pamati programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Profesionālās darbības
tiesiskie pamati, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība –Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.iur., Mg.art. I.J.Mihailovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – veicināt studentu zināšanas un izpratni par darba un
cilvēktiesību pamatiem līmenī, kas atbilst augstākās profesionālās izglītības prasībām
psihologa specialitātē, veidojot priekšstatu un izpratni par darba un cilvēktiesību normu un
principu ietekmi uz indivīda un darba devēja, darba devēja un valsts, indivīda un valsts
attiecībām, akcentējot cilvēktiesību standartu ievērošanu profesionālajā saskarsmē un darbā ar
klientiem; iepazīstināt studentus ar biomedicīnas tiesību un modernās bioētikas
pamatjautājumiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt studentus ar darba devēja un darbinieka attiecību tiesiskajiem aspektiem;
• veicināt izpratni par darba tiesību nozari, to nozīmi sabiedrības dzīves procesos,
akcentēt cilvēktiesību lomu indivīdu mijiedarbības procesos;
• stiprināt izpratni par personas privātas dzīves, vienlīdzības principa nozīmes un
informācijas un personas datu izmantošanu profesionālā darbā.
• attīstīt studentu ētisko jūtīgumu un viņu prasmes ētisku dilemmu risināšanai medicinā;
• akcentēt praktisko aspektu ētisku jautājumu risināšanā medicīnā;
• dot iespēju izprast tiesību un ētikas nozīmi profesionālās darbības jomā.
Studiju priekšmeta saturs Tiesību jēdziens, funkcijas, sistēma. Tiesības sabiedrībā. Tiesību nozīme profesionālajā
darbā. Cilvēktiesības kā īpaša tiesību nozare, avoti un sistēma. Cilvēktiesību paaudzes.
Cilvēktiesību aizsardzība Latvijā. Vārda brīvība un informācijas atklātība. Vienlīdzības
princips. “Privātas dzīves” princips. Fizisko personu datu aizsardzība. Cilvēktiesības
starptautiskajā un Eiropas sistēmā. Darba tiesības: jēdziens, avoti sistēma. Darba intervija.
Darba līguma būtība. Darba līguma sastādīšana. Darba līguma un uzņēmuma, autorlīguma
nošķiršana. Darbs, darba kārtība, atpūta un atvaļinājumi. Darba tiesisko attiecību
izbeigšanās. Tiesību nozīme psihologa profesionālajā darbā. Biomedicīnas tiesību mērķis,
avoti un vieta tiesību sistēmā. Bioētikas vieta un loma mūsdienu veselības aprūpes sistēmās.
Svarīgāko bimedicīnas tiesību nozaru raksturojums – veselības aprūpes organizācijas
tiesības, pacientu tiesības, ārstniecības personu profesionālās darbības organizācijas tiesības,
medicīnas pētījumu tiesības. Svarīgākie modernās bioētikas attīstības virzieni.Cilvēktiesību
aizsardzības sistēma veselības aprūpē - pacientu tiesības. Darba un vides aizsardzība
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 50%.
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Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Darba likums
• Latvijas Republikas Satversme
• Cilvēktiesības pasaulē un Latvijā. Autoru kolektīvs. Ziemele I. (Zin. red.) Rīga: SIA
“Izglītības soļi”, 2000, 409.lpp.
• Gailums I. Darba likuma komentāri, tiesu prakse 3 grāmatas. – Rīga: 2001.- 2003.
• Kučs A. Vārda brīvības robežas: goda un cieņas aizskaršana, naida kurināšana. – Rīga:
Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS, 2004.
• Ulmane V. Darba tiesības. Darba aizsardzība. – Rīga: BAT, 2004.
• Sīle V. Medicīnas ētikas pamatprincipi. Rīga: Zinātne, 1999, 157.lpp.
papildus literatūra:
• Blūzma V., Buka A., Deksnis E. B., Jarinovska K., Jundzis T., Levits E. Eiropas
tiesības. – Rīga: Juridiskā koledža, 2004.
• Buka A. Eiropas Savienības Dzimumu līdztiesības tiesības un to īstenošana Latvijā //
Eiropas Savienības tiesību īstenošana Latvijā. – Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2003.
• Kapardis A. Psyhology and Law. – Cambridge: 2003.
• Neimanis A. Dzimumu līdztiesības principa integrēšana praksē. – Rīga: ANO
Attīstības programmas pārstāvniecība Latvijā, 2003.
• International Human Rights: Problems of Law, Policy and Practice. – Boston: 1991.
• Даниленко Г. Международная защита прав человека. – Москва: Юристъ, 2002.
• Права человека / отв. ред. Е. Лукашева. – Москва: Норма, 2002.
• Biomedicīnas ētika: teorija un prakse, sast. V.Sīle, Rīga, RSU, 2006., 226.lpp.
• Beauchamp T., Childress J. Principles of Biomedical Ethics [Biomedicīnas ētikas
principi], New York: Oxford University Press, Inc., 1994,
• Mason JK., McCall Smith RA, Laurie GT, Law and medical ethics, London,
LexisNexis, 2003.
• Konvencija par cilvēktiesību un cieņas aizsardzību bioloģijā un medicīnā: konvencija
par cilvēktiesībām un biomedicīnu. Latvijas Vēstnesis, 1997. 29.marts, Nr.85.
Interneta resursi:
www.lm.gov.lv
www.politika.lv
www.tiesibsargs.lv
Studiju priekšmeta Psihologa profesionālā darbība un ētika programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihologa profesionālā
darbība un ētika, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. psych., Mg.sc.sal., lekt. I.Majore Dūšele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma I un II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
Studiju priekšmeta mērķis – iepazīstināt studentus ar psihologa darba ētiku un psihologa
darbības specifiku dažādās iestādēs, psihohigiēnu.
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Studiju priekšmeta uzdevumi –
• attīstīt studentu ētisko jūtīgumu un viņu prasmes ētisku dilemmu risināšanai;
• paralēli veikt padziļinātu Ētikas kodeksu un konkrētu profesionālo situāciju ētikas
analīzi;
• akcentēt praktisko aspektu ētisku jautājumu risināšanā;
• kursa ietvaros tiek analizēti un salīdzināti citu valstu psihologu darba ētikas kodeksi ar
Latvijas profesionālo psihologu asociācijas apstiprināto ētikas kodeksu.
Studiju priekšmeta saturs • Ētika un mūsdienu sabiedrības aktuālās probēmas. Ētikas dimensijas un morālais
jūtīgums.
• Klasiskās jeb mūžīgās ētiskās vērtības. Ētisku lēmumu pieņemšanas 10-pakāpju
modelis.
• Profesionālo ētikas normu vēsture. Konfidencialitātes ētiskie aspekti.
• Psihologa darba ētikas pamatlikumi. Ētika diagnostikā un novērtēšanā.
• Kompetences ievērošana psihologa darbā. Informētas piekrišanas ētiskie aspekti.
• Konfidencialitātes prasību ievērošana. Ētika pētījumos un supervīzijās.
• Ētikas kodeksa analīze. Ētika konsultējot dažādās vidēs. Ētiska reakcija uz neētisku
rīcību..
• Psihologa profesija. Iespējas un ierobežojumi. Profesionālās asociācijas un to loma
psihologa darbā.
• Sociālā palīdzība un likumdošana. Sadarbība ar citu profesiju pārstāvjiem. Psihologa
darbs skolā.
• Psihologa darbs klīnikā. Psihologa darbs organizāciju vidē. Psihohigiēna.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība ētisko dilemmu risināšanā – 20%,
sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu
prezentācija -20%, rakstisks eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Rubenis, A. (1996). Ētika XX gadsimtā. Rīga.
• LSPA (1999). Latvijas skolu psihologu ētikas kodekss. Rīga.
• LPPA (1997). Latvijas profesionālo psihologu asociācijas ētikas kodekss. Rīga.
• Latvijas Psihologu apvienības ētikas kodekss.
• Fromm, E. (1993). Psihoanaliz i etika. Moskva. (Krievu val.)
• Psihologija, pedagogika, etika. (1999). Moskva. (Krievu
• Welfel, E. R. (2002). Ethics in counseling and psychotherapy: Standards, research, and
emerging issues. Pacific Grove: Brooks/Cole.
• Abramova G.S. (2000). Prakticheskaja psihologija. Moskva. (Krievu val.)
papildus literatūra:
• Ētiskie principi, vadlīnijas, padomi. (1989). Zviedrijas psihologu apvienības kongress.
• Zelenkova, I. L. (1998). Osnovi etiki. Minsk. (Krievu val.)
• European association of professional psychologists associations. Meta-code of ethics.
• The American psychological association's ethics code.
• Abramova G.S., & Judnic J.A. (1998). Psihologija v medicine. Moskva. (Krievu val.)
• Soronson S. (1996). Revisiting the culture of the school and the problems of change.
Teacher's College Press, NY.
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•

Young G., & Ferrari P. (Eds.) (1998). Designing mental health services and systems
for children and adolscents. Brunner/ Mazel, USA.
Chmiel N. (2000). Introduction to work and organizational psychology. Blackwell
Publishers.
Marans S. (1995). The police - mental health partnership: a community based response
to urban violence. New Haven, CT: Yale University Press.
Andris Rubenis. Ētika XX gadsimtā. Zvaigzne ABC.1996. 223lpp

Studiju priekšmeta Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psiholoģiskā izpēte un
izvērtēšana, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.psych. Aelita Arnicāne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 6
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt zināšanas par psiholoģiskās izpētes metodēm un
rezultātu apstrādes un analīzes principiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – pilnveidot studentu prasmes izvēlēties vecumposmam un
pieprasījumam atbilstošas psiholoģiskās izpētes metodes, fiksēt, apstrādāt un interpretēt
iegūtos rezultātus.
Studiju priekšmeta saturs Ētisko aspektu pielietojums psiholoģiskajā izpētē. Testi, aptaujas, projektīvās metodes,
psihofizioloģiskās metodes, novērošana, intervijas un to praktiskā pielietošana. Pamatprasību
pielietošana psiholoģiskās izpētes procedūrām, izpētes apstākļiem un izpētes metodēm.
Individuālā un grupu psiholoģiskā izpēte. Psihisko procesu raksturojošie lielumi un izpētes
metodikas. Uztveres, atmiņas, domāšanas, runas, uzmanības un intelekta izpēte. Personības
izpēte- teorētiskie pamatprincipi un praktiskās metodes. Psiholoģiskās izpētes metožu izvēle
un īpatnības saistībā ar vecumposmu. Metodiku komplektu veidošana, tā atbilstība
vecumposmam. Sākotnējās informācijas ievākšana un protokolēšana. Izpētes apraksta
veidošana.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, patstāvīgi izstrādāto
darbu prezentācija -50%, rakstisks eksāmens – 30%.
ieteicamā literatūra
• Anastazi A. & Ubrina S.(2007) Psihologičeskoje testirovaņije, Sankt-Peterburg.
• Kaplan R.M., Saccuzzo D.P. (2004) Psychological Testing: Principles, Applications,
and Issues. Wadsworth.
• Murphy K. R., Davidshofer C. O. (1998) Psychological Testing. Principles and
Applications, Prentice Hall , New Jersey
• Raščevska, M., (2005). Psiholoģisko testu un aptauju konstruēšana un adaptācija. Rīga:
RaKa
papildus literatūra
• Vengens A., Cukermane G. (1994). Jaunākā skolas vecuma bērnu individuālā
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apsekošanas shēma. Rīga.
periodika
• Personality Assessment
• Psychological Assessment
• Psychological Methods
Studiju priekšmeta Psiholoģiskā konsultēšana programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psiholoģiskā konsultēšana,
obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, pedagoģijas un uztura katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Mg. psych., Mg.sc. sal. I.MajoreDūšele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 6
Studiju priekšmeta mērķis – Iepazīstināt ar psiholoģiskās konsultēšanas galveno virzienu
idejām un tehnikām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Noformēt adekvātu priekšstatu par psiholoģiskās konsultēšanas iespējām un
ierobežojumiem, kas ir par pamatu visa veida psiholoģiskai praksei;
• apgūt konsultēšanas un psihoterapijas prasmes;
• integrēt konsultēšanas un terapijas prasmes dažādu terapeitisko pieeju ietvaros
Studiju priekšmeta saturs –
• Ieskats konsultēšanas teoriju attīstības vēsturē.
• Efektīva konsultanta īpašības.
• Ētika & konsultēšana.
• Konsultēšanas attiecību veidošana: pirmā intervija, konsultēšanas
noslēgumsesijas.
• Dažādas pieejas konsultēšanā
• Konsultēšanas dažādi veidi.
• Konsultēšanā rehabilitācijas procesā.
• Dažādas relaksācijas tehnikas
• Psiholoģiskās konsultēšanas specifika darbā ar dažādām klientu grupām

process,

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Ivey, A. E. (1994). Intentional interviewing and counselling. New York: Brooks/Cole.
• Ivey, A. E. (2002). Intentional interviewing and counselling: Facilitating client
development in a multicultural society. New York: Brooks/ Cole.
• Brown, S. D., & Lent, R. W. (Eds.) (2000). Handbook of counselling psychology (3rd
edition). New York: Wiley.
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•
•
•
•

Nelson-Jones R. The Theory and Practice of Counselling. – London: Cassell, 2000.
Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование. –
М., 1999.
Лестер Тобиас. Психологическое консультирование и менеджмент. – Москва,
1999.
Lindon, J. Mastering counselling skills. Hampshire ;New York : Palgrave Macmillan,
2008
Gladding, S. Psihologicheskoe konsultirovanie. S-Pb.: Piter., 2002

papildus literatūra
• Howe, D. (1993.) On being a client: Understanding the process of counselling and
psychotherapy. London: Sage.
• James F.T. Bugental, Ph.D. The art of the pcvchoterapist. W.W. Norton&Companv
New York, London, 1997.
• Jeffrey A. Kottler, Robert W.brown. Introducion to Therapentic Counseling.
Wardsworth, 2000.
• Jeffrev A. Kottler The Compleat Therapist Compassionate Therapv, Working with
difficult clients. San Francisco by Jossey - Bass Inc, 1991.
• Алан Е. АЙВИ, М. Б. АЙВИ, Л. Саймэн - Даунин. Психологическое
консультирование и психотерапия: методы, теории, техники. М. 1999.
• А.М. Айламазян. Метод беседы в психологии. М. 1999.
• Р. Кочюнас. Основы психологического консультиоования. М. 1999.
• James F.T. Bugental, Ph.D. The art of the pcvchoterapist. W.W. Norton&Companv
New York, London, 1997.
• Jeffrey A. Kottler, Robert W.brown. Introducion to Therapentic Counseling.
Wardsworth, 2000.
• Jeffrev A. Kottler The Compleat Therapist Compassionate Therapv, Working with
difficult clients. San Francisco by Jossey - Bass Inc, 1991.
• Алан Е. АЙВИ, М. Б. АЙВИ, Л. Саймэн - Даунин. Психологическое
консультирование и психотерапия: методы, теории, техники. М. 1999.
• А.М. Айламазян. Метод беседы в психологии. М. 1999.
• Р. Кочюнас. Основы психологического консультиоования. М. 1999.
• Purkey W.W. Schmidt J.J. Invitational Counseling: A Self-Concept Approach to
Professional Practice. – Wadsworth Pub. Co., 2000.
• Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 2001
• Brown, S. D., & Lent, R. W. Handbook of counselling psychology (3rd edition). New
York: Wiley, 2000.
• Corey G. "Theory and Practice of Counceling and Psychotherapy." (with Web Site,
Chapter Quiz Booklet, and Info Trac)- Wadsworth Publishing, 2005 g.
• Hadding Samuel T. "The Counseling dictionary", concise definition of frequently
Used terms.-N.J., 2005 g.
• Ivey, A. E. Intentional interviewing and counselling: Facilitating client development in
a multicultural society. New York: Brooks/ Cole, 2000.
• Neukrug E.S., Schwitzer A.M. "Skills and Tools for Today's Counselors and
Psychotherapists-From Natural Helping to Professional Counceling" (with DVD) Wadsworth Publishing, 2006 g.
• Sharf Richard S."Theories of Psychotherapy and Counceling- Concepts and Cases"
(with Info Trac), 2004 g.
• Todd I. "Foundations of Clinical and Counceling Psychology."- Waveland Press,
Inc., 2003 g.
• Абрамова Г. «Психологическое консультирование» (теория и опыт).-М, 2004.
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Василюк Ф. «Психотехника переживания».- М., 2003.
Джорнс Р., Кристиане Т. «Консультирование:теория и практика».- М., 2002.
Кочюнас Р. «Психологическое консультирование и групповая психотерапия».- М.,
2004.
Меновщиков В. «Психологическое консультирование».- М., 2004.
Петрушин В. «Мастерская психологического консультирования».- М., 2003.
«Роджерс и его последователи», под ред. Брезнера.- М., 2005.
Гулина М. Терапевтическая и консультативная психология. – СПб., 2003.
Кокоренко С. Арт – технологии в подготовке специалистов помогающих
профессий. – СПб., 2005.
Колесникова Г. Психологическое консультирование. – М., 2004.
Лазарус А. Краткосрочная мультимодальная психотерапия. – СПб., 2001.
Лебедева Л. Практика Арт – терапии. – СПб., 2003.
Люборски Л. Принципы психотерапевтической психотерапии. – М., 2003.
Мейер В., Чессер Э. Методы поведенческой психотерапии. – Спб., 2003.
Роджерс К. Искусство консультирования и терапии. – М., 2002.
Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. – М., 2003.
http://www.psych-central.com/

Studiju priekšmeta Grupu psiholoģija un konsultēšana programmas apraksts
Studiju priekšmeta nosaukums: Grupu psiholoģija un konsultēšana, obl.
Akadēmiskā struktūrvienība: Rehabilitācijas fakultātes Sporta, uztura un pedagoģijas
katedra,
Studiju priekšmeta programmas vadītāja: Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. Paed., doc.
K.Mārtinsone
Kredītpunkti: 2 KP
Studiju priekšmeta mērķis: attīstīt studentu zināšanas un prasmes grupu konsultēšanas un
terapijas pamatprincipos.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Sniegt zināšanas un radīt izpratni par grupas attīstības pamata procesiem un vadīšanu;
• apgūt grupas vadīšanas pamatprincipus;
• apgūt grupas procesu pārredzēšanu;
• apgūt grupas mērķu izvirzīšanu, dalībnieku sagatavošanu grupai;
• radīt izpratni par grupas dinamiku;
• apgūt zināšanas par terapeitiskiem faktoriem grupā
Studiju priekšmeta saturs: terapeitisko grupu veidi un mērķi. Grupas attīstība un dinamika.
Terapeitiskie faktori. Grupas vadītāja loma un pamatuzdevumi. Klientu atlase grupai, grupas
kompozīcija un darba plānošana. Dalībnieku sagatavošana grupai. Grupas vienošanās /
kontrakts. Grupas vadīšana, sava darba analīze, supervīzjas nozīme. Aktuālie ētiskie aspekti
terapeitiskajās attiecībās ar klientiem.
Pārbaudes metodes: aktīva dalība praktiskajās nodarbībās. Starpieskaite - kontroldarbs..
Referāts. Eksāmens.
Literatūra.
Ieteicamā:
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•

Mārtinsone K. Darbs grupā: pamatjautājumu skice. No: Mākslas terapija teorija un prakse.
Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009, 346–365.lpp.
• Mārtinsone K. Grupu terapijas daudzveidība. No: Mākslas terapija teorija un prakse. Rīga:
Drukātava, 2009, 365–386.lpp.
• Mārtinsone K. Grupas attīstības stadijas. No: Mākslas terapija teorija un prakse.
Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009, 387–404.lpp.
• Mārtinsone K. Grupas darba organizēšana un procesa pierakstīšana No: Mākslas terapija
teorija un prakse. Sastādītāja K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009, 445.–453.lpp.
• Yalom, I., Leszcz, M. The Theory and Practice of Group Psychotherapy (5th ed.) New
York: Basic Books, 2005.
• Кочюнас Р. Психотерапевтические группы: теория и практика. Академический
проект. 2000.
Periodiskie izdevumi:
• International Journal of Group Psychotherapy
• Journal of Personality and Social Psychology
Papildus:
• Brown, R. Group Processes: Dynamics Within and Between Groups. London: Blackwell
Publishing, 2004.
• Delucia-Waack J.L., Gerrity D. A., Kolodner C. R., Riva M. T. (Eds.) Handbook of Group
Counseling and Psychotherapy. Beverly Hills, CA: Sage Publications, 2004.
• Rutan, J.S., Stone, W.N. Psychodynamic Group Psychotherapy. Now York, London: The
Guilford Press, 1993.
• Whitaker D. Using Groups to Help People. 2nd ed., New York: Routledge, 2000.
• Рудестам К. Груповая психотерапия.СПб: Питер, 2001, с.384.
Valoda: latviešu
Studiju priekšmeta Psihoterapijas virzieni programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihoterapijas virzieni, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – KF Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Asoc.prof., Dr.psych. Sandra
Mihailova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma IV kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – iepazīstināt studentus ar dažādiem psihoterapijas virzieniem, to
pamatpostulātiem un darbības principiem
Studiju priekšmeta uzdevumi –
parādīt studentiem būtiskākās atšķirības starp dažādu virzienu psihoterapijas pieejām,
konsultēšanas pamatprincipiem
Studiju priekšmeta saturs Psihoanalītiskā, psihodinamiskā psihoterapija; geštaltterapija; psihodrāma; eksistenciālā
psihoterapija; ģimenes psihoterapija; uz ķermeni orientētie psihoterapijas virzieni.
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – grupas prezentācijas par sagatavoto virzienu, terminu
vārdnīca, sistemātiska, patstāvīga teorētiskās literatūras apguve, referāts, patstāvīgi izstrādāto
darbu prezentācija, rakstisks eksāmens.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Malans D.H. Individuālā psihoterapija un psihodinamikas zinātne.-R.: RaKa, 1997
• Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия.- Мн.: Навука i тэхнiка,
1993
• Психотерапия детей и подростков / под.ред. Х.Ремшмидта.-М.: Мир, 2000
• Психология и психотерапия Семьи.-СПб: Питер, 1999
• Клусман Р. Справочник по психотерапии.- СПб.:Питер, 2004
• Brummetrs M., Enckells H. Bērnu un jauniešu psihoterapija – R.: Jumava, 2011
• Бурлачук Л.Ф., Кочарян А.С., Жидко М.Е. Психотерапия.-М.: Питер, 2009
papildus literatūra
• Инновационная психотерапия / под.ред. Д.Джоунса.-СПб.: Питер, 2001
• Психотерапия женщин / под.ред. Лоуренс М., Магуир.-СПб.: Питер, 2003
• Тихонравов Ю.В. Экзистенциальная психология.-М.:ЗАО «Бизнес-школа. ИнтелСинтез», 1998
• Кочюнас Р. Основы психологического консультирования.-М.: Академический
проект, 1999
• Ursano R.J., Sonnenberg S.M., Lazar S.G. Concise guide to psychodynamic
psychotherapy.-American Psychiatric Press, 1991
• Kahn M. Between therapist and client: the new relationship. New York. W.H. Freeman
and Company, 1991
• Мак-Вильямс Н. Психоаналитеческая диагностика. – М.: «Класс», 1998
• Keismenis P. Psihoterapeits un viņa pacients.-R: RaKa, 2003
• Keismenis P. Mācāmies no savām kļūdām.- R.: RaKa, 2004
periodiskie izdevumi
•

Existentia: психология и психотерапия
Studiju priekšmeta Psihometrika programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihometrika, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – doc., Dr.psych. Kristīne Mārtinsone
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – veidot studentiem izpratni par psiholoģiskā instrumentārija
izveides prasībām, lietošanas specifiku un nosacījumiem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Veidot zināšanas par psiholoģiskā instrumentārija izveides un adaptācijas procedūru,
standartprasībām, lietošanas specifiku, iespējām un ierobežojumiem.
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• Mācīties izvērtēt un izvēlēties instrumentāriju izpētei un novērtējumam savu
pētniecisko projektu ietvaros.
• Attīstīt kritiskās domāšanas prasmes.
Studiju priekšmeta saturs –
• Psiholoģiskais instrumentārijs, tā veidi. Vēsturiskā psiholoģiskās izpētes attīstība.
• Testu veidi. Mūsdienu standartprasības testiem. Efektīva testa pamatnosacījumi.
• Testu teorija.
• Testu izstrāde – uzdevumu/ jautājumu/punktu analīze, mērījumu skalas.
• Ticamība, tās noteikšanas veidi.
• Validitāte, tās noteikšanas veidi.
• Testa normas un standartizācija. Reprezentativitāte.
• Testu adaptācija. Pētījumi par testu izveidi/ adaptāciju.
• Izpētes un novērtēšanas procedūra, pārbaudes vadīšana, ētikas principi.
• Citas izpētes metodes - aptauja, intervija, novērojums, dokumentu analīze.
• Intelekta testi, to konstruēšanas iespējamās metodes. Personības testi, to konstruēšanas
pamatprincipi Projektīvie testi.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Anastasi, A. Urbina,S. (1999). Psychological testing . Prentice Hall. (tulkojums Anastazi A., Urbina S. (2000) Psihologičeskoe testirovaņije. Piter.)
• Publication Manual of the American Psychological Association 4th ed. Washington:
American Psychological Assotiation, 1998.
• Klain P. (1994) Spravočnoe rukovodstvo po konstruirovaņiju testov. Kiev.
• Kline P. (2001) New Psychometrics
papildus literatūra:
• Raščevska M. (2005.).Testu konstruēšana un adaptācija. Rīga, Raka.
• International Journal of Testing
• Educational & Psychological Measurement
• Psychological Assessment
•

•

Journal of Personality Assessment

Psychological Review

Modulis – Psiholoģija veselības aprūpes sistēmā
Studiju priekšmeta Veselības psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Veselības psiholoģijā, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.psych. S.Mihailova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma 2. kursa studenti
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Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem zināšanas par veselības būtību, tās
fiziskajiem, psihiskajiem un sociālajiem aspektiem, tās izpausmi psiholoģijas kontekstā, sniegt
ieskatu par mūsdienu civilizācijas slimībām, dažādiem atkarības veidiem, stresu, kā arī sniegt
priekšstatu par sabiedrības veselību un galvenajiem veselību veicinošiem faktoriem
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• iepazīstināt studentus ar veselības psiholoģijas nozari un tās apakšnozarēm, galvenajām
teorētiskajām nostādnēm un saistību ar dažādu veselību graujošu un veselību veicinošu
uzvedību un profilaksi.
• veidot prasmi analizēt indivīda dzīves situācijas biopsihosociālos komponentus,
• veidot iemaņas plānot un organizēt pētījumu veselības psiholoģijas jomā;
• veidot iemaņas atšķirt dažādas ar veselību saistītas adaptīvas un mazadaptīvas uzvedības
formas.
Studiju priekšmeta saturs - Veselības psiholoģijas jēdziens un tā izpratne, lietojums.
Vēsturiskā veselības jēdziena izpratne. Modeļi un teorijas. Biopsihosociālā medicīna.
Veselības izpratnes modelis. Veselība dažādās psiholoģiskajās teorijas. Personība, emocijas un
veselība. Coping stratēģijas. Proaktīvās un aktīvās aizsardzības stratēģijas. Bioloģiskie un
psiholoģiskie aizsardzības mehānismi, to kopdarbība organismā un izpausmes psihē, uzvedībā.
Darba vide un veselība. Adaptācijas fenomens. Stress. Informatīvais hiperstress. Izdegšanas
sindroms dažādās darba vidēs. Personības reaģēšanas veidi dažādās, stresogēnās situācijās.
Izdegšanas sindroma sociālais pamatojums un tā saistība ar individuālo veselības jēdziena
izpratni. Mobings. Personības reakcijas uz slimību kā fenomenu. Hroniska slimība. Jēdziens
„psiholoģisks komforts”, „psiholoģisks diskomforts”. Dzīves kvalitāte. Somatizācijas
jēdziens- tā interpretācija šaurākā un plašākā nozīmē. Saistība ar emocionālām problēmām,
psihosomatiskas/somatopsihiskas sakarības. Personības attīstības nosacījumi kultūrvides
kontekstā . Garīgā veselība un sociālās attiecības. Dažādu vecumposmu psiholoģiskie aspekti,
saistībā ar veselību.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – 40% rakstisks tests, 30% - individuālais projekts, kurā
tiek izveidota un analizēta kāda aktuāla ar veselību saistīta problēma veselības psiholoģijas
rakursā, 30% - eksāmens
Literatūras saraksts:
Ieteicamā :
• Pipere A. Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. Perspektīvas. Daugavpils: Saule, 2005
• Friedman, H.S. Health Psyhology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002
• Brannon, L. Health Psyhology. Australia: Wadsworth, 2000.
• Murrey, M., Chamberlain, H. Qualitative Health Psychology. London: Sage
Publications., 1999
• Adamaite I. Atkarības profilakse. Rīga: Narkoloģijas centrs, 2000.
• Azartspēļu un jauno tehnoloģiju atkarība: problēmas un risinājumi. / 2003. gada
8.maija konferences materiālu apkopojums - Rīga: RNPC, 2003
• Jegorovs A. Uzvedības atkarības. Rīga: RaKa, 2009.
• Jirgena S. Jaunieši un adiktīva uzvedība. Rīga: Drukātava, 2006
• Krauksts V. Nogurums un atjaunošanās. Rīga: Drukātava, 2007.
• Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija, teorija un prakse. Rīga, Jumava- 2001.
• Nucho A. O., Vidnere M.. Stresa menedžments: pārvarēšana un profilakse. Rīga:
AGB, 1998
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Ozoliņa –Nucho, Vidnere M. Iztēles psiholoģija. Rīga, AGB, 2000.
Utināns A. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas
iespējas. Nacionālais Apgāds, 2005.

Ieteicamā:
• Ņikiforov G. Psihologija zdorovja. SP:Piter, 2003 (kr.val)
• Bellack, A.S. Comprehensive Clinical Psychology. Amsterdam, 1998
• Friedman, H.S. Health Psyhology. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2002
• Brannon, L. Health Psyhology. Australia: Wadsworth., 2000
• Murrey, M., Chamberlain, H. Qualitative Health Psychology. London: Sage
Publications., 1999
• Anspaugh,D.,J., Ezell,G. Teaching Todays Health. Columbusa.o.:Merrill, 1983
• Baum, A., Newman, S. Cambridge Hanbook of Psychology, Health and Medicine.
Oxford: Oxford University Press., 1997
• Cassidi, T. (1999). Stress, Cognition and Health. New York.
• Šapīro S. Smēķēšana, alkohols un uzturmācība. -Sorosa fonds-Latvija,1995. 201lpp.
• Valtneris A. Tavai veselībai. Rīga: Mācību grāmata, 1998.
• Березин С., Лисецкий К. Наркомания глазами семейного психолога. СПб.: Речь,
2005.
• Kristiāne F. Mēs, Zoo stacijas bērni. Rīga, „Didam”, 2000.
Periodiskie izdevumi:
• Health Psyhology. American Psychological Association. Division of Health
Psychology.
• Qualitative health psychology. London: Sage Publications.
• Journal of health psychology. London: Sage Publications.
Studiju priekšmeta Klīniskā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Klīniskā psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Mag.psych., Mg.sc.sal., lekt.
I.Majore-Dūšele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas II kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 4
Studiju priekšmeta mērķis – dot pārskatu par klīniskās psiholoģijas galvenajiem darbības
virzieniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi – sniegt zināšanas par klīniskās psiholoģijas virzieniem,
zināšanas par intervijas tehnikām, par psihopatoloģiju un tās veidošanos.
Studiju priekšmeta saturs - normas nosacītība un normas jēdziens, tās fiksēšana un
noteikšana, psihopatoloģijas veidošanās, tās klasifikācijas, diagnostikas metodes; pacienta
līdzdalību noteicošie faktori; slimības iekšējā aina, konflikts, tā risināšanas iespējas,
psihodinamiskās un kognitīvi - biheiviorālās psihoterapijas metodes klīniskajā psiholoģijā;
psiholoģiskie un ētiskie aspekti rehabilitācijā; kognitīvi un emocionāli traucējumi saistībā ar
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slimību; emocijas, to loma klīniskās psiholoģijas un psihiatrijas aspektā. Hroniski slims bērns
ģimenē – aprūpētāju, vecāku reakcijas. Psihiski un somatiski traucējumi, to saistība un
izpausmes dažādās personības nobrieduma pakāpēs dažādās vecuma grupās. Trauksme un
bailes. Onkoloģisko slimību psiholoģiskie aspekti. Somatogēnas psihiskas reakcijas. Kontakta
veidošana starp psihologu un pacientu (klientu). Suicīda fenomens. Evolucionārais suicīda
izskaidrojums. D.de Katanzaro teorija. D. Rubinšteina teorija. Depresija un suicīds. Ā. Beka
teorija. Darkheima teorija par sociālo integrāciju. Karls Menningers. Ernests Bekers –
eksistenciālais skatījums. Freida teorija. Teorija par nāves bailēm un trauksmi. Ernests Bekers
– , eksistenciālā teorija, miršanas trauksme un bailes. A. Tomers un G.Elieisons. Nožēla.
Tuvās nāves pieredze. Roberta Kastenbauma teorija. Nāves bailes ietekmējošie faktori –
reliģija, veselība, dzimums, vecums, trauksmes līmenis. Zinātniskās teorijas par tuvās nāves
pieredzi. S. Blekmora. Mirstošo smadzeņu teorija. Č. Darvina teorija. R.Siegels. Halucināciju
teorija. Temporālās daivas bojājumu teorija. M.Seiboms- teorija par skābekļa deficītu.
Depersonalizācijas reakcijas. Alternatīvās teorijas. E. Kiblere- Rosa – skumju cikls. Nāves
neizbēgamības akceptēšana. Skumju cikla stadijas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūra:
• Artūrs Utināns. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas
iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp.
• Juhans Kulbergs. Dinamiskā psihiatrija. Jumava . 2001, 493.lpp
• Klinische Psychologie – Psychotherapie. U.Baumann, M.Perrez. 2.pārstr.izd., 2003,
1312 S., (arī krievu val.)
• H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. pp
2804.
• Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context, W.W.
Norton;
• Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995.
• Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998
• Eine andere Psychodynamik. M.Pohlen, M.Bautz-Holzherr. 2001. 551pp.
• Cognitive psychology. R.Solso. 2d ed.1996. 600p. (arī krievu val.)
• Nancy McWilliams. Psychoanalytic Diagnosis. .Guilford Publications, Inc.; April 1994;
398p.
• Becker, Ernest. The denial of Death. New York: Free Press, 1973
Periodiskie izdevumi:
Journal of Consulting and Clinical Psychology (APA)
Papildus : resursi internetā
Cannon, Walter B. Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear, and Rage. New York: AppletonCentury_crofts, 1927
Studiju priekšmeta Veselības aprūpe un rehabilitācija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Veselības aprūpe un
rehabilitācija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Rehabilitācijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asist. Dr.I.Mihejeva
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Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā III kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt pamatpriekšstatu par veselību, slimību izcelsmes
iemesliem, izpausmēm, korekcijas iespējām kontekstā ar dzīves kvalitātes saglabāšanu.
.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
analītiski pētīt patoloģisku procesu attīstību, izmaiņas dažādos orgānos un orgānu sistēmās,
izstrādāt racionālus mūsdienīgus paņēmienus pilnai sociālai reintegrācijai sabiedrībā.
Studiju priekšmeta saturs –
slimību būtība. Slimību etioloģija un patoģenēze. Slimības norise. Profilakse un dinamiskā
novērošana. Slimnieku izmeklēšanas metodika. Laboratoriskie izmeklējumi. Funkcionālie dati.
Kompleksas ārstēšanas koncepcijas realizēšana individuālos gadījumos. Ārstnieciskais uzturs.
Farmakoterapija. Psihologa loma rehabilitācijas medicīnā. Rehabilitācijas mērķi un uzdevumi.
Rehabilitācijas komanda. Funkcionālas spējas, to novērtēšana. CNS funkciju traucējumi
dažādu slimību rezultātā. Iztēles saistība ar kognitīvām spējām, kustību kontroli.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
- ieteicamā literatūra
• P.Apinis. Cilvēks. Anatomija, fizioloģija, patoloģijas pamati.(2002).
• I.Lazovskis. Klīniskie simptomi un sindromi. (2004).
• A.Ward., M.Barness. Rehabilitation medicine. (1997).
• DeLisa. Rehabilitation medicine. (1999).
• Murray E.Brandstater. Stroke rehabilitation. (1987).
- papildus literature
• practice-focussed scientific periodicals in medicine and rehabilitation.
Studiju priekšmeta Ievads psihosomatikā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads psihosomatikā, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Psihosomatiskās medicīnas un
psihoterapijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asist.Dr.Andis Užāns
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – dot studentiem zināšanas par psihisko un somatisko procesu
mijiedarbību un psihiskās veselības nozīmi somatisko un psihisko slimību profilaksē un
veselības saglabāšanā.
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Studiju priekšmeta uzdevumi –
• dot zināšanas par psihisko un somatisko procesu mijiedarbības mehānismiem;
• dot zināšanas vispārējā psihosomatiskajā medicīnā;
• dot zināšanas speciālajā psihosomatiskajā medicīnā;
• dot zināšanas par psihosomatisku (disfunkcionālu) ģimeni kā psihosomatiskus
traucējumus un slimības producējošu sistēmu.
Studiju priekšmeta saturs • Emocijas, to klasifikācija, to loma somatizācijas procesā, afektu teorijas pamatprincipi
.
• Biopsihosociālais modelis medicīnā, galvenās psihosomatiskās teorijas, aleksitīmijas
koncepts.
• Stress, tā tipi.
• Miegs, miega fizioloģija.
• Psihosomatiskie traucējumi un slimības, to klasifikācija.
• Psihodinamiskās specifitātes koncepcija.
• Personības struktūra un īpatnības dažādu somatisku slimību gadījumos.
• Emocionāla sasprindzinājuma izlādes veidi.
• Izdegšanas sindroms.
• Placebo efekts.
• Ētikas un profesionalitātes savstarpējās mijiedarbības aspekti
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
• Artūrs Utināns. Cilvēka psihe. Tās darbība, funkcionēšanas traucējumi un ārstēšanas
iespējas. Nacionālais apgāds. 2005. 568 lpp.
• H.I.Kaplan, B.J.Sadock. Comprehensive textbook of psychiatry/YII. In Vol 2. 2001. pp
2804.
• Juhans Kulbergs. Dinamiskā psihiatrija. Teorijā un praksē. Jumava. 2001.494. lpp
• Lyle E.Bourne, Jr., Nancy Felipe Russo (1998) Psychology. Behaviors in Context,
W.W. Norton;
• B.Luban-Plozza, W.Poldinger, F.Kroger (1992) Psychosomatic Disorders in General
Practice, Springler-Verlag;
• Daniel Goleman. Emotional intelligence. Bloomsbury. 1995.
• Džons Boulbijs. Drošais pamats. Rasa, ABC.1998
• J.Kovel. A complete guide to therapy. From psychoanalysis to Behaviour modification.
Penguin Books. 1991.pp.369.
• D.Brown, J.Pedder. Introduction to psychotherapy. Routledge.1993. pp. 238
Studiju priekšmeta Psihiatrijas un narkoloģijas pamati programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Psihiatrijas un narkoloģijas
pamati (I), obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Psihiatrijas un narkoloģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Asoc. Prof. Dr.med. E.Rancāns

130

Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Sniegt klausītājiem pamatzināšanas par garīgām saslimšanām,
kas palīdzētu apgūt saskarsmes prasmes ar garīgi slimiem klientiem, atpazīst psihiskus
traucējumus un ārstēšanas pieejas.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Sniegt maģistrantiem zināšanas par garīgo slimību klīniku un ārstēšanas iespējām.
• Iepazīstināt ar garīgi slimo aprūpes sistēmu Latvijā.
• Apgūt prasmi atpazīt biežāk sastopamos garīgos traucējumus un atbilstoši kontaktēt ar
pacientiem.
Studiju priekšmeta saturs • Garīgās veselības jēdziens. Garīgo slimību etioloģija. Garīgo slimību aprūpes sistēma.
Ētiskie jautājumi psihiatrijā. Stigmatizācijas jēdziens psihiatrijā.
• Garīgo slimību galvenās klīniskās izpausmes – sajūtu, uztveres, domāšanas un
emocionālie traucējumi. Psihopatoloģiskie sindromi
• Ievads psihofarmakoloģijā: neiroleptiķi, antidepresanti, trankvilizatori un garastāvokļa
stabilizatori – galvenie preparāti un lietošanas indikācijas psihiatrijas praksē.
• Šizofrēnijas etioloģija, klīnikas īpatnības un norise. Šizofrēnijas spektra traucējumu
klīnikas īpatnības, norise. Medikamentozā terapija. Psihosociālā rehabilitācija.
• Afektīvie traucējumi. Bipolāri afektīvie traucējumi. Rekurenti depresīvie traucējumi.
Klīnika. Farmakoloģiskā un nemedikamentozā ārstēšana . Suicidu profilakse.
• Neirotiskie ar stresu saistītie un somatoformie traucējumi. Klīniskās izpausmes, norise.
Ārstēšanas iespējas.
• Pieaugušo personības traucējumi. Uzvedības traucējumi, kas saistīti ar fiziskiem
simptomiem. Klīniskās pazīmes , ārstēšanas un aprūpes īpatnības.
• Psihiskie un uzvedības traucējumi alkohola un citu atkarību rosinošo vielu lietošanas
dēļ. Farmakoloģiskā un psihisociālā ārstēšana.
• Organiski psihiski traucējumi – klīniskās izpausmes, ārstēšanas iespējas, aprūpe.
Garīgā atpalicība – simptomi, diagnosticēšanas iespējas un aprūpe.
• Bērnu un pusaudžu psihiatrijas pamati. Bērnu autisma sindroms. Uzmanības deficīta
un hiperaktivitātes sindroms Bērnu un pusaudžu uzvedības un emocionālie traucējumi
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija, rakstisks
eksāmens.
Literatūras saraksts:
Lekciju un praktisko nodarbību izdales materiāli
Ieteicamā:
• Eglītis I (1982) Vispārīgā psihopatoloģija. Zvaigzne, Rīga.
• Eglītis I. (1989) Psihiatrija. Zvaigzne, Rīga
• Eglītis I (1985) Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. Zvaigzne, Rīga
• Andrēziņa R., Tērauds E. Šizofrēnijas diagnostikas un ārstēšanas vadlīnijas. Latvijas
psihiatru asociācija. Rīga, 2008.g., 81 lpp. (elektroniska kopija atrodama www.rsu.lv)
• Tērauds E., , Andrēziņa R., Kupča B. Depresijas norise un ārstēšanas iespējas.
Vadlīnijas. Latvijas psihiatru asociācija. 2009., 64 lpp. (elektroniska kopija atrodama
www.rsu.lv)
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Andrēziņa R., Tērauds E. Vadlīnijas - Praktiskā psihofarmakoterapija. Rīga, 2009.g.,
28 lpp.
• Purviņš I (1997) Praktiskā farmakoloģija. Otrais, papildinātais izdevums. Farmserviss,
Rīga, 116-120, 170-172 lpp
Papildus literatūra:
• Kulbergs J (2001) Dinamiskā psihiatrija. Jumava, Rīga
• Osis R (2006) Narkoloģija vispārējās prakses ārstiem, TRIO-J, Rīga
• Salaspuro M, Kīanmā K, Sepe K (1998) Narkoloģija, Nacionālais apgāds, Rīga
• Semple D, Smyth R (2009) Oxford Handbook of Psychiatry, second edition, Oxford
University Press, Oxford
• Kaplan & Sadocks. Synopsis of Psychiatry, Editors B.J.Sadock, V.A.Sadock. – 10th
ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2007.
• B.J.Sadock, V.A.Sadock. Kaplan & Sadock’s Concise Textbook of Child and
Adolescent Psychiatry. – 10th ed. – Philadelphia; Williams & Wilkins, 2009
• The ICD-10 Classification of Mental and Behavioral Disorders, World Health
Organization, Geneva, 1992.
Interneta resursi:
• Latvijas Universitāte (2009) Garīgās veselības aprūpes māsas pamatspecialitāte,
http://talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/file/MPIC%2036.pdf
• Latvijas Universitāte (2009) Garīgā veselība un atkarīgo pacientu aprūpe
multidisciplinārā komandā
• http://www.talakizglitiba.lv/programmas/personala-profesionalo-zinasanu-un-prasmjupilnveide/gariga-veseliba-un-atkarigo-pacientu
Studiju priekšmeta Pirmā palīdzība programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pirmā palīdzība
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Māszinību akadēmiskā skola
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.paed., Mg.psych.,Māsas grāds,
asist. K.Circenis
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Profesionālās
bakalaura studiju programma psiholoģija 1.kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – spēt veikt klienta veselības stāvokļa izvērtēšanu, spēt novērtēt
klienta vajadzību pēc neatliekamas medicīniskas palīdzības, spēt sniegt pirmo palīdzību
klientam veselību vai dzīvību apdraudošā situācijā, spēt atbilstoši situācijai aktivizēt
neatliekamās palīdzības sistēmu stacionārā un ārpus tā.
Studiju priekšmeta uzdevumi – apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas klienta
veselības stāvokļa izvērtēšanā, vajadzības pēc neatliekamas medicīniskas palīdzības
novērtēšanā, pirmās palīdzības sniegšanā klientam veselību vai dzīvību apdraudošā situācijā,
neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas aktivizēšanā.
Studiju priekšmeta saturs
1. Pirmā palīdzība, tās saturs un reglamentējošie dokumenti
2. Pirmās palīdzības vispārīgie principi
3. Klienta veselības stāvokļa izvērtēšana pēc noteiktas shēmas
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4. Klienta vajadzības pēc medicīniskās palīdzības novērtēšana
5. Nelaimes gadījumu veidi, pirmās palīdzības principi
6. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība traumu gadījumā:
7. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība akūtu saindēšanos gadījumā
8. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība akūtu saslimšanu un hronisku saslimšanu
paasinājumu gadījumā:
9. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība akūtam psihiatriskam pacientam
10. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība speciālās situācijās
11. Klienta stāvokļa izvērtēšanas un pirmās palīdzības atšķirības stacionārā un ārpus tā
12. Klienta stāvokļa izvērtēšana un pirmā palīdzība pacientam bezsamaņā
• ABC un BLS algoritms
• elpceļu caurlaidības nodrošināšana
• mākslīgā plaušu ventilācija
• netiešā sirds masāža
13. Neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas aktivizēšana stacionārā un ārpus tā
14. Pirmajā palīdzībā lietojamie priekšmeti un materiāli (cimdi, maskas, marles saites utt.)
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Pirmā palīdzība (no angļu val. tulkojis M. Baltiņš). Rīga: Zvaigzne ABC, 2003
• Pirmā palīdzība (no angļu val. tulkojusi A. Kalēja). Rīga: Jumava, 2002
• Pirmā palīdzība praksē (no angļu val. tulkojusi K. Salte). Rīga, Zvaigzne ABC, 1997
papildus literatūra
• First aid pocket guide / The American National Red Cross. Portland, Oregon:
American Red Cross, 1994
• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
• http://www.medicinenet.com

Modulis – Psiholoģijas nozares
Studiju priekšmeta Pedagoģiskā psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Pedagoģiskā psiholoģija, obl.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.paed., Mg.psych. Ž.Vazne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sekmēt studenta izpratni par pedagoģiskās psiholoģijas teoriju
nozīmi un to praktiskās izmantošanas iespējām atbilstoši mūsdienu izglītības prasībām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
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•
•

•

Nodrošināt zināšanas par pedagoģiskajā psiholoģijas pamatjēdzieniem un teorijām,
veidojot izpratni par izziņas procesu un darbības īpatnībām, problemātiku un
cēloņsakarībām;
Veicināt studentu prasmi definēt, analizēt un salīdzināt kognitīvo, biheiviorālo un
humānistisko teoriju piedāvātos modeļus, kas ietekmē mācīšanās procesu un
motivāciju, kā arī veicināt studentu spēju izmantot tās atbilstoši mūsdienu
sabiedrības prasībām;
Veicināt studentu radošā potenciāla un pedagoģiskās meistarības attīstību,
iepazīstinot ar mācīšanas metodiku un dodot praktiskas ierosmes darbam ar
bērniem un jauniešiem.

Studiju priekšmeta saturs Studiju priekšmeta ietvaros tiek apskatīts pedagoģiskās psiholoģijas jēdzieni un principi,
mērķi, uzdevumi un metodes. Studiju priekšmetā uzmanība tiek pievērsta skolēnu izziņas
spējām, attīstībai un individuālajām atšķirībām, kuras nosaka kultūra, vide, dzimums un citi
faktori, kas prasa īpašu pieeju un kas ietekmē mācību procesu. Īpaša vērība tiek pievērsta
motivācijas modeļiem un to nozīmei mācību procesā. Šajā kontekstā tiek apskatīta skolēna un
skolotāja mijiedarbība. Studiju priekšmetā tiek apskatītas biheiviorālās mācīšanās teorijas,
sociālās iemācīšanās teorija un kognitīvā mācīšanās teorijas to praktiskās pielietojamības
kontekstā. Studenti iepazīstas ar dažādu mācīšanas metodiku (lekcijas un diskusijas metožu,
kooperatīvās un individuālās mācīšanās) psiholoģiskajiem aspektiem. Studiju priekšmetā tiek
apskatīti skolēnu sasniegumu apkopošanas veidi, kā arī neformālās, normatīvās un kriteriālās
vērtēšanas psiholoģiskie aspekti. Studiju priekšmeta nobeigumā studenti spēj nosaukt un
diskutēt par pedagoģiskās psiholoģijas galvenajām kategorijām, lai atbildētu uz jautājumiem,
kāpēc daži skolēni mācās labprātāk nekā citi, kas viņus motivē mācīties un kā skolotājs var
ietekmēt šo procesu. Studentiem ir priekšstats par pedagoģiskās psiholoģijas teorijām un
galvenajām mācību procesa metodēm, kā arī to praktisko pielietojumu dažādās situācijās.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Geidžs N.L., Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
• Smita K., Strika L. Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. Rīga: Raka, 1998.
• Gardner H. Intelligence Reframed. Multiple Intelligences for the 21st Century. – New
York: Basic Books, 1999.
• Lazear D. The Artistry of Teaching with Multiple Intelligences. - Illinois, 1991.
papildus literatūra:
• Balsons M. Kā izprast klases uzvedību. Rīga: Lielvārds, 1995.
• Bono E. de. Teach your Child how to Think. – England, 1970.
• Выготский Л.С. Педагогическая психология. – Москва: Педагогика, 1991. – 480c.
• Educational
Psychology.
Wikipedia,
the
free
encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Educational_psychology
• Journal of Educational Psychology. Editor: Karen R. Harris, EdD
ISSN: 0022-0663 Published Quarterly. http://www.apa.org/journals/edu/
• Carl H. Rinne “Motivating Students is a persentage game, PHI Delta Kappan, April
1998
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Studiju priekšmeta Organizāciju psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Organizāciju psiholoģija, obl
.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.phil., Mg. psych. Doc. S.Omārova
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2kp
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem zināšanas par cilvēku un grupu uzvedības
psiholoģiskajiem aspektiem mūsdienu darba organizācijās.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Apzināt vadītāju un izpilddarbinieku individuālpsiholoģiskās tipoloģiskās īpatnības un to
ietekmi uz darba attiecībām.
• Noskaidrot varas un subordinācijas attiecību psiholoģiskās izpausmes darba
organizācijās.
• Izskaidrot organizācijas, to veidojošo sociālo grupu un darba komandu raksturojošos
psiholoģiskos procesus un parādības.
• Analizēt organizācijas konfliktu, profesionālā stresa, mobinga cēloņus, dinamiku un
profilakses iespējas.
• Apzināt organizāciju attīstības metodes un konsultēšanas veidus.
• Veicināt studentu prasmes izmantot organizāciju psiholoģijas zināšanas praksē.
Studiju priekšmeta saturs • Organizāciju psiholoģija kā zinātne: priekšmets, problemātika. Organizācija kā sociālās
kolektivitātes forma.
• Organizāciju attīstības metodes. Konsultēšanas veidi un stili organizācijā.
• Koučinga filozofija, avoti un galvenie principi. Organizācijas koučings.
• Indivīds organizācijā, indivīdu tipu psiholoģiskie un sociālpsiholoģiskie raksturojumi, šo
raksturojumu ietekme uz darba procesu.
• Vadītāja funkcijas un lomas. Vara un ietekme. Vara un efektīva līderība. Līderības
teorijas. Harizmātiskā līdera koncepcija
• Vadīšanas stili un to ietekme uz darba procesiem organizācijā. Vadības metodes.
• Darba motīvi un motivācijas teorijas. Motivēšanas un stimulēšanas psiholoģiskie aspekti.
• Grupas organizācijā, to sociālpsiholoģiskie raksturojumi, grupu attīstība.
• Efektīvas darba komandas veidošana. Komandu veidi, dzīves cikls. Komandu veidošana
kā organizācijas attīstības metode.
• Konflikti organizācijās: cēloņi, tipi. Konflikta dinamika, darba konfliktu sekas. Konfliktu
risināšanas iespējas un veidi.
• Korporatīvā organizāciju kultūra, tās tipi un ietekme uz darba procesiem un attiecībām
organizācijā.
• Mobings (sociāli-psiholoģiskais terors) darba organizācijās. Mobinga cēloņi, izpausmes,
attīstības dinamika un sekas. Bosings kā mobinga paveids. Vadītāja loma mobinga
izskaušanā un profilaksē.
• Apmierinātība ar darbu un to veidojošie fenomeni. Teorijas un pētījumi. Apmierinātību
ar darbu veicinošie faktori.
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•

Lojalitāte pret darba organizāciju un tās veidošanas nosacījumi. Lojalitātes teorijas.
Lojalitāte kā darbinieku uzticamība.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
 Viesturs Reņģe. Mūsdienu organizāciju psiholoģija, Zvaigzne ABC, 2007
 Канджеми Дж.П., Ковальски К. Психология современного лидерства
Американские исследования. - Издательство: Когито – Центр, 2007
 Дж.Шермерорн, Дж.Хант, Р.Осборн. МВА Классика. Организационное
поведение, Питер, 2004
 Занковский А.Н. Организационная психология. М.,Флинта МПСИ, 2002.
 Александр Огнев. Организационное консультирование в стиле коучинг.- С-П,
Речь, 2003
 Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. С-М. 2001.
 Robbings, St. Organizational Behavior. - 10th edition, 2003.
 Introduction to Industrial (Organizational) Psychology. By Riggio R.E. Prentice Hall.
1999.
papildus literatūra
 Ešenvalde I. Personāla praktiskā vadība. Merkūrijs LAT. Rīga. 2004.
 Viesturs Reņģe. Organizāciju psiholoģija. 1999.,R., Kamene.
 Психология деловых конфликтов.-Самара: Бахрах-М, 2007
 Д.Коул Управление персоналом в современных организациях Кадровое дело,
Москва 2004
 Врис М.К. Мистика лидерства.-Москва, 2004
 Конфисагор А. Г. Псичология влдсти - Питер, 2004.
 В.Е. Максимов «Коучинг от А до Я», С-П, Речь, 2004
 Т.Д.Зинкевич – Евстигнеева, Фролов Д.Ф., Грабенко Т.М. «Теория и практика
командообразования. Современная технология создания команд» С-П, Речь, 2004
 Р.Мередит Белбин “Типы ролей в командах менеджеров”, “ Команды
менеджеров”, “Как работать по-другому»,2003 – 2004, Hippo, Москва
 К.В. Харский. Благонадёжность и лояльность персонала. Питер. 2004
 Джон В. Ньюстром, Кейт Дэвис «Организационное поведение», С-П, «Речь»,
2000
Studiju priekšmeta Ģimenes psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ģimenes psiholoģija, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. psych., Mg.sc.sal., lek. I.MajoreDūšele
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā III kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
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Studiju priekšmeta mērķis – Iepazīstināt studentus ar teorētiskajām zināšanās ģimenes
psiholoģijā, kā arī veicināt apstākļus savas personības veiksmīgākai izpratnei ģimenes
kontekstā. Sniegt pamatzināšanas un iemaņas ģimenes konsultēšanā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Sniegt teorētiskās zināšanas ģimenes psiholoģijā, aplūkojot gan ģimenes funkcijas,
īpašības un struktūras veidus, gan pāra attiecības, ģimenes krīzes, gan attiecības starp
ģimenes locekļiem, kā arī šķiršanās ietekmi uz ģimenes locekļu emocionālo līdzsvaru.
• Dot ieskatu arī ģimenes terapijas virzienos.
• Studenti pēc šī kursa apgūšanas izprot ģimenes funkcionēšanas likumsakarības, pārzina
ģimenes attīstības stadijas, funkcionālu un disfunkcionālu ģimeņu modeļus, iepazīstas
ar ģimenes problēmu risināšanas veidiem.
• Sniegt pamatzināšanas un iemaņas ģimenes konsultēšanā.
Studiju priekšmeta saturs • Ģimenes funkcijas, īpašības, struktūras veidi.
• Paaudžu lomas.
• Laulāto attīstības stadijas, attiecību veidi.
• Emocionāli veselīgas un neveselīgas ģimenes.
• Ģimenes veidi.
• Bērnu statuss ģimenē.
• Konflikti un to risināšanas iespējas ģimenē.
• Šķiršanās.
• Mediācija.
• Patēvu un pamāšu ģimeņu veidi
• Ģimenes terapijas virzieni.
• Pamatiemaņas ģimenes konsultēšanā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra
• Karpova Ārija. Ģimenes psiholoģija : Lekciju kurss / Ārija Karpova ; rec. Dz.
Meikšāne, I. Krūmiņa ; red. R. Cimdiņa. - Rīga : RaKa, 2006. - 445 lpp. : diagr., tab. (Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 443.-445. lpp. ISBN 998415775X
• Satir, V. (1992). Kak stroit seboja i svoju semju. Moskva: Pedagogika - Press.
papildus literatūra
• Guttmann J., & Lazar A. (2004). Criteria for marital satisfaction: does having a child
make a difference? Journal of Reproductive & Infant Psychology, Vol. 22, No. 3.
• FamilyProcess
• Journal of Family Psychology
• Eidemiller, E. G., & Justickis, V. (1999). Psihologija i psihoterapija semji. S-Pb.: Piter
•
http://web.epnet.com.
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Studiju priekšmeta Ievads juridiskajā psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads juridiskajā
psiholoģijā, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Tiesību zinātņu institūts
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Dr.iur., prof. A.Vilks
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – dot iespēju studentiem apgūt psiholoģiju pielietošanas un
integrācijas specifiku juridisko darbību jomā (jurisprudencē), kas sekmētu viņu teorētiskās un
praktiskās darbības aktivitāti jurisprudencē.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
veicināt studentu prasmi integrēt apgūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas juridiskās
psiholoģijas kontekstā, attīstīt profesionālās spējās un īpašības, veidojot izpratni par juridisko
darbību specifiku, pētīt juristu un likumpārkāpēju darbības psiholoģiskos aspektus, analizēt
noziedzības psiholoģiskus cēloņus un sekas; sniegt zināšanas par aktuālajām juridiskās
konfliktoloģijas problēmām, raksturojot juridiskās konfliktoloģijas kā zinātnes metodoloģiskos
aspektus.
Studiju priekšmeta saturs • Juridiskās psiholoģija: jēdziens un metodes. Juridiskās psiholoģijas attīstība.
• Juridiskās psiholoģijas apakšvirzieni.
• Psihologa profesionālā darbība juridiskās psiholoģijas kontekstā.
• Jurista darbība un jurista psiholoģija. Juridiskā darba psiholoģija.
• Cietušo un liecinieku psiholoģija.
• Izmeklēšanas darbības un tiesu darbības psiholoģiskie aspekti
• Noziedzības psiholoģiskie aspekti. Noziedznieka psiholoģiskais portrets.
• Sods un soda izciešanas psiholoģija.
• Ieslodzīto resocializācija un tās psiholoģiskie aspekti. Probācija.
• Meli. Poligrāfa izmantošana. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze.
• Juridiskie konflikti. Juridiskā konflikta analīze no dažādu psiholoģijas teoriju aspekta.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Guļāns O. Vardarbības problēma un personības garīgais līdzsvars.// Garīgās veselības
veicināšanas aspekti. – R.: 1998, 20-33.lpp.
• Lejiņš P. Kriminālpsiholoģija. – R.: LU, 1938.
• Poudžiunas I. Pārciestas vardarbības pieredzes apzināšanās jauniešiem//Latvijas
Universitātes Raksti.2006. 698.sēj.: Psiholoģija, 36.-50.lpp.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sebre S., Ļebedeva L. Piesaistes stils, dusmas un vardarbības starppaaudžu
pārmantojamības pārtraukšana// Latvijas Universitātes Rakst-. 698.sēj.: Psiholoģija,
2006, 81.-93.lpp.
Semenkova V. Drošības psiholoģija.// Uzņēmumu drošība.-R: BA Turība, 2006., 233271.lpp.
Smilgainis V. Liecinieka liecību psiholoģija. – R.:LU, 1995.
Smilgainis V., Veitnere I. Tiesu psiholoģiskā ekspertīze. - Rīga: LU, 1997.
Strika E. Psiholoģija tiesu sistēmā Latvijā// Baltijas psiholoģijas žurnāls, 2002, sēj.3,
Nr.2, 58-71.lpp.
Šteinberga A., Špona A. Vardarbība un garīgā veselība.// Garīgās veselības
veicināšanas aspekti.-R.: 1998, 94-99.lpp.
Veitnere I. Bērnu seksuālā izmantošana. – R: LPA, 1997.
Vilks A. Kriminoloģija. – R: Nordic, 2004.
Zīle J. Viktimoloģija-pētījuma virzieni, attīstības vēsture // Juristu žurnāls Nr.10., 47.lpp.
Васильев В.Л. Юридическая психология.-СПб: Питер., 2003.

papildus literatūra:
• Andrews, D.A., Bonta, J. The Psychology of Criminal Conduct. – Cincinnati: OH:
Anderson, 1994.
• Kurke, M.I., & Scrivner, E.M. (Eds.) Police Psychology into the 21st Century. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1995.
• Majore I., Žagare I., Sebre S., Spruģevica I., Dimanta R. Kā palīdzēt vardarbībā
cietušam bērnam. – Rīga: Balodis, 2001).
• Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. - М.: Норма, 2000.
• Юридическая конфликтология. Под.ред. И.Н.Кудрацева.-М: 1999
Studiju priekšmeta Ievads vides psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads vides psiholoģijā, izv
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.paed., Mg.psych. Ž.Vazne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sekmēt studentu izpratni par cilvēka un vides mijiedarbības
psiholoģiskajiem aspektiem, kā arī veicināt radošas personības attīstību un studentu spēju
izjust vidi.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Nodrošināt zināšanas par vides psiholoģiju saistībā ar zinātni un kultūru, apskatot vides
psiholoģijas teoriju praktisko pielietojamību mūsdienās un veicinot sapratni par cilvēka
un vides saistības psiholoģiskajiem aspektiem;
• Veicināt studentu spēju meklēt un saskatīt vidi harmonizējošus un degradējošus
faktorus;
• Veicināt studentu radošā potenciāla attīstību, analizējot situācijas, salīdzinot un atrodot
risinājumus.
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Studiju priekšmeta saturs • Studiju priekšmetā tiek apskatīts vides psiholoģijas jēdziens, tā starpdisciplinārā
saikne, mērķi un uzdevumi.
• Studiju priekšmetā tiek apskatītas cilvēka – vides mijattiecību metodoloģiskās pieejas
(sistēmiskā pieeja, lauka pētījumi, problēmorientētā pieeja, eklektiskā pieeja,
interdisciplinārā pieeja), kas atklāj vides psiholoģijas pielietojumu.
• Studenti iepazīstas ar vides psiholoģijas teorijām, t.sk. Levina teoriju, teoriju par
adaptācijas procesiem un to praktisko izmantošanu dzīvē.
• Vides psiholoģija tiek raksturota gan no tā aspekta, kurā biofiziskā vide rada
psiholoģiskus efektus, gan arī no tā aspekta, kā cilvēku darbība ietekmē sociofizisko un
biofizisko vidi.
• Studenti iepazīstas ar vides psiholoģiju kā cilvēka pasaules izpratnes un
harmonizēšanas instrumentu.
• Studiju priekšmetā tiek pētīta vides uztvere, veikts tās novērtējums un veidota
attieksme.
• Studenti meklē atbildes uz jautājumiem, vai biofiziskā un sociālā vide rada mieru,
prieku un patiesu labklājību, kas būtu jādara, lai uzlabotu dzīves kvalitāti, kā uzlabot
mijiedarbību cilvēka uzvedība – vide, kāpēc dažas vietas šķiet komfortablas, bet citas
rada trauksmi, kā uzlabot vidi, lai samazinātu stresu.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Jūrmalietis R. Uzvedības zinātnes, vide, veselība: Mācību palīglīdzeklis vides
veselības zinātnē. Rīga: LU, 1999. – http://www.liis.lv/vi/uzvedz.htm
• Jūrmalietis R., Birziņa R. Vide un veselība: Mācību līdzeklis. Rīga: LU, 1998. –
http://www.liis.lv
• Kundziņš M. Dabas formu estētika. Rīga: Madris, 2004.
• Bechtel R.B., Churchman A. Handbook of Environmental Psychology, 2002
• Gavin D. Outer Spaces. London: Dorling Kindersley Limited, 2003.
papildus literatūra:
• Journal of Environmental Psychology. http://www.ingentaconnect.com/content/ap/ps
• Environmental Psychology. Wikipedia, the free encyclopedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_psychology
Studiju priekšmeta Ievads sporta psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads sporta psiholoģijā, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
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Studiju priekšmeta mērķis – nodrošināt nākamos speciālistus ar sistematizētām zināšanām
un prasmēm sporta psiholoģijas jautājumos, kas nepieciešamas darbā ar sportistiem un
treneriem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt ar sporta psiholoģijas lomu sporta treniņu un sacensību procesā;
• Sniegt zināšanas par psiholoģisko faktoru ietekmi sporta treniņu un sacensību laikā;
• Veicināt prasmes noteikt un regulēt nelabvēlīgos pirmsstarta un sacensību emocionālos
stāvokļus;
• Sekmēt izpratni par sporta psiholoģijas aktualitātēm mūsdienu kontekstā.
Studiju priekšmeta saturs 1. Ievads sporta psiholoģijā:
• Sporta psiholoģijas vēsturiskā attīstība;
• Teorijas un prakses savstarpējā saistība sporta psiholoģijā.
2. Personības individuāli tipoloģisko īpašību izpratne sportā.
3. Grupas un komandas dinamika sportā:
• Grupas struktūra;
• Komandas saliedētība;
• Komandas saliedētibas un rezultativitātes sacensībās savstarpējā saistība.
4. Līderības izpratne sportā
5. Spēlētāju psihiskā noturība sportā
6. Pirmsstarta stāvokļi, stress un trauksme sportā:
• Stresa cēloņi un izpausmes sportistiem;
• Stresa un traumu savstarpējā saistība;
7. Psiholoģiskā sagatavošana sportā
8. Psihiskās pašregulācijas un regulācijas metodes
9. Pētīšanas metodes sportā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 30%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 30%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Ābele, A. (2009). Ievads sporta psiholoģijā. Rīga: RaKa.
• Carron, A., Hausenblas, H. (1998). Group Dynamics in Sport. Second Edition.
Morgantown, WV:Fitnes Information Technology.
papildus literatūra:
• Jowett, S., Lavallee, D. (2007). Social Psychology in Sport. Human Kinetics, Inc.
• Moran, A. (2004). Sport and Exercise Psychology. A Critical Introduction. Routledge
is an imprint of the Taylor & Francis Group.
• Morris, T., Summers, J. (2003). Sport Psychology theory, applications and issues
(second edition). WILEY: J.Wiley & Sons Australia, Ltd.
• Murphy, S. (2005). The Sport Psychology Handbook. NY, Human Kinetics Publishers,
Inc.
• Weinberg, R., Gould, D. (1999). Foundations of Sport and Exercise psychology. US:
Human Kinetics.
• Родионов, А. (2004). Психология физического воспитания и спорта.
М.:Академический проект.
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Studiju priekšmeta Ievads politiskajā psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads politiskajā psiholoģijā,
izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg.psych. M.Zakriževska
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Kurss sniedz ieskatu politiskajā psiholoģijā kā vienā no sociālā
psiholoģijas apakšnozarēm. Kursa ietvaros studenti iepazīstas ar politiskās psiholoģijas
jēdzieniem, teorijām un metodēm, lai gūtu dziļāku izpratni par politisko spriedumu un lēmumu
pieņemšanas procesiem. Kā arī izpratni par politisko spriedumu un izvēli saistībā ar izziņas
procesiem, emocijām, vērtībām, sociālo identitāti u.c.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Pilnveidot studējošo izpratni par politisko psiholoģiju un tās galvenajiem jēdzieniem.
• Veidot izpratni par plašsaziņas līdzekļu nozīmi politiskajā psiholoģijā.
• Veidot zināšanas par cilvēka uzvedību grupās, starp grupu attiecībām, attieksmēm,
stereotipiem u.c.
• Pilnveidot spēju novērtēt dažādību.
• Attīstīt profesionālās prasmes.
• Pilnveidot un attīstīt kritiskās domāšanas prasmi.
• Pilnveidot un veicināt studentu mācīšanās iemaņas.
• Pilveidot prasmi pielietot savas zināšanas ikdienā.
• Veidot prasmi izteikt savas domas rakstveidā.
Studiju priekšmeta saturs • Politiskā psiholoģija un tās saistība ar citām zinātnēm;
• Politiskās psiholoģijas pētīšanas metodes;
• Racionalitātes jēdziens psiholoģijā un politikā;
• Politisko lēmumu pieņemšanas modeļi;
• Politiskās vērtības un ideoloģija;
• Politiskās attieksmes;
• Vara un politiskā līderība;
• Personība un politiskā uzvedība;
• Konservatīvisms un liberālisms kā motivētas sociālās izziņas formas;
• Sociālā identitāte, sociālie stereotipi saistība ar politiku;
• Grupu konflikti. Kolektīva politiskā uzvedība;
• Konstruktīvas un destruktīvas politikās uzvedības formas;
• Plašsaziņas līdzekļu nozīme un politiskā pārliecība.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.

Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Marcus, G. The Psychology of Emotion and Politics. In Oxford Handbook of Political
Pscyhology. In D. Sears, L. Huddy, R. Jervis (Eds.) - New York: Oxford University
Press, 2003.
• Svence, G. Ievads politiskajā psiholoģijā. - Rīga: Raka, 2004.
• Шестопал, Е.Б. Политическая психология. - М.: Аспект Пресс, 2006.
• Шестопал, Е.Б. Политическая психология. Хрестоматия. - М.: Аспект Пресс,
2007.
papildus literatūra:
• Ašmanis, M. Politikas terminu vārdnīca. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
• Ašmanis, M. Politikas teorija. - Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.
• Barber, J. D. The presidential Character, Predicting Performance in the White House. New Jersey: Prentice Hall, 1992.
• Bennett, W. L. News: The politics of illusion. - New York: Longman, 2007.
• Benoit, W. L., McHale, J. P. Presidential candidates’ television spots an personal
qualities. Southern Communication Journal, 68, 319 – 334, 2003.
• Righolt, A. Personality Political Leaders. Analyse at – a – distance. The Political
psychology of Leadership and Public opinion. http://www.ecprnet.eu/
• Robertson, D. A Dictionary of Modern Politics. - London And New York: Europa
Publications. Taylor & Francis Group, 2002.
• Sears, D.O., Ruddy, G, Jervis, R. Oxford Handbook of Political Psychology. - Oxford
University Press, 2003. Starlings, G. Valsts sektora pārvalde. - Rīga: Valsts
administrācijas skola, 1999.
• Vēbers, M. Politika kā profesija un aicinājums. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1999.
• Mакаренко, Б. Феномен полигического лидерства в восприятии общественного
мнения. Вестник РОПЦб, Nr. 16., 1996.
• Шалагинова, Л.В. Психология лидерства. - Издательство: Речь
Вид издания: Учебное пособие, 2007.
•
•
•
•

Datubāzes:

EBSCO
Emerald
SpringLink
ProQuest Dissertations & Theses
Studiju priekšmeta Ievads starpkultūru psiholoģijā programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads starpkultūru
psiholoģijā, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Komunikācijas studiju katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.art., as.prof. D.Hanovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
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Studiju priekšmeta mērķis – sniegt zināšanas par kultūru kā cilvēka radītu sakārtotību,
kā apzināti mākslīgo, dabā nesastopamo, jēgpilno. Kursa uzdevumi ir veidot zinātniski
pamatotu izpratni par kultūru: tās nosacīto patstāvību, attīstības likumsakarībām, ģenēzi,
funkcijām; kontrkultūras un subkultūras tradīcijas un motivācijas vietu un lomu kultūras
apritēs.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
Veicināt studējošajiem kultūras un strapkultūru sakaru (attiecību) fenomena izpratni, attīstīt
diskursīvu kultūras teoriju analīzi, veicināt iemaņas darbam ar ietekmīgāko kultūras teoriju
autoru avotiem.
Studiju priekšmeta saturs • Kultūra kā cilvēka radīta struktūra. Kultūras konkrētums. Kultūras izpratnes vēsturiskā
attīstība. Antropoloģiskais tīkls (K. Gīrcs).
• Kultūras antropoloģiskie rāmji – laiks un telpa kultūras teorijā.
• Cikliskais un lineārais laiks. Arhaiskās sabiedrības un modernas sabiedrības laika
izpratne. Profanais/sakrālais laiks (M. Eliade).
• Mītiskā domāšana – kultūras arhīvācija (E. Kasirers).
• Kultūras (kolektīvā) atmiņa: laika nobīde (Kozeleks); atmiņu vietu teorija (les lieux de
memoire (P. Norā)).
• Kultūra kā sistēma. Kultūras funkcijas, tipoloģija, hierarhija. Masu un elitārā kultūra.
Kultūras izplatība un uztvere.
• Ideoloģija, rakstiskā kultūra, diskursīvas kultūras attīstība. Latvijas sabiedrības
kultūrapziņas īpatnības.
• Kultūra un kontrkultūra. Subkultūra. Kultūras vērtību sistēma.
• Starpkultūru attiecību fenomens: priekšmets, hronoloģija, aktuālā attīstība un
problemātika.
• Kultūrkonflikta veidošanas: mēs un viņi kopienu veidošanas tehnoloģijas. Citadība
kultūrā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūra saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Priedītis A. Kultūras teorijas pamati, D-pils, 2000.
• Andersone Z.Kulturoloģija I,II, Rīga, 2002, 2003.Gīrcs K. Kultūru interpretācija. –
AGB. – Rīga, 1998.
• Castells M. The rise of the Network Societies. – New York, 1999.
• Castells M. The power of identity. – New York, 1995.
• Curran J. Media and Power. – Routledge. – London, 2004.
• Giddens A. Konsequenzen der Moderne. – Suhrkamp, 1997.
• Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns, Bd. 2. – Suhrkamp, 1997
• Hall T. E. Beyond Culture. – Anchor Books. – New York, 1989
• Kennedy M. B. (ed.) The Cyberspace Reader. - Routledge. – London, 2002
• Mirzoeff N. (ed.) The Visual Culture Reader. - Routledge. – London, 2005
• Ruesen J. Die Vielfalt der Kulturen. – Surkamp, 1998
papildus literatūra:
• Bodrijārs. Ž. Simulakri un simulācija. – Rīga, Omnia Mea, 2000
144

•
•
•

Шейгал Е. Семиотика политического дискурса. – Москва, Гнозис, 2004.
Theory of Culture. Richard Munch and Neil J. Smelser, editors:
http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft8q2nb667/
Freud's Theory of Culture: Eros, Loss, and Politics:
http://www.rowmanlittlefield.com/Catalog/SingleBook.shtml?command=Search&db=
%5EDB/CATALOG.db&eqSKUdata=074252261X
Studiju priekšmeta Ievads reliģijas psiholoģijā programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads reliģijas psiholoģijā,
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Kumonikācijas studiju katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Dr.art., as.prof. D.Hanovs
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma I kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar reliģiju kā
fenomenu kam ir visai nozīmīga loma gan psiholoģijas kā zinātnes kontekstā, gan indivīda kā
pēc „dizaina” holiskas personas virzības uz iekšēju integrētību procesā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar lielākajām pasaules reliģijām un tām pamatā
esošajiem pasaules uzskatiem. Īpaša uzmanība tiks veltīta vides un indivīda
mijiedarbībai reliģisku uzskatu formācijas procesā.
• Studenti apgūs vadošo 20. gadsimta psihologu attīstīto uzskatu par reliģiju
pamatprincipus, galveno uzmanību pievēršot personības teorijām, kā arī uz šīm
teorijām balstīto psihoterapijas sistēmu analīzei.
• Kursa ietvaros studenti iepazīsies ar stratēģijām un metodēm, kas ir orientētas uz
cilvēka kā vienotas psihosomatiskas būtnes individuāciju (izaugsmi, attīstību).
Studiju priekšmeta saturs –
Kurss koncentrējas uz dominējošo reliģijas psiholoģijas diskursa paradigmu analīzi, kā arī uz
diskusiju par atsevišķu reliģijas psiholoģijas jomā respektētu personību izvirzīto teoriju un/vai
empīrisku pētījumu un to rezultātu mijsakarībām. Kursā tiks aplūkotas reliģijas psiholoģijas
attīstības tendences mūsdienās un tuvākajā nākotnē (apmēram nākošie 10 -20 gadi). Šajā
kontekstā priekšplānā izvirzās aizvien pieaugošā empīriskas pētniecības loma reliģijas
psiholoģijas zinātnes attīstībā, gendera studiju ietekme uz zinātnisku reliģijas fenomena
aplūkošanu, kā arī reliģiskie fenomeni un procesi sabiedrības dzīves kontekstā.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
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Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Crain W. Theories of Development. Concepts and Applications. 3rd ed. Engelwood
Cliffs: Prentice Hall, 1992.
• Freids Z. Totēms un tabu. Rīga: Minerva, 1995
• Freids Z. Kādas ilūzijas nākotne. Rīga: Intelekts, 1996.
• Galanter M. Cults: Faith, Healing, and Coercion. Oxford University Press, 1999.
• Hood R.W. et.al. The Psychology of Religion. NewYork: The Guilford Press, 1996.
• Jung C.G. Answer to Job. Princeton University Press, 1969.
• Johnstone R.L. Religion in Society: A Sociology of Religion. Engelwood Cliffs:
Prentice Hall, 1988.
• Lagone M.D. Recovery from cults. Help for Victims of Psychological and Spiritual
Abuse. New York: W.W. Norton, 1993.
• Mūks R. Pauls Tillihs: Reliģija un kultūra. Rīga: Jāņa sēta, 1997.
• Oates W.E. The Psychology of Religion. Waco, TX: Word Books, 1973.
• Paloutzian, R. F. Invitation to psychology of religion. Boston: Allyn & Bacon, 1996.
• Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. Rīga: Intelekts, 1998.
• Tagadnes izaicinājums. Karla Gustava Junga 120. dzimšanas dienai veltīts rakstu
krājums. - Rīga: Intelekts, 1996.
• Weber M. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. London: Unwin
Paperbacks, 1987.
papildus literatūra
• Augsburger D. W. Pastoral Counseling Across Cultures. Philadelphia:
Westminster, 1986.
• Līdums G. Dzīve pēc iziešanas no sektas. Rīga: Svētdienas Rīts, 2001.
• Singer M.T., Lalich J. Cults in Our Midst: The Hidden Menace in Our
Everyday Lives. San Francisco: Jossey-Bass, 1995.
• Jungs K.G. Dvēseles pasaule. Rīga: Spektrs, 1994.
• Klīve V. Pa kuru ceļu? Rīga: Svētdienas rīts, 1992.
Studiju priekšmeta Darba psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Darba psiholoģija, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. psych., lekt. Daina Romanovska
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2kp
Studiju priekšmeta mērķis – Kursa galvenais mērķis ir iepazīstināt studentus ar darba
ergonomikas nozīmi aroda veselībā un drošībā, apgūt psihosociālos un organizatoriskos riskus
darba vietā, to novēršanas pamatprincipus.

Studiju priekšmeta uzdevumi – veidot studentiem pareizu izpratni par darba ergonomikas
nozīmi aroda veselībā un drošībā, par psihosociālajiem un organizatoriskajiem riskiem darba
vietās, to novēršanas pamatprincipiem.
Studiju priekšmeta saturs –
• Darba drošības, higiēnas un veselības jēdziens. Veselībai nodarītie kaitējumi darba
rezultātā. Darba apstākļi un riska faktori. Darba vides risku novērtēšana un novēršana.
• Ergonomikas pamatjēdziens un mērķi. Antropometrija un biomehānika. Darba
fizioloģijas nozīme ergonomikā.
• Fiziskā un garīgā darba slodze. Darbaspējas un nogurums. Garīgā un fiziskā darba
stress. Monotonijas stress. Preventīvie pasākumi.
• Smaguma celšanas un pārvietošanas principi. Piespiedu pozas un atkārtotas kustības.
• Fiziskās darba vides ietekmējošie faktori - troksnis, vibrācija, mikroklimats,
apgaismojums, krāsas, gaisa kvalitāte, jonizējošais un nejonizējošais starojums,
ķīmiskie un bioloģiskie piesārņotāji. Preventīvie un darba aizsardzības pasākumi.
• Darbs ar datoru. Datora redzes sindroms. Vingrojumu komplekss acīm un ķermenim.
Darba vietas ergonomisks iekārtojums un aprīkojums.
• Uzņēmuma psiholoģiskie un darba vietas organizācijas aspekti. Darba stress. Psihiskā
un fiziskā stresa izpausmes. Profesionālās izdegšanas sindroms un profilakse.
• Ergonomisko faktoru izraisītās arodslimības (perifērās nervu sistēmas, muskuļu un
skeleta sistēmas, balss aparāta un redzes orgānu). Preventīvie pasākumi
• Nelaimes gadījumi un drošības sistēmas darbā. Darba aizsardzības modelis. Darba
vides riska novērtēšanas metodes.
• Preventīvo programmu ieviešana uzņēmumā, likumdošana un valsts institūcijas, kas
saistītas ar darba vides iekšējo uzraudzību un risku novēršanu.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
1. ES PHARE finansētais Latvijas -Spānijas sadarbības projekts “Ergonomika darbā” 4
daļas :
• Darba drošība
• Darba higiēna
• Darba apstākļi un veselība darbā
• Darba psihosociālā vide
Izdotas sadarbībā ar Spānijas Nacionālās Darba Drošības un Higiēnas institūtu, 2003
2. Interneta resursi:
o Eiropas Darba Drošības un veselības Aizsardzības Aģentūras mājas lapa:
http://europe.osha.eu.in/
o Labklājības ministrija:www.lm.gov.lv
o Valsts darba inspekcija: www.vdi.lv
o Darba un vides veselības institūts :www.parks.lv/home/ioeh
o Latvijas darba devēju konfederācija:www.lddk.lv
o Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība: www.lbas.lv
3. M.Eglīte. Darba medicīna. - Rīga, 2000
4. Darba vides riska faktori un strādājošo veselības aizsardzība. V.Kaļķa un Ž.Rojas red.
Elpa-2, Rīga, 2001
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5. Ergonomics, An Introductory Course, Riga Technical University, 1995.
6. Ergonomic Checkpoints. Practical and esay-to-implement solutions for improving
safety, health and working conditions. International Labour Office, Geneva, 1996.
papildus literatūra:
1. V.Reņģe "Organizāciju psiholoģija." - Rīga, Kamene, 2001.
2. V.Reņģe "Mūsdienu organizācijas psiholoģija."– Rīga: Zvaigzne ABC, 2007.
3. Likumdošanu darba aizsardzības jomā var meklēt:
o www.likumi.lv
o www.mk.gov.lv
o www.saeima.lv
Studiju priekšmeta Ievads mēdiju psiholoģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads mediju psiholoģija,
izvēle
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Komunikācijas studiju katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – asoc. prof., Dr. Philol. Ilva Skulte
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
bakalaura programmas 3. studiju gada studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) –

2. kredītpunkti

Studiju priekšmeta mērķis: Kursa mērķis ir iepazīstināt ar mūsdienu masu komunikācijas un
mediju lietojuma psiholoģiskajiem aspektiem, teorijām, kas skaidro masu komunikācijas un
mediju lietojuma efektus indivīda un sociālajā psiholoģijā komunikācijas aktuālo problēmu un
attīstības tendenču kontekstā, kā arī aplūko psihologa lomu medijos. Studenti iegūst
kompetenci mediju darbības psiholoģisko aspektu un efektu analīzē.
Studiju priekšmeta uzdevumi :
• Apgūt pamatzināšanas par mediju komunikācijas struktūru un vietu indivīda un
sabiedrības dzīvē un kultūrā;
• Apgūt mediju psiholoģijas elementus, aspektus un teorijas;
• Iemācīties kritiski un analītiski izvērtēt dažāda veida komunikācijas efektus
psiholoģijas aspektā.
Studiju priekšmeta saturs:
• Mediju psiholoģijas jēdziens un attīstība masu komunikācijas pētniecības kontekstā
• Masu komunikācijas efekti sociālās psiholoģijas kontekstā. Sociālās mācīšanās teorija.
Sistēmatkarības teorija
• Mediju efekti kognitīvās psiholoģijas kontekstā. Rāmēšana. Shēmu teorija. Uztveres
psiholoģijas elementi
• Ziņu efekti sociālajā un politiskajā (sa)dzīvē
• Reklāmas psiholoģijas pamati
• Sekss, varmācība un mediji
• Mediji un bērni. Dažādu grupu atšķirības mediju efektos.
• Mediju psiholoģijas īpatnības jauno mediju laikmetā: konektivitāte, virtuālā telpa un
reāllaiks, sociālie tīkli un identitāte.
• Psihologs un mediji
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Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens.
Literatūra:
• Rubene, Z. Krūmiņa, A. Vanaga, I. Ievads mediju pedagoģijā. - Rīga : RaKa, 2008.
• Castells, M. Communication Power. - Oxford, New York: Oxford University Press,
2009.
• Children, Adolescents and the Media. Ed. By Strasburger, V.C., Wilson, B.J. –
London: Sage, 2002.
• Giles, D. Media Psychology. - Mahwah,NJ: Lawrence Erlbaum, 2003
• Harris, R.J. A Cognitive Psychology of Mass Communication. 3.ed. – Mahwah,NJ:
Lawrence Erlbaum, 1999.
• Joinson, A, N. Understanding Psychology of Internet Behavoir: Virtual Worlds, Real
Lives. – Basingstoke: Palgrave, Macmillan, 2003.
• Media Effects. Advances in Theory and Research. – ed. Bryant, J. Zillmann, D. –
Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 1994.
• Media Entertainment: The Psychology of Its Appeal. - ed. Zillmann, D., Vorderer, P. Hillsdale: Lawrence Erlbaum, 2000.
• Perspectives on Psychology and the Media. – ed. Kirschner, S. Kirschner, D.A. –
Washington, APA, 1997.
• Psychology and the Internet: Intrapersonal, Interpersonal and Transpersonal
Implications. 2.ed.- ed.by Gackenbach, J. - Burlington, Elsevier, 2007.
• Wallace, P. Psychology of the Internet. – Cambridge University Press, 1999.
• Rutledge, P. What is Media Psychology? -Media Psychology Research Center: http://mprcenter.org/?page_id=16
• Fremlin, J. Understanding Media Psychology - APS Observer. http://www.psychologicalscience.org/observer/getArticle.cfm?id=2287
Studiju priekšmeta Vadīšanas un konfliktu psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Vadīšanas un konfliktu
psiholoģija, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Doc. Dr. Phil., Mg.Psych., Silva
Omārova
Studiju priekšmeta klausītāji – Komunikācijas fakultātes Socioloģijas un psiholoģijas
katedras studiju programmu „Psiholoģija” 4.kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos -2 KP
Studiju priekšmeta mērķis – Sekmēt studentu izpratni par darba dzīves aktuālajām
psiholoģiskajām problēmām.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt studentus ar psihosociālo risku veidiem darba vietā.
• Veicināt studentu prasmes mazināt un pārvarēt psihosociālo risku ietekmi uz veselību
un attiecībām darba vietā.
• Sniegt studentiem zināšanas par atsevišķām vadīšanas psiholoģijas problēmām darba
kolektīvā.
• Sekmēt studentu prasmes izmantot šīs vadīšanas psiholoģijas atziņas savā darbā.
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Studiju priekšmeta saturs:
Darba nozīme cilvēka dzīvē. Darba vietas jēdziens, struktūra. Psihosociālo risku cēloņi darba
vietā. Attiecību dinamika kā psihosociālo risku cēlonis. Psihosociālo risku veidi. Konflikti
darba vietā. Konflikta jēdziens, veidi. Vērtību un vajadzību konflikti. Konfliktu pozitīvie un
negatīvie aspekti. Konfliktu cēloņi. Konflikta struktūra, stadijas un attīstības dinamika.
Cilvēku un grupu uzvedības stratēģijas un taktikas konfliktu situācijas. Konfliktu atrisināšanas
veidi : personīgie, publiskie un administratīvie. Jēdziens par meditāciju. Stresa jēdziens un
veidi. Stresa līmeņi. Profesionālā stresa cēloņi, dinamika un sekas. Stresuzņēmīgi cilvēku tipi.
Profesionālā stresa profilakse. Profesionālā izdegšana. Profesionālās izdegšanas dimensijas.
Izdegšanas izpausmes un sekas darbi niekam un organizācijai. Pārmērīga stresa un
profesionālās izdegšanas profilakse darba vietā. Mobings –psiholoģiskais terors darba vietā.
Mobinga izpausmes, cēloņi un dinamika. Mobinga sekas darbiniekiem un organizācijai.
Bosings – vadītāju psiholoģiskais terors pret padoto darbinieku. Mobinga un bosinga
profilakses iespējas darba organizācijās. Vadītāja lomas un vadīšanas stili. Vadīšanas stila
saistība ar vadītāja un padotā personību. Vadītāju tipi, „menedžmenta režģis”. Vadītājs kā
līderis. Līderības teorijas. Vadītāja autoritāte un harizma. Vadītājs kā vērtību devējs. Galvenās
vadītāja kļūdas. Kontroles nozīme darba procesā. Efektīvas kontroles psiholoģiskie
nosacījumi. Kontroles veidi. Iekšējā un ārējā kontrole. Galvenās kontroles kļūdas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – eksāmens
Literatūra saraksts
ieteicamā literatūra:
• Halta, K. Veiksmīga karjera vai mobings – psiholoģiskais terors darbā, Rīga, Jumava,
2003.
• Praude, V., Beļčikovs, J., Menedžments, Rīga, Vaidelote, 1996.
• Psihosociālā darba vide. Labklājības ministrija. (izdošanas vieta un gads nav norādīti)
• Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga, Zvaigzne ABC, 2007.
• Армстроонг М. Практика управления человеческими ресурсами., Питер, 2004.
• Гришина Н.И. Психология конфликта, Питер, 2007
• Занковский А.Н. Организационная психология.Москва, изд.-во «Флинта»
МПСИ, 2002.
papildus literatūra:
• Greenberg J., Baron R.A. Behavior in Organizations. Prentice Hall, Englewood Cliffs,
New Jersey, 2000.
• Cole G.A. Organizational Behaviour. Theory and Practise. DP Publications LTD.
Aldine Place, 1995,
• Brown R.K. Understanding industrial organizations. Theoretical perspectives in
industrial sociology. London and New-York, Routledge, 1995
• Handbook of Organizational Culture&Climate. Ed. by Neal M. Ashkanasy. SAGE
Publ.Inc. 2000
• Красовский Ю.Д. Организационное поведение. Москва, ЮНИТИ, 2003
Studiju priekšmeta Intelekta un kreativitātes psiholoģija programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Intelekta un kreativitātes
psiholoģija, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība - Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – Mg. psych., Mg.sc.sal. I.Ozola
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Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programmas III kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – sniegt studentiem teorētiskas zināšanas par intelekta un
kreativitātes psiholoģiju un pārskatu par radošuma veicināšanas paņēmieniem.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīstināt studentus ar intelekta un kreativitātes psiholoģijas vadošajām teorijām, tās
pētījuma metodēm;
• aplūkot intelekta un kreativitātes attīstības faktorus.
Studiju priekšmeta saturs –
• Cilvēka potenciāls. Intelekts, kreativitāte, radošas spējas, apdāvinātība, talants,
ģenialitāte (definīcijas).
• Spējas un dotības. Spēju veidi un raksturojumi. To rašanās avoti. To attīstību
noteicošie faktori.
• Intelekts. Intelekta veidi. Intelektuālā “norma”. Intelekta teorijas.
• Intelekta dzimumatšķirības, personības atšķirības, vecumposmu īpatnības, etniskas
atšķirības, sociāldemogrāfiskie aspekti.
• Radošas spējas. Kreativitātes fenomena skaidrojums dažādu autoru interpretācijās un
teorētiskajās koncepcijās. Radoša personība.
• Kreativitātes dzimumatšķirības, personības atšķirības, vecumposmu īpatnības, etniskas
atšķirības.
• Kreatīvo cilvēku attīstības iespējas Latvijā.
• Apdāvinātība. Apdāvinātības teorijas. Apdāvinātības veidi. Apdāvinātības pazīmes,
īpatnības un raksturojumi. Leģendas, mīti un fakti par cilvēkiem ar unikālām spējām.
• Apdāvināto cilvēku personības īpatnības. Apdāvinātības attīstības faktori.
Apdāvinātība kā problēma. Mācību procesa stratēģijas apdāvināto bērnu apmācībā.
Apdāvinātības diagnostika.
• Talants – iedzimta vai iegūta īpašība.
• Ģenialitāte. Ģenialitāte un slimība. Ģenialitātes patoloģiskie gadījumi.
• Savu spēju un talantu apzināšanās, attīstība un pilnveidošana (kreativitātes treniņa
elementi).
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Brody, N. (1992). Intelligence. San Diego, CA: Academic Press.
• Handbook of Creativity. (1999). In P. Sternberg (Ed). Cambridge: University Press.
• Handbook of gifted education. (1997). In N. Colangelo, & G. A. Davis (Eds.). Needham,
MA: Allyn & Bacon.
• International Handbook of Giftedness and Talent. (2002). Edited by Heller K.A., Sternberg
R.J., Subotnik R.F. Pergamon.
• Pope Rob (2000).Creativity. Routledge.
• Radoša personība: zinātn. Rakstu krājumi (2000-2004). – R.: Vārti.
151

•

Sternberg, R.J. (1985). Beyond IQ: A triarchic theory of human intelligence. New York:
Cambridge University Press.
• Богоявленская, Д.В. (2002). Психология творческих способностей. М.: Академия.
• Дружинин В.Н. (1999) Психология общих способностей. – СПб.
• Матюшкин, А.М. (под ред.). (2004). Одаренность и возраст. М.: Издательство
Московского психолого–социального института.
• Холодная, М.А. (2002). Психология интеллекта. Парадоксы исследования. СПб.:
Питер.
papildus literatūra:
• Gross, M. U. (2004). Exceptionally gifted children. New York: Routledge.
• Sternberg, R.J. (1997). Successful intelligence. New York: Plume.
• Лейтес, Н.С. (под ред.). (2000). Психология одаренности детей и подростков. М.:
Академия.
• Ломброзо, Ч. (1998) Гениальность и помешательство. – Симферополь.
• Лосева, А. (2004). Психологическая диагностика одаренности. М.: Трикста.
• Одаренные дети. (1991). (под ред. Бурменской Г.В., Слуцкого В.С.). - М.
• Creativity Research Journal
• Intelligence
• Journal of Creative Behavior

Modulis – Citas blakusnozares
Studiju priekšmeta Ievads mākslas terapijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads mākslas terapijā, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sporta, uztura un pedagoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji –Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg.paed.doc.
K.Mārtinsone
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā IV kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – ir iepazīstināt studentus ar mākslas terapijas vēsturisko
attīstību, virzieniem, teorētiskajām un praktiskajām koncepcijām un piedāvājāt veikt
praktiskus uzdevumus.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• veidot studentos izpratni par mākslas terapijas specifiku salīdzinot ar citām pieejām.
• veidot studentos izpratni par mākslas terapijas segmentiem, mehānismiem, vidi (fizisko
un simbolisko).
• iepazīstināt studentus ar mākslas terapijas metodēm, to pielietojumu praktiskajās
nodarbībās, akcentējot multimodālo pieeju mākslas terapijā.
Studiju priekšmeta saturs –
• Mākslas terapijas virzieni, veidi, teorētiskās koncepcijas, vēsturiskā attīstība.
• Pieredze mākslas terapijas jomā Latvijā.
• Atsevišķu mākslas terapijas metožu / tehniku pielietojums praksē.
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Mākslas terapijas speciālista vieta komandas dabā.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, patstāvīgi izstrādāto
darbu prezentācija -20%, rakstisks eksāmens - 60%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• Malchiodi, A.C. (2003). Handbook of art-therapy. London: Guildford Press.
• Ozoliņa- Nocho A., & Vidnere M. (1999). Māksla un pašatklāsme: mākslas terapijas
nozīme veselības saglabāšanā un atgūšanā. Rīga.
• C.G. Jung. Mandala Symbolism. Bollingen Series. Princeton, N. J.: Princeton
Universityy Press. 1972.
papildus literatūra:
• Ieskats holistisko terapiju formās. (2003). Red. M. Vidnere, Rīga.
• Арт-терапия - новые горизонты (2006). Под редакцией А. И. Копытина. КогитоЦентр.
• American Journal of Art- therapy.
Studiju priekšmeta Ievads sociālajā antropoloģijā programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Ievads sociālajā
antropoloģijā, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Socioloģijas un psiholoģijas katedra
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – As.prof. R.Rungule
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) – Psiholoģijas
profesionālās bakalaura studiju programma IV kursa studenti
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sociālo
antropoloģiju kā sociālo un humanitāro zinātni, dodot priekšstatu par to, kādas tēmas un kādos
aspektos veido sociālās antropoloģijas pamatproblemātiku, kā arī veicinot studentu spēju
pielietot iegūtās zināšanas savas apkārtnes izpratnē un interpretēšanā.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
iepazīties ar svarīgākajiem sociālās antropoloģijas pētījumu virzieniem un problemātiku, gūt
priekšstatu par nozares teorētisko un metodoloģisko pieeju kā arī dot iespēju studentiem
koriģēt savu pasaules uzskatu, padarot to relatīvistiskāku un atvērtāku pret citādo.
Studiju priekšmeta saturs –
• Antropoloģija kā zinātne, tās iedalījums apakšnozarēs. Saikne ar citām zinātnes
nozarēm. Vispārējā, relatīvistiskā un salīdzinošā pieeja. Sociālā antropoloģija kā viena
no apakšnozarēm, tās izziņas spektrs un galvenie virzieni.
• Radniecības sistēmas un laulības. Kas ir radniecība, kādas ir izpratne par to, kas ir
radinieki. Unilineārās sistēmas, radniecības sistēmas Latvijā. Izpratne par ģimeni,
dažādās ģimenes formas, viendzimuma laulības. Jaunās reporduktīvās tehnoloģijas un
to ietekme uz radniecības izpratni
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Dzimte un dzimums. Dzimtes un dzimuma konstruēšana dažādās sabiedrībās.
Seksualitāte un tās izpausmes. Homoseksuālisms, heteroseksualitāte: izvēle vai
iedzimtība?
Seksualitāte un ģimene Latvijā
Politikas antropoloģija – politiskās organizācijas principi – no valstīm līdz acefālajām
sabiedrībām. Konfliktu risināšana. Miermīlīgās sabiedrības: vai agresija ir kultūras
universālija?
Ekonomikas
antropoloģija.
Dažādi
ražošanas
principi
(mednieki-vācēji,
hortikulturālisti, zemnieki), no tā izrietošās implikācijas.
Dāvināšana un dalīšanās (sharing). Dāvana kā miers vai agresijas forma. Neformālā
ekonomika.
Raiņa ‘Spēlēju, dancoju’ analīze no dāvanu apmaiņas teoriju viedokļa.
Ieskats antropoloģijas teorijās
Lingvistiskā antropoloģija, valoda un kultūra, sociolingvistika, lingivstiskie
eksperimenti ar cilvēkveidīgajiem pērtiķiem.
Maģija, reliģija un rituāls, sakrālais un profānais, dažādas ticību sistēmas, kargo kulti.
Raganas un burvji. Ikdienas rituāli un maģiskā domāšana:
Lietišķā un pielietojamā antropoloģija mūsdienu pasaulē.
Vizuālās antropoloģijas piemēri: etnogrāfiskās filmas par lekcijās aplūkotajām tēmām.

Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
ieteicamā literatūra:
• E. Līčs/ Antropoloģijas dažādība/ Kentaurs XXI, 27, 2002, 13-38 lpp.
• A.Lūse/ Pētīt kultūru vai mācīties to?/ Kentaurs XXI, 27, 2002, 4-10 lpp.
• Barnard, Alan (2000) ‘Introduction’ in Alan Barnard Social Anthropology. A concise
introduction for students.Studymates.
• Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 1: Studying social anthropology’ in Alan Barnard
Social Anthropology. A concise introduction for students. Studymates.
• Counihan, Carole M. (1999). ‘Food, Sex, and Reproduction. Penetration of Gender
Boundaries’ in The Anthropology of Food and Body. Gender, Meaning, and Power.
New York and London: Routledge.
• Cornwall, Andrea. (1993). Gendered Identities and Gender Ambiguity Among
Travestis in Salvador, Brazil. In Cornwall, Andrea and Lindisfarne, Nancy. (eds).
Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies. London and New York:
Routledge
• M. Kay Martin and Barbara Voorhies (1975) Supernumerary Sexes. Chapter 4 in
Female of the Species, pp. 84-107
• Counihan, Carole M. (1999). ‘Food, Sex, and Reproduction. Penetration of Gender
Boundaries’ in The Anthropology of Food and Body. Gender, Meaning, and Power.
New York and London: Routledge.
• Cornwall, Andrea. (1993). Gendered Identities and Gender Ambiguity Among
Travestis in Salvador, Brazil. In Cornwall, Andrea and Lindisfarne, Nancy. (eds).
Dislocating Masculinity: Comparative Ethnographies. London and New York:
Routledge
• M. Kay Martin and Barbara Voorhies (1975) Supernumerary Sexes. Chapter 4 in
Female of the Species, pp. 84-107
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Sponsel, Leslie E. (1996) ‘Natural History of Peace: The Positive View of Human
Nature and Its Potential.’ in Thomas Gregor (ed.) A Natural History of Peace.
Vanderbilt University Press.
Bonta, Bruce D. (1996) ‘Conflict Resolution Among Peaceful Societies: The Culture
of Peacefulness’ Journal of Peace Research, vol 33, no. 4. 1996. pp 403-420
Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 5: Politics and law: discerning power and social
control’ in Alan Barnard Social Anthropology. A concise introduction for
students.Studymates.
Endikott, Kirk (1988) ‘Property, power and conflict among the Batek of Malaysia’ in
Tim Ingold, David Riches, and James Woodburn (eds.) Hunters and Gatherers 2:
Property, Power and Ideology. Oxford and New York: Berg Publishers.
Tova Höjdestrand (2003). Hunters and gatherers in the urban jungle: ways of coping
among homeless Russians. I: Arnstberg, Karl-Olov & Thomas Borén (eds) Everyday
Economy in Russia, Poland and Latvia. Södertörn Academic Studies, Stockholm:
Almqvist & Wiksell International
Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 4: Economics: interpreting production and distribution’
in Alan Barnard Social Anthropology. A concise introduction for students. Studymates.
Pp 54-65
Malinowski, Bronislav (1922/1961), ‘The Essentials of the Kula’, in Argonauts of
Western Pacific, Chapter III, London: Routledge and Kegan Paul, 81-104 (Gudeman,
Economic Anthropology)
Ladlaw, James (2000) ‘A Free Gift Makes No Friends’. The Journal of the Royal
Anthropological Institute, Vol. 6, No. 4. (Dec., 2000), pp. 617-634.
Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 4: Economics: interpreting production and distribution’
in Alan Barnard Social Anthropology. A concise introduction for students.Studymates.
Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 10: Anthropological theory’ in Alan Barnard Social
Anthropology. A concise introduction for students.Studymates.
Bourdieu, Pierre (1990), ‘Symbolic Capital’ in Logic of Practice. Book I, Chapter 7.
Cambridge: Polity Press. pp. 112-121.
http://nationalzoo.si.edu/Publications/ZooGoer/1995/6/machiavellianmonkeys.cfm
Leach, Edmund R. ‘Anthropological Aspects of Language: Animal categories and
verbal abuse’ in William A. Lessa and Evon Z. Vogt Reader
in Comparative Religion. An anthropological approach. Fourth Edition. New York:
Harper Collins Publishers. pp 153-166
Evans-Pritchard, E. E. ‘Witchcraft Explains Unfortunate Events’ in William A. Lessa
and Evon Z. Vogt Reader in Comparative Religion. An anthropological approach.
Fourth Edition. New York: Harper Collins Publishers. pp. 362-366
Tambiah, S. J. ‘The Form and Meaning of Magical Acts: A Point of View’ in William
A. Lessa and Evon Z. Vogt Reader in Comparative Religion. An anthropological
approach. Fourth Edition. New York: Harper Collins Publishers. Pp 352-362
Barnard, Alan (2000) ‘Chapter 6: Belief, ritual and symbolism’ in Alan Barnard Social
Anthropology. A concise introduction for students. Studymates. Pp 80-91
Bennett, John W. (1996) ‘Applied and Action Anthropology: Ideological and
Conceptual Aspects’ Current Anthropology, Vol. 37, No. 1, Supplement: Special Issue:
Anthropology in Public. (Feb., 1996), pp. S23-S53.
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Studiju priekšmeta Sociālā darba pamati programmas apraksts
Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sociālā darba pamati, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sociālā darba akadēmiskā skola
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – As.prof., Dr. phil.Lolita Vilka
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā IV kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Gūt izpratni par sociālo dinamiku, par dzīves kvalitāti
ietekmējošiem faktoriem, sociālo problēmu raksturu globalizācijas kontekstā un sociālā darba
kā palīdzības profesijas attīstību Latvijā un ārvalstīs.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Veidot izpratni par multifaktoru mijiedarbību un to ietekmi uz sociālajiem procesiem
un dzīves kvalitāti.
• Veidot priekšstatu par apdraudētības faktoriem, sociālajām problēmām un
drošumspējas avotiem.
• Veidot izpratni par sociālā darbinieka profesiju, tās vietu un lomu humāno
pakalpojumu sistēmā, profesijas mērķiem un vērtībām.
• Gūt priekšstatu par sociālā darbinieka profesijas vēsturisko attīstību un aktualitātēm
postmodernajā sabiedrībā, par atšķirīgiem sociālā darba izglītības modeļiem Latvijā un
ārvalstīs.
Studiju priekšmeta saturs –
Globalizācija un atbildīga sabiedrība. Cilvēkdrošība: riski un drošumspējas faktori. Humānie
pakalpojumi; sociālā palīdzība, tās vēsturiskās formas un veidi. Sociālais darbs kā profesija,
tās attīstība. Sociālā darba izglītība un profesionālās izaugsmes perspektīvas. Sociālā darba
prakses daudzveidība. Prakses līmeņi. Sociālā darbinieka zināšanas un prasmes. Profesijas
standarts. Sociālo darbinieku profesionālās vērtības. Sociālo darbinieku ētikas kodekss.
Sociālās darbs ārstniecības vidē. Paradigmu maiņa sociālā darba praksē: vēsture un mūsdienas.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
• Ē.Zemīte. Sociālā darba pamati: mācību grāmata. Rīga, SDSPA “Attīstība”, 2003.
• Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca. SPDA “Attīstība”izdevums, 2000.
• Dzīves jautājumi. I – X grām. Rīga, SPDA “Attīstība”.
• Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2002. / 2003. Cilvēkdrošība. UNDP Latvija R.,
2003
• Martin Davies, Rose Barton . Blackwell Encyclopaedia of Social work. Blackwell
Publishers, 2000.
• Paul Stepney. Social Work, Models, Methods and Theories. RHB, 2000
• Холостова E. Социальная работа. Дашков и Ко, 2004

•

Lena Dominelli. Social Work: Theory and Practice for a Changing Profession. Polity
Press, 2004.
Studiju priekšmeta Sociālās politikas pamati programmas apraksts

Studiju priekšmeta programmas nosaukums un kategorija – Sociālās politikas pamati, izv.
Akadēmiskajā darbā iesaistītā struktūrvienība – Sociālā darba akadēmiskā skola
Studiju priekšmeta programmā iesaistītie docētāji – As.prof., Dr. phil. Lolita Vilka
Studiju priekšmeta klausītāji (fakultāte, studiju programma, studiju gads) –
Profesionālās bakalaura studiju programma psiholoģijā IV kursa studentiem
Studiju priekšmeta apjoms kredītpunktos (KP) – 2
Studiju priekšmeta mērķis – Veidot izpratni par sociālās politikas veidošanos un to
ietekmējošo faktoru mijiedarbībām, apgūt prasmes analizēt sociālās politikas pētījumus un
statistiku.
Studiju priekšmeta uzdevumi –
• Iepazīties ar sociālās politikas veidošanas un ieviešanas pamatnostādnēm.
• Izprast Latvijas sociālās politikas procesus, sociālās politikas ieviešanu valsts un
pašvaldību līmenī.
• Gūt priekšstatu par starpsektoru jautājumiem sociālās politikas kontekstā.
Studiju priekšmeta saturs –
Labklājība un sociālā politika. Sociālās drošības koncepcija. Sociālās politikas veidošanas
process, iesaistītās grupas. Sabiedrības vērtības un to loma sociālās politikas veidošanā.
Sociālā politika un tās realizācijas instrumenti Latvijā. Sociālā apdrošināšana. Sociālā
palīdzība. Atbalsts nodarbinātībai. Veselības aprūpe un sabiedrības Nabadzība. Globalizācija
un sociālā politika. ES sociālā politika.
Studiju priekšmeta pārbaudījumi – aktīva dalība semināros – 20%, sistemātiska, patstāvīga
teorētiskās literatūras apguve – 20%, patstāvīgi izstrādāto darbu prezentācija -20%, rakstisks
eksāmens – 40%.
Literatūras saraksts:
• Labklājības sistēmas reforma - šodien un nākotnē. Rīga, Latvijas Republikas
Labklājības ministrija,2002.
• Bojārs, J. Sociālo un darba tiesību aizsardzība Eiropas Savienībā.
• Jaunzeme, Iev., Es un ES sociālā politika. Eiropas Integrācijas birojs. Rīga, 1999.
• Cousins, Mel, European welfare states :comparative perspectives. London, Sage
Publ., 2005.
• Joel Blau, Mimi Abramovitz. The Dynamics of Social Welfare Policy. Oxford
University Press. 2003.
• James Midgley, Martin B. Tracy, Michelle Livermore. The handbook of social policy.
Thousand Oaks [etc.] : Sage Publ., cop. 2000.
• Gosta Esping-Andersen. The three Worlds of Welfare Capitalism. Polity Press: 1990.
• Gosta Esping-Andersen. Welfare States in Transition: National Adaptation in Global
Economics. London: Sage,1996.
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4. Pielikums
Apkopojoši saraksti
par augstākās izglītības programmu
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4.1.pielikums

Augstākās izglītības programmas visu studiju priekšmetu saraksts
(norādot priekšmetu apjomu, īstenošanas plānojumu un atbildīgo akadēmisko personālu)
Psiholoģijas profesionālā bakalaura studiju programmas kursi un norises laiks (semestros)
KAT
EG.

Vispārizglītojošie studiju kursi

Obl.
Obl.
Obl.
Obl.
Obl.
Obl
Obl
Obl
Kateg

SEM.

KP

Filozofijas pamati
Svešvaloda
2.Svešvaloda
Profesionālās darbības tiesiskie pamati
Ievads projektu vadībā
Ievads socioloģija
Loģika
Informāciju tehnoloģijas
Kopā

1
1, 2
3, 4
3
7
1
2
2

2
4
4
2
2
2
2
2
20

SEM.

KP

Obl.
Obl.
Obl.
Obl.

Nozares teorētiskie pamatkursi un
informācijas tehnoloģiju kursi
Statistiskās datu apstrādes metodes
Vispārīgā psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija II
Psiholoģijas vēsture

3
1
2
2

4
4
2
2

Obl.

Pētījums psiholoģijā

3

4

Obl.

Psihometrika

3

2

Obl.

Attīstības psiholoģija

3

4

Obl.

Sociālā psiholoģija

2

4

Obl.

Personības psiholoģija

4

4

Obl.

Klīniskā psiholoģija

4

4

Obl

Kognitīvā psiholoģija

Kateg

Obl.
Obl.
Obl.

Kopā
Nozares profesionālās specializācijas
kursi
Psihologa profesionālā darbība un ētika
(I,II)
Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika
(I,II,III)
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas
metodes

PASNIEDZĒJI

Dr.phil., as. prof. A.Vilks
Mg. phyl., lekt. S.Cire
Mg.paed., lekt. D.Žibale u.c.
Mg. iur., Mg.art. doc.v.i. I.J.Mihailovs
Mg. iur., Mg.art. doc.v.i. I.J.Mihailovs
As.prof., Dr.sc.soc. R.Rungule
Dr.phil., as. prof. A.Vilks
Dr.biol., prof. U.Teibe

Dr.biol., prof. U.Teibe
Dr. psych., Mg.sc.sal. M. Zakriževska
Mg. psych., Mg.sc.sal. I.Ozola
Mg. psych., Mg.sc.sal I.Ozola
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., doc.
K. Mārtinsone; Mg.psych., Mg.sc.sal
I.Ozola
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., doc.
K. Mārtinsone;
Mg.psych.,Mg.sc.sal., lekt I.MajoreDūšele
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova;
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., as.
prof . S. Mihailova
Mg.psych., Mg.sc.sal., lekt I.MajoreDūšele
Mg. psych., Mg.sc.sal I.Ozola

2

2
36

SEM.

KP

1,8

4

Mg. psych., Mg.sc.sal.Majore-Dūšele

1,2

6

Dr.med., doc. Dz.Kažoka., Dr.med.,
doc.A.Krauja, Dr.med., lekt.A. Puzuka

4

6

Mg. psych. A.Arnicāne

Obl.

Psiholoģiskā konsultēšana

6

6

Obl

Grupu psiholoģijas un konsultēšana

6

2

Obl.

Sociālo prasmju treniņš

1

2

Obl.
Obl.
Obl.
Obl.

Diferenciālā psiholoģija
Neiropsiholoģija
Ievads psihosomatikā
Psihoterapijas virzieni

3
6
6
7

2
2
2
2

Mg.psych., Mg.sc.sal., lekt. I.MajoreDūšele
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., doc.
K. Mārtinsone
Dr.psych.,Mg.sc.sal., Mg.paed. as. prof.
S. Mihailova
Mg. psych. A.Arnicāne
Prof., Dr.med. I.Logina
Ārsts, asist. A. Užāns
Dr. psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., as.
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Obl.
Obl.
Obl.
Obl
Obl
Obl
Obl.

Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv.
Izv
Izv

Izv.
Izv.
Izv
Izv.
Izv.
Izv
Izv

Obl.
Obl
Obl
Obl.
Obl.
Obl
Obl

Psihiatrijas un narkoloģijas pamati

4

4

Pirmā palīdzība

2

2

Veselības aprūpe un rehabilitācija

6

2

Veselības psiholoģija

2

2

Organizāciju psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija

5
5

2
2

4, 6

4

Kursa darbs (I,II)

prof. S. Mihailova
Dr.med., as. prof. E. Rancāns,
Mg. paed., Mg.psych., Māsas grāds,
asist. K.Circenis
asist., Dr. I.Mihejeva
Dr. psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., as.
prof. S. Mihailova
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova,
Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg. paed., doc.
K. Mārtinsone

Kopā
52
Nozares profesionālās specializācijas izvēles kursi
Intelekta un kreativitātes psiholoģija
6
2
Mg. psych., Mg.sc.sal I.Ozola
Mg.psych., Mg.sc.sal., lekt I.MajoreĢimenes psiholoģija
6
2
Dūšele
Ievads juridiskajā psiholoģijā
6
2
Dr.iur., prof. A.Vilks
Ievads vides psiholoģijā
7
2
Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
Ievads sporta psiholoģijā
6
2
Dr.paed., Mg. psych., doc. Ž. Vazne
Ievads politiskajā psiholoģijā
6
2
Mg. psych. M. Zakriževska
Ievads starpkultūru p psiholoģijā
6
2
Dr.art., as.prof. D.Hanovs,
Ievads reliģijas psiholoģijā
6
2
Dr.art., as.prof. D.Hanovs,
Darba psiholoģija
6
2
Mg. psych. D.Romanovska
Ievads mēdiju psiholoģijā
7
2
Dr.phil., as.prof. I.Skulte
Vadīšanas un konfliktu psiholoģija
7
2
Dr. phil., Mg.psych. doc. S. Omārova,
8/30
Kopā
Bakalaura programmas brīvās izvēles kursi
Pētījuma datu apstrādes
8
2
Dr.biol., prof. U. Teibe
datorprogrammas
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg.paed. doc. K.
Ievads mākslas terapijā
8
2
Mārtinsone
Ievads sociālajā antropoloģijā
7
2
Dr.sc.soc. as.prof. R.Rungule
Sociālā darba pamati
7
2
Dr. phil., as.prof. L. Vilka
Sociālās politikas pamati
7
2
Dr. phil., as.prof. L. Vilka
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg.paed. doc. K.
Kvalitatīvā pētniecība
7
2
Mārtinsone
Biogrāfiskās metodes
7
2
Dr.sc.soc. as.prof. R.Rungule
Kopā
6/18
Prakse
Dr.psych.,Mg.sc.sal., Mg.paed. as. prof.
Novērošanas prakse
1
2
S. Mihailova
Indivīda psiholoģiskās izpētes un
Dr.psych.,Mg.sc.sal., Mg.paed. as. prof.
5
4
izvērtēšanas metodes praksē
S. Mihailova
Grupu un organizāciju izpēte praksē
6
4
Mg.psych. D.Romanovska
Psiholoģiskā konsultēšana praksē I
6
2
Mg.psych., Mg.sc.sal. I.Majore-Dūšele
Mg.psych., Mg.sc.sal. I.Majore-Dūšele,
Psiholoģiskā konsultēšana praksē II
7
6
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg.paed. doc. K.
Mārtinsone
Dr.psych.,Mg.sc.sal., Mg.paed. as. prof.
Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē
7
4
S. Mihailova
Dr.psych., Mg.sc.sal., Mg.paed. doc. K.
Pētījums psiholoģijā praksē
8
4
Mārtinsone
Kopā
26
Bakalaura darbs 7, 8 12
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4.2. pielikums

Akadēmiskā personāla raksturojums
(amats, izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds, ievēlēts vai uz laiku pieņemts
darbā, pasniedzamie studiju priekšmeti)

Nr.

1.
2

Docētāju, kuriem pamatievēlēšanas vieta ir RSU, kopējais saraksts
Amats
Zinātniskais/
Uzvārds
Pasniedzamie studiju priekšmeti
(ievēlēti
akadēmis
RSU)
kais grāds
Prof.
Dr.med.
I.Logina
Neiropsiholoģija
Statistiskās datu apstrāde metodes,
Prof.
Dr.biol.
U.Teibe

3.
4.

Prof.
Asoc.prof.

Dr.iur.
Dr.art.

A.Vilks
D.Hanovs

5.

Asoc.prof.

Dr. psych.,
Mg.biol.
Mg.sc.sal.,
Mg.paed.

S. Mihailova

6.
7.

Asoc.prof.
Asoc.prof.

Dr.med.
Dr.sc.soc.

E. Rancāns
R.Rungule

8.
9.

Asoc.prof.
Asoc.prof

Dr.philol
Dr.phil.

I.Skulte
L.Vilka

10.
11.
12.

Asoc.prof.
Doc
Doc

Dr.phil.
Dr.med
Dr.biol

A.Vilks
Dz. Kažoka
A.Krauja

13.

Doc.

Dr. psych.,
Mg.med.,
Mg.paed

K. Mārtinsone

14.

Doc.

Dr.phil.,
Mg.psych.

S. Omārova

15.

Lekt.

Dr.med.

A.Puzuka

16.

Doc.v.i.

I.J. Mihailovs

17.
18.

Lekt.
Lekt.

Mg iur.,
Mg.art.,
zin.gr.pretend.
Mg. phyl.
Mg. paed.,
Māszinību
grāds,
Bak.psych.,

S.Cire
K.Circenis

Informāciju tehnoloģijas
Pētījuma datu apstrādes
datorprogrammas
Ievads juridiskajā psiholoģijā
Ievads starpkultūru psiholoģijā, Ievads
reliģijas psiholoģijā
Sociālo prasmju treniņš, Veselības
psiholoģija, Personības psiholoģija,
Psihoterapijas virzieni, Novērošanas
prakse
Indivīda psiholoģiskās izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē,
Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē
Psihiatrijas un narkoloģijas pamati
Vispārīgā socioloģija, Biogrāfiskās
metodes, Ievads sociālajā
antropoloģijā
Ievads mēdiju psiholoģijā
Sociālā darba pamati, Sociālās
politikas pamati
Filozofijas pamati, Loģika
Psihes bioloģiskie pamati I (anatomija)
Psihes bioloģiskie pamati II
(fizioloģija)
Pētījums psiholoģijā, Psihometrika
Kursa darbs (I,II) Psiholoģiskā
konsultēšana praksē II, Pētījums
psiholoģijā praksē, Ievads mākslas
terapijā, Grupu psiholoģija un
konsultēšana, Kvalitatīvā pētniecība
Sociālā psiholoģija
Organizāciju psiholoģija, Vadīšanas un
konfliktu psiholoģija
Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika
III
Profesionalās darbības tiesiskie pamati

Svešvaloda (angļu valoda)
Pirmā palīdzība, Veselības
aizsardzības organizācija
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19.
20.

Lekt.
Lekt.

21

Asist.

22.

Asist.

Nr.

Amats
(ievēlēti
citur)

23.

Doc.
RSEBA.
Doc.LSPA

24.

25.

Lekt.
RSEBA

RSU
doktorants
Mg.paed.
Mg.psych.,
Mg.sc.sal.

Ārsta grāds,
RSU
doktorante
Ārsts –
psihoterapeits,
RSU
doktorants

I.Mihejeva

2.svešvaloda
Klīniskā psiholoģija, Attīstības
psiholoģija, Ģimenes psiholoģija
Psihologa profesionālā darbība un
ētika (I,II)
Psiholoģiskā konsultēšana
Psiholoģiskā konsultēšana praksē
Veselības aprūpe un rehabilitācija

A. Užāns

Ievads psihosomatikā

D.Žibale
I.Majore –
Dūšele

Pieaicināto pasniedzēju kopējais saraksts
Pasniedzamie studiju priekšmeti
Zinātnisk
Uzvārds
ais/
akadēmis
kais grāds
Vispārīgā psiholoģija
Dr.psych.,
M. Zakriževska
Ievads
politiskajā psiholoģijā
Mg.sc.sal.,
Ievads sporta psiholoģijā, Ievads vides
Dr.paed., Mg. Ž. Vazne
psiholoģijā, Pedagoģiskā psiholoģija
psych.
Organizāciju psiholoģija un
Mg.psych.
D.Romanovska

26.

Asist.

Mg.psych.

A. Arnicāne

27

Asist.

Mg.psych

I.Ozola

organizāciju izpēte, Darba psiholoģija,
Grupu un organizāciju izpēte praksē
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas
metodes
Diferenciālā psiholoģija,
Psiholoģijas vēsture
Eksperimentālā psiholoģija
Vispārīgā psiholoģija II, Kognitīvā
psiholoģija, Intelekta un kreativitātes
psiholoģija
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4.3 pielikums

Studiju priekšmetu sadalījums pa semestriem
1. studiju gads
Nr.

Studiju priekšmets

1
2
3
4
5
6

Filozofijas pamati
Svešvaloda I
Sociālo prasmju treniņš
Ievads socioloģijā
Vispārīgā psiholoģija I
Psihologa profesionālā darbība
un ētika I
Psihes bioloģiskie pamati un
ģenētika I (anatomija)
Psihes bioloģiskie pamati un
ģenētika II (fizioloģija)
Novērošanas prakse
Informāciju tehnoloģijas
Pirmā palīdzība
Vispārīgā psiholoģija II
Kognitīvā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Sociālā psiholoģija
Psihes bioloģiskie pamati un
ģenētika III (ģenētika)
Loģika
Kopā KP

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Priekšm.
kateg.
Obl.
Obl.
Obl.
Obl
Obl.
Obl.

KP gadā

Obl.

2

Eks.

2

Obl.

2

Eks.

2

Obl
Obl.
Obl.
Obl.
Obl..
Obl.
Obl.
Obl.

2
2
2
2
2
2
4
2

Atsk.

2

Obl.

2

2
4
2
2
6
2

1. .semestris
2. semestris
KP
KP
Eks.
2
Iesk.
2
Eks.
2
Eks.
2
Eks.
2
Eks.
4
Eks.
2

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

2
2
2
2
2
4
2

Eks.

2
20

20

2. studiju gads
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10.
11.
12.
14.

Priekšm.
kateg.
Profesionālās darbības tiesiskie
Obl.
pamati
Pētījums psiholoģijā
Obl.
Statistiskās datu apstrādes
Obl.
metodes
Attīstības psiholoģija
Obl.
Diferenciālā psiholoģija
Obl.
Psihometrika
Obl.
2. Svešvaloda
Obl.
Veselības psiholoģija
Obl.
Personības psiholoģija
Obl.
Klīniskā psiholoģija
Obl.
Psiholoģiskās izpētes un
Obl.
izvērtēšanas metodes
Kursa darbs I
Obl.
Kopā KP
Studiju priekšmets

KP gadā
2

3. .semestris
4. semestris
KP
KP
Eks.
2

4
4

Eks.
Eks.

4
4

4
2
2
4
2
4
4
6

Eks.
Eks.
Eks.
Iesk

4
2
2
2

2
20

Eks
Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

2
2
4
4
6

Eks.

2
20

3. studiju gads
Nr.

Studiju priekšmets

1.
2.
3

Neiropsiholoģija
Psiholoģiskā konsultēšana
Indivīda psiholoģiskās izpētes
un izvērtēšanas metodes praksē
Veselības aprūpe un
rehabilitācija
Psihiatrijas un Narkoloģijas
pamati
Pedagoģiskā psiholoģija
Psiholoģiskā konsultēšana
praksē I
Grupu psiholoģija un
konsultēšana
Organizāciju psiholoģija
Ievads psihosomatikā
Grupu un organizāciju izpēte
praksē
Kursa darbs II
Ģimenes psiholoģija
Intelekta un kreativitātes
psiholoģija
Ievads sporta psiholoģijā
Ievads politiskajā psiholoģija
Darba psiholoģija
Ievads reliģijas psiholoģijā
Ievads juridiskā psiholoģijā
Vadīšanas un konfliktu
psiholoģija
Ievads starpkultūru psiholoģija
Ievads mēdiju psiholoģijā
Kopā

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Priekšm.
kateg.
Obl.
Obl.
Obl.

KP gadā
2
6
4

Eks.
Eks.
Atsk.

2
6
4

Obl.

2

Eks.

2

Obl.

4

Eks.

4

Obl.
Obl.

2
2

Eks.

2

Obl.

5. .semestris

6. semestris

Atsk.

2

2

Eks.

2

Obl.
Obl.
Obl.

2
2
4

Eks.
Eks.
Atsk

2
2
4

Obl.
Izv.
Izv.

2
2
2

Aizstāv.
Eks.
Eks.

2
2
2

Izv.
Izv.
Izv.
Izv
Izv.
Izv.

2
2
2
2
2
2

Eks.
Eks.
Eks.
Eks
Eks.
Eks.

2
2
2
2
2
2

Izv.
Izv.

2
2

Eks.
Eks.

2
2
20

20

4. studiju gads
Nr.

Studiju priekšmets

1

Psiholoģiskā konsultēšana
praksē II
Psihoterapijas virzieni
Ievads projektu vadībā
Psiholoģisko stratēģiju izstrāde
praksē

2
3
4
5
6
7
8

Ievads vides psiholoģijā
Vadīšanas un konfliktu
psiholoģija
Sociālā darba pamati
Sociālās politikas pamati

Priekšm.
kateg.

KP gadā

Obl.

6

Atsk.

6

Obl.
Obl.
Obl.

2
2
4

2
2
4

Izv.

2

Eks.
Eks.
Aizstā
v.
Eks.

Izv.

2

Eks.

2

B.Izv.
B. Izv.

2
2

Eks.
Eks.

2
2

7. .semestris

8. semestris

2
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9
10
11
12
13
14
15
16

Biogrāfiskās metodes
Bakalaura darbs
Pētījums psiholoģijā praksē
Psihologa profesionālā darbība
un ētika II
Ievads sociālajā antropoloģijā
Kvalitatīvā pētniecība

Ievads mākslas terapijā
Pētījumu datu apstrādes
datorprogrammas
Kopā KP

B.Izv.
Obl.
Obl.
Obl.

2
12
6
2

B.Izv.
B.Izv.
B.Izv.
B.Izv.

2
2
2
2

Eks.
iesk

2
2

Aizstāv.
Eks.
Eks.

10
4
2

Eks.
Eks.
Eks.
Eks.

2
2
2
2

20

20

4.4. pielikums

Akadēmiskā personāla zinātniskās darbības virzieni
Nr.

Amats
1.

Asist.

2.
3.

Lekt.
Lekt.

4.

Zinātnisk./
akadēmisk. grāds
Mg.psych.

Uzvārds

Zinātniskās darbības virzieni

A.Arnicāne

Psihiskās realitātes atspoguļojums
valodā
Angļu valodas mācīšana
Sabiedrības veselības veicināšanas
sociāl-psiholoģiskie aspekti
Latviešu
nacionālā
identitāte
Eiropas kontekstā, Ziemeļeiropas
valstu nacionālās kustības, mediju
vēsture Latvijā un Eiropā 19. un
20. gs., korporatīvā identitāte.

S.Cire
K.Circenis

Asoc.prof.

Mg. phyl.
Mg. paed., māszinību
grāds
Dr.art.

5.

Doc.

Dr.med.

Dz.Kažoka

6.

Doc.

Dr.biol.

A.Krauja

7.

Prof.

Dr.med.

I.Logina

Neiroloģija,

8.

Lekt.

Mg. psych.,
Mg.sc.sal..

I.Majore

9.

Doc.

Dr. psych., Mg.paed.,
Mg.sc.sal.
Dr. psych. Mg.paed.,
Mg.sc.sal., Mg.biol.

K. Mārtinsone

11. Doc.v.i.

Mg.iur., Mg.art.

I.J.Mihailovs

12. Asist.

Ārsta grāds, RSU
doktorante

I.Mihejeva

Psiholoģiskās palīdzības
iespējas slimniekiem ar ēšanas
traucējumiem
Krīzes pārvarēšana; Psiholoģijas
vēsture un metodoloģija
Psiholoģiskā
atkarība,
pašattieksme un tās korekcijas
iespējas, dejas piholoģija;
Kultūrpolitika, komunikācijas
tiesības, globalizācija
Rehabilitācija. Darbaspējas.
Neiroloģiskā rehabilitācija.

10. Asoc.prof.

D.Hanovs

S. Mihailova

Sievietes bioloģiskais statuss,
antropometrija, antropometriskie
mērījumi sievietēm Latvijā
Hematoloģisko
un
hemodinamisko faktoru loma
darba spēju izvērtēšanā
sāpes;
Hroniskā
noguruma sindroma; nervu
sistēmas klīniski morfoloģiskās
izmaiņas
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Spasticitāte. Urīna nesaturēšana
Dzimumlīdztiesības sociālpsiholoģiskie jautājumi,
Mobings organizācijās

13. Doc.

Dr.phil., Mg.psych

S. Omārova

14. Asist.

Mg.psych, Mg.sc.sal.

I. Ozola

Psihiskās realitātes atspoguļojums
valodā

15. Lekt.

Dr.med., Mg.biol.

A.Puzuka

16. Asoc.prof.

Dr.med.

E. Rancāns

17. Lekt.
18. Asoc.prof.

Mg.psych.
Dr.sc.soc.

D.Romanovska
R.Rungule

19. Asoc.prof.

Dr.philol

I.Skulte

20. Prof.

Dr.biol.

U.Teibe

Y hromosomas polimorfisma
pētījumi latviešu populācijas
etnoģenēzes un vīriešu
reproduktīvās patoloģijas cēloņu
noskaidrošnai
Garīgo traucējumu diagnostika
un ārstēšana, īpaši depresijas,
suecīdāla uzvedība un to
ārstēšana
Personāla vadība
Jauniešu identitāte un atkarības;
Sabiedrības novecošana: sociālā
aizsardzība, nevienlīdzība un
darba tirgus riski
Valoda un komunikācija, bērni
un mediji, vizuālā komunikācija
un jaunie mediji
Bioloģiskā un medicīniskā
fizika un statistika,
biomehānika, informātika un
datorika

21. Asist.

Ārta grāds, RSU
doktorants

A.Užāns

Bērnu psihopatoloģijas saistība ar
vecāku nedrošas pieķeršanās
uzvedības modeli; psihoterapija un
psihosomatika

22. Doc.

Dr.paed., Mg. psych.

Ž. Vazne

23. Asoc.prof.

Dr.phil.

L.Vilka

24. Asoc.prof.

Dr.phil.

A.Vilks

25. Prof.
26. Doc..
27. Lekt

Dr.iur.
Dr.psych., Mg.sc.sal.
Mg.paed.

A.Vilks
M. Zakriževska
D.Žibale

Jauno sportistu
morfofunkcionālā un
psiholoģiskā adaptācija
fiziskajām slodzēm
Sociālais darbs sabiedrības
struktūrā
Klasiskās un modernās
socioloģijas teorijas, reliģijas
socioloģija, loģika, filozofija,
gnozeoloģija
Kriminoloģija, deviantoloģija
Sociālie priekšstati
Motivācija latviešu valodas kā
svešvalodas apguvē ārzemju
studentiem
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5. Pielikums
RSU senāta lēmums par
pašvērtējuma ziņojuma
apstiprināšanu
(Izraksts no14.06.2011.senāta sēdes
protokola Nr. 1-2/14.06.09)
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Senāta lēmums

168

169

6.PIELIKUMS
Par studiju programmas
apgūšanu izsniedzamā
diploma
un tā pielikuma paraugs
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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE

Ar Komunikācijas fakultātes
bakalaura darbu novērtēšanas
komisijas 201__. gada __. jūnija
lēmumu Nr. 00__

Vārds Uzvārds

BAKALAURA

personas kods 000000-00000

DIPLOMS

studenta/es vārds, uzvārds, p.k.

ieguvis/usi
sociālo zinātņu bakalaura grādu
psiholoģijā
un psihologa asistenta kvalifikāciju

Sērija XX X
Nr. 0000

Z.v.
Rektors
Dekāns
Bakalaura darbu
novērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs
Rīgā, 201__.gada __. jūnijā
Reģistrācijas Nr. __
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RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju
Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam.
Pielikums sagatavots, lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju
apliecinošu dokumentu (piemēram, diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diploma oriģinālā minētās personas sekmīgi
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekļaut norādes
par kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.
DIPLOMA PIELIKUMS (Diploma sērija…)
1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:
1.1. Vārds:
1.2. Uzvārds:
1.3. Dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
1.4. Studenta personas kods:
2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
2.1. Kvalifikācijas nosaukums:
Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
2.2. Galvenā studiju joma (jomas) kvalifikācijas iegūšanai:
Psiholoģijas un citu zinātņu galvenās koncepcijas, kuras attiecas uz psihologa
asistenta praksi un psihologa prakses apguve darbam izglītības, veselības un sociālās
aprūpes vidē, īpaši uzsverot darbu veselības aprūpes sistēmā
2.3. Kvalifikācijas piešķīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Rīgas Stradiņa universitāte, valsts akreditēta (13.12.2001.), valsts dibināta
universitāte
2.4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: Tā pati, kas punktā 2.3.
2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda (valodas): Latviešu, angļu
3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:
3.1. Kvalifikācijas līmenis: Pirmais (pamatstudiju) profesionālais grāds
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
4 gadi (8 semestri), 160 Latvijas kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti,
01.09.2007. – 30.06.2011.
3.3. Uzņemšanas prasības: Vispārējā vidējā izglītība
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4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:
4.1. Studiju veids: Pilna laika klātienes studijas
4.2. Programmas prasības:





apgūt teorētiskās zināšanas psiholoģijas pamatnozarēs un citās nozarēs, kas ir svarīgas
psihologa asistenta profesionālajā darbībā, un attīstīt prasmi iegūtās zināšanas sekmīgi pielietot
praktiskajā darbā;
attīstīt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas profesionālajā darbā atbilstoši psihologa
asistenta profesijas standartam, akcentējot darbu klīnikā, lai varētu strādāt psihologa
pārraudzībā;
veikt prakses supervizora pārraudzībā (26 kredītpunktu apjomā);
veikt patstāvīgu pētījumu psiholoģijā, rezultātus apkopot bakalaura darbā, atbilstoši
zinātniskas publikācijas prasībām.

4.3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:
Nr.
ECTS
Kredītpunkti
Studiju priekšmets
Vērtējums
p.k.
kredīti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Vispārizglītojošie studiju kursi
Filozofijas pamati
Svešvaloda (angļu)
Otrā svešvaloda (vācu)
Statistiskās datu apstrādes metodes
Sociālo prasmju treniņš
Profesionālās darbības tiesiskie pamati
Ievads socioloģijā
Ievads projektu vadībā

2
4
4
4
2
2
2
2

Nozares teorētiskie pamatkursi un informācijas tehnoloģiju kursi
Vispārīgā psiholoģija
4

3
6
6
6
3
3
3
3

Eksperimentālā psiholoģija
Pētījums psiholoģijā
Psihometrika
Attīstības psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Personības psiholoģija
Klīniskā psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Informāciju tehnoloģijas

2
2
2
2
4
4
4
4
2
2

6
3
3
3
3
6
6
6
6
3
3

Nozares profesionālās specializācijas kursi
Psihologa profesionālā darbība un ētika (I,II)
Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika I (anatomija)
Psihes bioloģiskie pamati un ģenētikaII (fizioloģija)
Psihes bioloģiskie pamati un ģenētika III(ģenētika)
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes I
Psiholoģiskā konsultēšana
Grupu psiholoģija un konsultēšana
Psihoterapijas virzieni (I,II)
Intelekta un kreativitātes psiholoģija

2
2
2
2
6
6
2
2
2

3
3
3
3
9
9
3
3
3

Vispārīgā psiholoģija II
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Nr.
p.k.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Studiju priekšmets

Kredītpunkt ECTS
i
kredīti

Diferenciālā psiholoģija
Neiropsiholoģija
Ievads psihosomatikā
Psihiatrijas un narkoloģijas pamati
Pirmā palīdzība
Veselības aprūpe un rehabilitācija
Veselības aizsardzības organizācija
Veselības psiholoģijā
Ģimenes psiholoģija
Organizāciju psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Vadības un konfliktu psiholoģija
Ievads juridiskajā psiholoģijā
Ievads vides psiholoģijā
Ievads sporta psiholoģijā
Ievads politiskajā psiholoģijā
Ievads starpkultūru psiholoģijā
Ievads reliģijas psiholoģijā
Darba psiholoģija
Ievads mēdiju psiholoģijā
Brīvās izvēles kursi
Pētījuma datu apstrādes datorprogrammas
Ievads mākslu terapijā
Ievads sociālajā antropoloģijā
Biogrāfiskās metodes
Kvalitatīvā pētniecība
Sociālā darba pamati
Sociālās politikas pamati
Prakse

2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
6
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

Novērošanas prakse

2
4

3
6

4
2
6
4
4

6
3
9
6
6

2
2
12

3
3
18

Indivīda psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas
metodes praksē
Grupu un organizāciju izpēte praksē
Psiholoģiskā konsultēšana I praksē
Psiholoģiskā konsultēšana II praksē
Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē
Psiholoģiskais pētījums praksē
Pētnieciskie darbi
Kursa darbs I
Kursa darbs II
Bakalaura darbs

Vērtējums

4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
Atzīme (nozīme)

Atzīmes īpatsvars šīs
programmas studentu vidū

10 (izcili)
9 (teicami)
8 (ļoti labi)
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7 (labi)
6 (gandrīz labi)
5 (viduvēji)
4 (gandrīz viduvēji)
3-1 (neapmierinoši)
Kvalifikācijas īpašnieka svērtā vidējā atzīme:
4.5. Kvalifikācijas klase: ,,Standarta”
Kvalifikācijas klases ,,Standarta” piešķiršanas kritēriju skat. 6.1. punktā.

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
5.1. Turpmākās studiju iespējas:
tiesības studēt maģistrantūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc
bakalaura grāda ieguves
5.2. Profesionālais statuss: psihologa asistenta kvalifikācija
6. PAPILDINFORMĀCIJA:
6.1. Sīkāka informācija:
Diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu sērija BD E Nr.0060
Rīgas Stradiņa universitātes profesionālā bakalaura studiju programma ,,Psiholoģija” ir
akreditēta līdz …..
Papildinājums punktam 4.4. – kvalifikācijas īpašnieka svērto vidējo atzīmi rēķina kā av=sum(a*f)/sum(f),
kur av – svērtā vidējā atzīme, a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas studiju priekšmetu, f – šī
studija priekšmeta apjoms kredītpunktos.
Papildinājums punktam 4.5. – kvalifikācijas klase ,,standarta” tiek piešķirta, ja visas studiju programmas
prasības ir izpildītas.

6.2. Papildinformācijas avoti:
Rīgas Stradiņa universitātes adrese:
Dzirciema iela 16
Rīga, LV-1007
Latvija
Tālrunis: +371 67409218
Fakss: +371 67471815
E-pasts: KF@rsu.lv
Akadēmiskās informācijas centra (Latvijas ENIC/NARIC) kontaktinformācija:
Vaļņu iela 2
Rīga, LV-1050
Latvija
Tālrunis: +371 67225155
Fakss: +371 67221006
E-pasts: diplomi@aic.lv

175

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:
7.1. Datums:
7.2. Paraksts un tā atšifrējums:
7.3. Pielikuma apstiprinātāja amats: RSU rektors profesors
7.4. Zīmogs:
8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ: (Skat. nākamās divas
lappuses)
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7. Pielikums
Psiholoģijas programmas
salīdzinājums ar citām
līdzīgām programmām Latvijā
un Eiropā
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Psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas salīdzinājums
ar citām līdzīgām programmām Latvijā un Eiropā
RSU PB
programma

Vispārizglītojošie
studiju kursi
(20kp)
Filozofijas pamati
(2kp)
Svešvaloda (4kp)
Statistiskās datu
apstrādes metodes
(4kp)
Sociālo prasmju
treniņš (2kp)
Profesionālās
darbības tiesiskie
pamati (2kp)
Ievads sociālajā
antropoloģijā
(2kp)
Ievads socioloģijā
(2kp)
Ievads projektu
vadībā (2kp)
Nozares
teorētiskie
pamatkursi un
informācijas
tehnoloģiju kursi
(36kp)
Vispārīgā
psiholoģija (4kp)
Vispārīgā
psiholoģija II

LU PB
programma

Viļņas
Stokholmas
universitātes
PBprogramma
tes PB
programma

Filozofijas
pamati (4kp)
Svešvaloda (4kp)
Matemātiskā
statistika
psiholoģijā (4kp)
Praktikums
sociālā
psiholoģijā I
(2kp)
Tiesību pamati

Filozofijas pamati
(3kp)
Svešvaloda (10kp)
Matemātiskā
statistika (4kp)

Matemātiskā
statistika

Psiholoģijas
praktikums (2kp)

Psiholoģijas
praktikums

Sociālā
antropoloģija
(2kp)
Ievads
socioloģijā (4kp)
Vadības teorija
(2kp)

Fiziskā
antropoloģija (2kp)

Zviedrijas kultūras
struktūra

Ievads socioloģijā
(4kp)
Menedžments
(3kp)

Ievads socioloģijas
teorijās
Vadības lomas

Ievads psiholoģijā
(7kp)
Emocijas un
motivācija (4kp)

Ievads psiholoģijā

Psiholoģijas
vēsture (4kp)

Psiholoģijas
vēsture

Pētniecības
metodoloģija I
(2kp) Mācīšanās
procesi (3kp)

Pētniecības
metodoloģija,
Eksperimentālās
metodes

Pētniecības
metodoloģija II
(2kp)
Attīstības
psiholoģija (6kp)

Personības izpētes
metodes

Pētījuma metodes
un dizaini

Attīstības
psiholoģija

Attīstības
psiholoģija

Ievads
psiholoģijā (6kp)
Emociju un
motivācijas
psiholoģija (2kp)
Psiholoģijas
vēsture (4kp)

Pētījums
psiholoģijā (4kp)
Psihometrika
(2kp)
Attīstības
psiholoģija (4kp)

Attīstības
psiholoģija (4kp)

Profesionālā
attīstība

Ievads psiholoģijā

Emocijas un
motivācija

Psiholoģijas
vēsture (2kp)
Pētniecības
metodoloģija
psiholoģijā (2kp)
Eksperimentālā
psiholoģija (2kp)
Psihometrika
(2kp)

Austrum Londonas
universitātes PB
programma

Psiholoģijas un
sociālās
psiholoģijas
vēsture un
koncepijas
Pētniecības
metodes I un II
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Gerontoloģija (3kp)

Sociālā
psiholoģija (4kp)
Personības
psiholoģija (4kp)
Klīniskā
psiholoģija (4kp)
Psihoterapijas
virzieni (2kp)
Informāciju
tehnoloģijas (2kp)
Nozares
profesionālās
specializācijas
kursi (obligātie)
(48kp)
Psihologa
profesionālā
darbība un ētika
(4kp)
Psihes bioloģiskie
pamati un
ģenētika
(anatomija) (2kp)

Psihes bioloģiskie
pamati un
ģenētika
(fizioloģija) (2kp)

Sociālā
psiholoģija (4kp)
Personības
psiholoģija (4kp)
Patopsiholoģija
(4kp)

Sociālā psiholoģija
(5kp)
Personības
psiholoģija (6kp)
Klīniskā
psiholoģija (4kp)

Sociālā psiholoģija
Personības teorijas
Psihopataloģija

Psihoterapijas
teorijas
Statistiskā apstrāde

Informātika un
datu apstrāde
(2kp)
60kp

Multivariātu datu
analīze (3kp)

Psihologa ētika
un profesionālā
darbība (2kp)

Psihologa
profesionālā ētika
(2kp)

Psihologu
profesionālā ētika

Psihologu prasmes

Psihes
bioloģiskie
pamati I (2kp)

Ievads neiroloģijā
(2kp)

Psihes bioloģiskie
pamati

Psihobioloģija

Psihes
bioloģiskie
pamati II (2kp)

Psihes funkciju
izpēte (2kp)

40kp

Bioloģiskie un
kognitīvie
uzvedības pamati

Psihes bioloģiskie
pamati un
ģenētika (bioloģija
un ģenētika) (2kp)

Psiholoģiskās
izpētes un
izvērtēšanas
metodes (6kp)
Psiholoģiskā
konsultēšana
(6kp)
Grupu psiholoģija
un konsultēšana
(2kp)

Bērna psiholoģija
Attīstība cauri
mūžam
Attīstība un
grūtības agrajā
bērnībā
Kritiskā sociālā
psiholoģija
Personības
psiholoģija
Smadzeņu
bojājumi,
uzvedība un prāts

Psihoģenētika

Psiholoģiskās
izpētes metodes
(3kp)
Psihodiagnostika
(6kp)
Psiholoģiskā
konsultēšana
(4kp)
Praktikums
sociālajā
psiholoģijā II
(2kp)

Kvalitatīvās izpētes
metodes (2kp)
Psiholoģiskā izpēte
(3kp)

Psiholoģiskās
izpētes metodes
Psiholoģiskā izpēte

Izpētes metodes
Psiholoģiska
domāšana

Psiholoģiskā
konsultēšana (4kp)

Psiholoģiskā
intervēšana un
konsultēšana
Grupas un grupu
procesi

Psiholoģiskā
konsultēšana

Grupu teorija un
prakse (3kp)
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Intelekta un
kreativitātes
psiholoģija (2kp)
Diferenciālā
psiholoģija (2kp)
Neiropsiholoģija
(2kp)
Ievads
psihosomatikā
(2kp)
Psihiatrijas un
narkoloģijas
pamati (4kp)
Pirmā palīdzība
(2kp)
Veselības aprūpe
un rehabilitācija
(2kp)
Kursa darbs (I,II)
(4kp)
Nozares
profesionālās
specializācijas
kursi (izvēles)
(12/26kp)
Ģimenes
psiholoģija un
ģimenes
konsultēšanas
pamati (2kp)
Organizāciju
psiholoģija (2kp)
Ievads pozitīvajā
psiholoģijā (2kp)

Ievads juridiskajā
psiholoģijā (2kp)
Veselības
psiholoģijā (2kp)
Pedagoģiskā
psiholoģija (2kp)
Ievads vides
psiholoģijā (2kp)
Ievads sporta
psiholoģijā (2kp)

Kognitīvā
psiholoģija (4kp)

Diferenciālā
psiholoģija (2kp)
Neiropsiholoģija
(2kp)

Uzmanība un
atmiņa (3kp)
Domāšana un
runāšana (5kp)
Dzimumpsiholoģija
(2kp)
Attīstību
traucējumi bērniem
(4kp)

Psihosomatika

Ievads psihiatrijā
(2kp)
Retardēto bērnu
psiholoģija

Psihiatrija (3kp)
Bērnu psihiatrija
(3kp)

Uzmanības un
atmiņas procesi

Kognitīvā
psiholoģija

Personības izpēte

Diferenciālā
psiholoģija
Smadzeņu
bojājumi,
uzvedība un prāts
Fizisko slimību
psiholoģija

Neiropsiholoģija
Bērnu
neiropsiholoģija
Psihosomatika

Psihiatrija

Garīgās veselības
psiholoģija

Kursa darbs (I,II)

60kp

40kp

Ģimenes
psiholoģija (2kp)

Ģimenes
psiholoģija (2kp)

Ģimenes
psiholoģija

Organizāciju
psiholoģija (3kp)

Organizāciju
psiholoģija (2kp)

Organizāciju
psiholoģija

Ievads juridiskajā
psiholoģijā (2kp)
Veselības
psiholoģijā (2kp)
Pedagoģiskā
psiholoģija (2kp)
Vides psiholoģija
(2kp)

Veselības
psiholoģijā (2kp)
Pedagoģiskā
psiholoģija (2kp)

Veselības
uzturēšana
Indivīds un skola

Pozitīvā
psiholoģija
Tiesu medicīnas
psiholoģija,
Psiholoģija tiesu
sistēmā
Kriminālās
uzvedības
psiholoģija
Veselības
psiholoģija

Organizāciju
psiholoģija un
fiziskā vide
Sporta un
vingrojumu
psiholoģija
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Ievads politiskajā
psiholoģijā (2kp)
Ievads
starpkultūru
psiholoģijā (2kp)
Ievads reliģijas
psiholoģijā (2kp)
Darba psiholoģija
(2kp)
Vadības un
konfliktu
psiholoģija (2kp)
Brīvās izvēles
kursi (6kp)
Pētījuma datu
apstrādes
datorprogrammas
(2kp)
Ievads mākslas
terapijā (2kp)
Sociālā darba
pamati (2kp)
Sociālās politikas
pamati (2kp)
Prakse (26kp)
Bakalaura darbs
(12kp)

Starpkultūru
psiholoģijā (2kp)

Starpkultūru
komunikācija (2kp)

Kultūra un indivīds

Psiholoģiskās
perspektīvas
politikā
Attiecību
psiholoģija

Darba psiholoģija
Konfliktu
risināšana (2kp)

Konfliktu
risināšanas
psiholoģija (2kp)

Informātika un
datu apstrāde
(2kp)

Statistiskā apstrāde
(2kp)

Prakse (26kp)

Psiholoģiskā prakse
(12kp)
Bakalaura darbs
(5kp)

Bakalaura darbs
(12kp)
Profesionālās
karjeras izvēle
Zoopsiholoģija
(2kp)

Problēmu
risināšanas prasmes

Uzvedība un
narkotikas

Prakse

izvēles psiholoģija
Evolucionārā
psiholoģija (3kp)
Pedagoģija (2kp)

Evolucionārā
psiholoģija

Evolucionārā
psiholoģija
Zinātne,
pseudozinātne un
ticība
paranormālajam
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8.Pielikums
Programmas atbilstība
profesijas standartam
(jaunajam)
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8.1.Pielikums

Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas
standartā iekļauto nepieciešamo prasmju sarakstu
Specifiskās prasmes profesijā
Izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā
psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski
pamatotos principus.
Noskaidrot un izvērtēt klienta vajadzības un analizēt
tās kopā ar klientu un pieredzējušu psihologu, lai
plānotu turpmāko profesionālo darbību.
Izvirzīt klienta vajadzībām atbilstošus un sasniedzamus
mērķus, saskaņojot tos ar klientu un pieredzējušu
psihologu, un nosakot mērķu sasniegšanas kritērijus
Veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu)
psihologa pārraudzībā , izmantojot specifiskai
situācijai atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju
un novērošanas metodes
Veikt grupas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu)
psihologa pārraudzībā, izmantojot specifiskai situācijai
atbilstošas intervēšanas, testēšanas, aptauju un
novērošanas metodes
Veikt organizācijas psiholoģisko izpēti (novērtēšanu)
psihologa pārraudzībā, izmantojot specifiskai situācijai
atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai
novērošanu).
Atbilstoši klienta vajadzībām un esošai situācijai
psihologa pārraudzībā izstrādāt darbības plānu ar
konkrētām metodēm un pieejām.
Veikt psiholoģisko konsultēšanu psihologa pārraudzībā
vai pielietot citas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas
metodes (piemēram, vecāku mācību seminārus)
atbilstoši klienta vajadzībām un izvirzītajiem mērķiem
Izmantot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes,
kas palīdz indivīdiem vai grupām apgūt patstāvīgas
problēmu risināšanas pieejas.
Psihologa vadībā novērtēt psiholoģiskās palīdzības
sniegšanas efektivitāti,
rezultātus un izdarīt
secinājumus
Psihologa vadībā sniegt klientam atgriezenisko saikni
par psiholoģisko izpēti un psiholoģiskās palīdzības
sniegšanas procesu
Psihologa vadībā izstrādāt profesionālus, precīzus un
argumentētus atzinumus un citus psiholoģiskās
darbības aprakstus
Analizēt zinātnisko literatūru un izstrādāt pētījuma
teorētisko pamatojumu.

Kurss programmā, kurā tiek apgūtas
nepieciešamās prasmes
Profesionālā darbība un ētika
Pētījums psiholoģijā
Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana.
Indivīda psiholoģiskās izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē
Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana
Psiholoģiskā konsultēšana
Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana.
Indivīda psiholoģiskās izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē
Grupu psiholoģija un konsultēšana
Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana
Grupu un organizāciju izpēte praksē
Organizāciju psiholoģija
Grupu un organizāciju izpēte praksē
Indivīda psiholoģiskās izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē

Psiholoģiskā konsultēšana praksē II

Psiholoģiskā konsultēšana praksē II

Psiholoģiskā konsultēšana praksē II
Indivīda psiholoģiskā izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē,
Indivīda psiholoģiskā izpētes un
izvērtēšanas metodes praksē, grupu un
organizāciju izpēte praksē
Pētījums psiholoģijā, Kursa darbi,
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Izvirzīt atbilstošas pētījuma hipotēzes vai pētījuma Pētījums psiholoģijā, Eksperimentālā
jautājumus.
psiholoģija, Kursa darbi,
Pētījums psiholoģijā, Psiholoģiskā izpēte
Izvēlēties pētījuma veikšanai piemērotas pētījuma
un izvērtēšana, Psihometrika, Pētījums
metodes.
psiholoģijā praksē
Veikt pētījuma datu vai informācijas ievākšanu un to Pētījums psiholoģijā, Kursa darbi,
kvantitatīvo vai kvalitatīvo analīzi
Bakalaura darbs
Veikt pētījumā iegūtās informācijas iztirzājumu un Pētījums psiholoģijā, Kursa darbi,
izdarīt secinājumus.
Bakalaura darbs
Izstrādāt pētījuma aprakstu atbilstoši zinātnisku rakstu Pētījums psiholoģijā, Kursa darbi,
pamatprincipiem
Bakalaura darbs
Profesionālā darbība un ētika
Ievērot psihologu profesionālās ētikas normas.
Lietot psiholoģiskiem
datorprogrammas

pētījumiem

Statistisko datu matemātiskā apstrāde
Pētījuma datu apstrādes
datorprogrammas

nepieciešamās

Pārvaldīt vismaz divas svešvalodas saziņas līmenī, no
kurām vismaz viena ir Eiropas Savienības dalībvalsts Profesionālā darbība un ētika
valsts valoda. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts Svešvalodas
valodā un vismaz divās svešvalodās.
Profesionālās darbības tiesiskie pamati
Ievērot vides aizsardzības noteikumus.
Ievads vides psiholoģijā
Ievērot
darba
aizsardzības,
elektrodrošības,
Profesionālās darbības tiesiskie pamati
ugunsdrošības un higiēnas prasības.
Ievērot darba tiesisko attiecību noteikumus.

Profesionālās darbības tiesiskie pamati

8.2. Pielikums

Studiju programmas salīdzinājums ar psihologa asistenta profesijas
standartā iekļauto nepieciešamo prasmju sarakstu

Specifiskās zināšanas
komercdarbības pamati;
loģika
filozofija;
socioloģija;

Kurss programmā, kurā tiek
apgūtas nepieciešamās zināšanas
Ievads projektu vadībā
loģika
filozofija;
ievads socioloģijā;

profesionālie termini valsts valodā un vismaz
divās svešvalodās
psiholoģijas vēsture

svešvalodas

psiholoģijas metodes;

Pētījums psiholoģijā, Vispārīgā
psiholoģija

psiholoģijas vēsture
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vispārīgā psiholoģija;

vispārīgā psiholoģija;

psihofizioloģija;

Psihes bioloģiskie pamati I, II, III

neiropsiholoģija;

neiropsiholoģija

kognitīvā psiholoģija

kognitīvā psiholoģija

sociālā psiholoģija

sociālā psiholoģija

personības psiholoģija

personības psiholoģija

attīstības psiholoģija;

attīstības psiholoģija;

organizāciju psiholoģija

organizāciju psiholoģija

diferenciālā psiholoģija

diferenciālā psiholoģija

patopsiholoģija;
veselības psiholoģija;

Psihiatrijas un narkoloģijas
pamati, klīniskā psiholoģija
veselības psiholoģija;

pedagoģiskā psiholoģija

pedagoģiskā psiholoģija

psiholoģiskās pētniecības metodes;

Pētījums psiholoģijā

psihometrika;

psihometrika;

statistiskās datu apstrādes metodes;

informācijas tehnoloģijas;

statistiskās
datu
apstrādes
metodes;
psiholoģiskās
izpētes
un
izvērtēšanas metodes
Psiholoģiskā konsultēšana,
psihoterapijas virzieni
Psihologa profesionālā darbība un
ētika I, II
Informācijas tehnoloģijas

zinātniskās pētniecības metodes

Pētījums psiholoģijā, kursa darbi

valsts valoda

Iestāšanās prasība - sertifikāts
valsts valodā
svešvalodas

psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) metodes
psihoterapijas un psiholoģiskās konsultēšanas
teoriju un metožu pamatprincipi
psihologu profesionālās ētikas principi;

divas svešvalodas saziņas līmenī,
darba tiesiskās attiecības
vides aizsardzība

darba aizsardzība

Profesionālās darbības tiesiskie
aspekti
Profesionālās darbības tiesiskie
aspekti
Ievads vides psiholoģijā
Profesionālās darbības tiesiskie
aspekti
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9. Pielikums
Prakses norises kārtības
nolikums
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Psiholoģijas profesionālās bakalaura studiju programmas
Prakses norises kārtības nolikums
Prakse ir obligāts nosacījums psihologa asistenta profesionālās studiju programmas
studentiem, tā ir programmas sastāvdaļa. Prakse studentam jāiziet noteiktā secībā, sākot ar
„Praksi I” un beidzot ar „Praksi VII” un nākamo praksi students var uzsākt tikai pēc
iepriekšējās prakses nokārtošanas. „Prakse VI” beidzas ar kvalifikācijas eksāmenu, kurā ir
teorētiskā un praktiskā daļa. „Prakse VII” beidzas ar bakalaura darba priekšaizstāvēšanu.
„Prakses VI” aizstāvēšanā students demonstrē - spēju izprast, analizēt un piemērot
profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus,
prasmi izstrādāt psiholoģisko stratēģiju atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām, ņemot vērā
kopējo situācijas kontekstu. Tikai pēc tā sekmīgas nokārtošanas studenti var saņemt psihologa
asistenta kvalifikāciju. Sekmīgi jābūt nokārtotai gan teorētiskajai, gan praktiskajai daļai.
Prakses mērķi:
1 - iepazīstināt studentus ar psihologa un psihologa asistenta darba specifiku dažādās darba
vidēs;
2 – attīstīt studentiem spēju izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas
zinātnes teorētiskos un empīriski pamatotos principus
3- sagatavot studentus psihologa asistenta darba veikšanai, attīstot viņiem attiecīgās
kompetences, prasmes un iemaņas, ar dažādiem klientiem;
4- pielietot iepriekš iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas klientu izpētē / izvērtēšanā un
konsultēšanā;
5- iemācīt studentus kritiski analizēt un novērtēt savu profesionālo darbību un spēt sadarboties
un strādāt psihologa pārraudzībā
Prakses laikā students iespēju robežās mēģina strādāt ar dažādu vecumu, dzimumu cilvēkiem
Prakses apjoms - kopā ir 26 kredītpunkti jeb 1040 akadēmiskās stundas, kuru ietvaros
students veic prakses uzdevumus (piemēram, novēro kāda psihologa darbu, strādā prakses
vadītāja vadībā, analizē sava darba procesu un rezultātu, analizē izpētes rezultātus, raksta
prakses dienasgrāmatu, apmeklē supervīzijas utt.); raksta prakses atskaiti, aizstāv to.
Prakses sastāvdaļas
Prakse I- Novērošanas prakse
Prakse II - Indivīda psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas
metodes praksē
Prakse III – Grupu un organizāciju izpēte praksē
Prakse IV - Psiholoģiskā konsultēšana praksē I
Prakse V - Psiholoģiskā konsultēšana praksē II
Prakse VI – Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē
Prakse VII – Pētījums psiholoģijā praksē
Kopā

Semestris
2
5

KP
2 KP
4KP

6
6
7
7
8

4KP
2 KP
6 KP
4 KP
4 KP
26 KP

Prakses vadība. No RSU puses – prakses koordinators, prakses supervizors, no prakses
vietām - prakses vadītāji, kuri ir pieredzējuši praktizējoši psihologi.
Prakses koordinators – piedāvā un ar studentiem saskaņo prakses vietas, izstrādā prakses
programmu, sadala studentus pa prakses vietām pie prakses vadītājiem, iepazīstina studentus
ar prakses uzdevumiem, kārto prakses līgumus.
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Prakses supervīzors (var būt arī prakses koordinators) – psihologs ar supervīzora izglītību un
tiesībām veikt studentu supervīzijas – vada prakses supervīziju nodarbības studentiem RSU,
konsultē studentus par prakses uzdevumu izpildi, izvērtē prakses atskaites.
Prakses vadītājs (mentors) - iepazīstina studentus ar darba specifiku prakses vietā, konsultē
studentus par veicamajiem darba uzdevumiem, pārrauga studentu darbu, sniedz atgriezenisko
saiti par studenta darbu.
Prakses norise.
Jebkuru praksi students var uzsākt tikai pēc attiecīgā teorētiskā kursa sekmīgas nokārtošanas.
1-Students ierodas prakses vietā un izveido sadarbību ar prakses vadītāju (piemēram, kā
novērotājs piedalās mentora darbā, (asistē konsultācijās), pēc lūguma palīdz darbā).
2- Ievērojot psihologa profesionālo ētiku, mentora uzraudzībā students veic prakses
uzdevumus.
3- Students par savu darbību ar mentoru un savu patstāvīgo darbu raksta dienasgrāmatu, kurā
refleksīvi analizē savu darbību un veic sava praktiskā darba aprakstu (psihologa asistenta
darba procesa vērtējums, atziņas par darbu supervīzijās, izpētes procesu un rezultātiem u.c.).
Dienasgrāmatā students veic katras dienas aprakstu, pārrunās ar savu prakses vadītāju, fiksējot
paveiktos uzdevumus. Katras dienas apraksus students beidz ar īsu dienas analīzi, uzsverot tās
dienas veiksmes un grūtības, norādot aspektus, par kuriem students pats nav pārliecināts un
drošs savā darbā un par kuriem gribētu konsultēties ar savu prakses vadītāju;
4 -Katru nedēļu prakses iespaidi, kas fiksēti dienasgrāmatā, tiek pārrunāti ar savu prakses
vadītāju vai supervīzoru.
5 - Students regulāri piedalās supervīziju nodarbībās RSU un pēc supervīzijām savas atziņas
un pārdomas fiksē noteiktā veidlapā.
Prakses vērtēšana. Prakses vērtējums notiek pēc 10 ballu sistēmas. II, III, VI Prakses galīgo
vērtējumu katrā sadaļā veido: darbs supervīziju laikā un prakses novērtējums, kuru veic
prakses supervīzors; prakses mentoru sniegtais vērtējums; prakses atskaites vērtējums; prakses
aizstāvēšanas vērtējums. I, IV, VII prakses galīgo vērtējumu pēc prakses noslēguma dod
prakses supervizors, ņemot vērā prakses uzdevumu izpildi.
Darbs supervīziju laikā un prakses novērtējums, kuru veic prakses supervīzors. Studentam
obligāti jāierodas uz supervīzijām, kuras vada prakses supervīzors, grupā reizi nedēļā un jābūt
gatavam apspriest savi un kolēģu prakses gadījumi. Supervīziju ilgums ir 2 lekcijas/ 4
akadēmiskās stundas katru nedēļu; no plānotajām supervīziju reizēm ir obligāts 80%
supervīziju apmeklējums, pretējā gadījumā prakse netiek ieskaitīta. Prakses supervizors
neformāli vērtē prakses dienasgrāmatu, darbu supervīzijās.
Prakses mentoru sniegtais vērtējums. Pēc prakses beigām mentors iesniedz rakstisku
atsauksmi par prakses novērtējumu.
Prakses atskaite un prakses aizstāvēšanas vērtējums.
Prakses atskaitē students atspoguļo:
• vispārīgos prakses izvirzītos mērķus un uzdevumus
• klienta vajadzības un konteksta izvērtējumu
• izvērtē katras sesijas procesu gan attiecībā uz klientu, gan sevi;
• analizē izpētes metodes, sniedz to izvēles pamatojumu, apraksta procedūru, atspoguļo
iegūtos rezultātus, veic to interpretāciju;
• analizē sadarbības ar klientu procesa dinamiku, attiecībā pret izvirzīto mērķi
• veic savas darbības kritisku izvērtējumu, norādot, ko nākošajā reizē darītu savādāk.
Prakses atskaiti vērtē recenzents. Sagatavojot prezentāciju par savu praksi, students to aizstāv
prakses aizstāvēšanas komisijā. Prakse tiek ieskaitīta tikai sekmīgas aizstāvēšanas gadījumā.
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Prakses nosacījumi
• Ja dažādu iemeslu dēļ students nav piedalījies supervīzijās ar saviem kursa biedriem,
tad students netiek pielaists pie prakses aizstāvēšanas un prakse ir atkārtoti jākārto
nākamajā mācību gadā.
• Nevienu prakses kursu nevar nokārtot eksternātā, respektīvi, ja dažādu iemeslu dēļ
students nav piedalījies supervīzijās un analizējis savu darbu ar saviem kursa biedriem
un pasniedzēju fakultātē, kā arī tad, ja no prakses vadītāja ir saņemts neapmierinošs
studenta darba novērtējums, prakse ir jāatkārto nākamajā gadā.
• Sākot no prakses „Indivīda psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes praksē”,
prakse nevar tikt ieskaitīta gadījumos, ja studentam ir parādi par kādu no iepriekšējām
praksēm vai kursā „Psiholoģiskā izpēte un izvērtēšana”.
• Lai pielaistu pie prakses „Grupu un organizāciju izpēte praksē”, jābūt nokārtotam
kursam „Organizāciju psiholoģija”.
• Sākot no prakses „Psiholoģiskā konsultēšana praksē I”, prakse nevar tikt ieskaitīta, ja
studentam ir parādi kursā „Psiholoģiskā konsultēšana”.
• Sākot no prakses „Psiholoģiskā konsultēšana praksē II”, prakse nevar tikt ieskaitīta, ja
studentam ir parādi kursā „Grupu psiholoģija un konsultēšana”.

Prakses saturs
Prakse I – Novērošanas prakse (2KP)
Mērķis – iepazīstināt studentus ar psihologa vai psihologa asistenta darba specifiku dažādās
darba vidēs, studentam esot novērotāja statusā.
Uzdevumi
1. Psihologa vai psihologa asistenta darbības novērošana viņa darba vidē.
2. Psihologa intervēšana par viņa darba specifiku, grūtībām un ētiskajām dilemmām
Students:
• iepazīstas ar psihologa darbu viņa darba vidē, piedaloties kā novērotājam psihologa
darbā un palīdzot veikt psihologa asistenta pienākumus;
• intervē psihologu
• veido prakses atskaiti, kur apraksta novērotā psihologa darba vietu, viņa darbības
veidos, laika sadalījumu, analizē interviju ar psihologu, aprakstot ētiskās dilemmas
psihologa darbā, atskaites beigās izstrādā priekšlikumus konkrētā psihologa darba
uzlabošanai;
• par savu prakses atskaiti students izveido prezentāciju, kuru demonstrē prakses
aizstāvēšanas laikā
Prakse II - Indivīda psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes praksē (4KP)
Mērķis: - attīstīt studentiem spēju izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzības
sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem;
attīstīt prasmes veikt indivīda psiholoģisko izpēti (novērtēšanu), izmantojot atbilstošas
metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu); attīstīt spēju rakstīt un sniegt
atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.
Studenti attīsta iemaņas psiholoģisko izpētes metožu praktiskā lietošanā, veic dažādu cilvēku
psiholoģisko izpēti. Apstrādā iegūtos materiālus, noformē protokolus, no iegūtajiem datiem
izdara secinājumus.
Students veic patstāvīgu izpētes darbu vienā grupā (vismaz 5 sesijas bērnu, pusaudžu vai
pieaugušo), saskaņā ar grupas vajadzībām un/vai patstāvīgu darbu ar pieciem dažādiem
individuālajiem klientiem (pēc vecuma, dzimuma, citu pazīmju dalījuma), mentora uzraudzībā,
saskaņā ar viņu vajadzībām, ar mērķi realizēt psihologa asistenta darbu un veikt frontālu/
individuālu izpēti, nosakot izpētes mērķi un to realizējot, izvēloties piemērotas metodes
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(izpētes rezultāti jāfiksē attiecīgā protokolā, protokols jāveido atbilstoši prasībām; jāveic
rezultātu apstrāde jāuzraksta slēdziens).
Uzdevumi.
1. Pusaudžu atsevišķu psihisko procesu izpēte un personības/ emocionālās sfēras izpēte un
iegūto rezultātu analīze.
•
Noteikt izpētes mērķi
•
Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, izveidot izpētes plānu
•
Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju
•
Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus
•
Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar supervizoru
•
Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā
•
Par veikto darbu uzrakstīt prakses atskaiti
2. Pieaugušā
analīze.
•
•
•
•
•
•
•

kognitīvo procesu un personības / emocionālās sfēras izpēte un iegūto rezultātu
Noteikt izpētes mērķi
Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, izveidot izpētes plānu
Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju
Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus
Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar supervizoru
Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā
Par veikto darbu uzrakstīt prakses atskaiti

3. Pieaugušā dzīves vēstures ievākšana un analīze.
•
Sarunāt kādu pieaugušo, kurš būtu gatavs izstāstīt savu dzīves stāstu
•
Fiksēt pieaugušā dzīves stāstu audioierakstā, atzīmējot savos pierakstos
novērotās neverbālās izpausmes
•
Veikt audioieraksta transkripciju un dzīvesstāsta analīzi:
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, noteikt psiholoģiskās izpētes mērķi un izveidot izpētes plānu
•
Atbilstoši klienta vajadzībām izstrādāt psiholoģiskās palīdzības plānu
•
Izvēlēties atbilstošas izpētes metodes un veikt psiholoģisko izpēti
•
Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju
•
Rakstīt protokolus par izpētes gadījumu un veikt iegūto rezultātu analīzi.
•
Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar supervizoru
•
Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā
•
Par veikto darbu uzrakstīt prakses atskaiti
4. Pēc katra cilvēka psiholoģiskās izpētes 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 citādāk u.t.t.)

5. Prakses dienasgrāmatas rakstīšana.
6. Aktīva dalība supervīzijās.
7. Prakses atskaites rakstīšana un aizstāvēšana. Atskaites pielikumā visu klientu psiholoģiskās
izpētes protokoli vai to kopijas, intervijas transkripcija
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Prakse III – Grupu un organizāciju izpēte praksē (4KP)
Mērķis: - attīstīt studentiem spēju izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzības
sniegšanas mērķus atbilstoši klienta un grupas vai organizācijas vajadzībām un psiholoģijas
zinātnes pamatprincipiem; attīstīt prasmes veikt grupas un organizācijas psiholoģisko izpēti
(novērtēšanu), izmantojot atbilstošas metodes (intervijas, testus, aptaujas un/vai novērošanu);
attīstīt spēju rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.
Šajā praksē studenti attīsta iemaņas psiholoģisko izpētes metožu praktiskā lietošanā, grupas un
organizācijas psiholoģiskajā izpētē. Apstrādā iegūtos materiālus, noformē protokolus, no
iegūtajiem datiem izdara secinājumus.
Uzdevumi:
1. Konkrētas grupas izpēte, veicot tās sociometrisko analīzi
2. Konkrētas organizācijas izpēte, atbilstoši organizācijas vajadzībām
•
Noteikt izpētes mērķi
•
Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, izveidot izpētes plānu
•
Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju
•
Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus
•
Pārrunāt gūtās atziņas par klientu ar supervizoru
•
Izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā
•
Par veikto darbu uzrakstīt prakses atskaiti
Prakse IV - Psiholoģiskā konsultēšana praksē I (2KP)
Mērķis –attīstīt studentiem aktīvo klausīšanos un citas atbalsta psiholoģiskās konsultēšanas
pamatprasmes
Uzdevumi
1. Sistemātiski tiekoties prakses grupā, savu aktīvās klausīšanās iemaņu un jautājumu
uzdošanas iemaņu trenēšana,
2. Savu prasmju analīze, veicot pašanalīzi un izvirzot jaunus mērķus savu prasmju
attīstīšanai tuvākajam laika posmam.
3. Nepazīstamu cilvēka intervēšana, veicot intervijas audioierakstu un to analīzi.
4. Prakses dienasgrāmatas un prakses atskaites rakstīšana
Prakse V - Psiholoģiskā konsultēšana praksē II (6KP)
Mērķis – attīstīt studentiem spēju izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzības
sniegšanas mērķus atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem;
attīstīt studentiem spēju veidot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju un izvēlēties
palīdzības sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes
pamatprincipiem; attīstīt spēju veikt atbalsta psiholoģisko konsultēšanu un lietot citas
zinātniski pamatotas psiholoģiskās palīdzības sniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem
mērķiem; attīstīt spēju sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši izvirzītajiem mērķiem
Studenti praksē izmanto individuālās un grupu konsultēšanas kursos gūtās praktiskās iemaņas.
Studenti veido konsultanta un klienta attiecības, praksē izmanto psiholoģiskās konsultēšanas
prasmes un iemaņas, un izvērtē psiholoģiskās konsultēšanas procesu.
Students veic patstāvīgu konsultēšanas darbu ar diviem individuālajiem klientiem saskaņā ar
klientu vajadzībām un novada atbalsta grupu (vismaz 2 sesijas), saskaņā ar grupas
vajadzībām, prakses vadītāja uzraudzībā, ar mērķi realizēt psihologa asistenta darbu un veikt
individuālu/ grupas konsultēšanu, nosakot konsultēšanas mērķi un to realizējot.
Uzdevumi.
1. Psiholoģiskās konsultēšanas sesiju novadīšana (3 sesijas pa 45’) 2 klientiem. Uzdevumu
veic pāros, kur viens students veic konsultēšanu, bet otrs ir novērotājs.
7. Konsultants:
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• Ievāc un apkopo informāciju par problēmu, nosaka konsultēšanas mērķi un izstrādāt
konsultāciju plānu. Gan mērķis, gan plāns jāpārrunā ar supervizoru pirms uzsāk
konsultēšanas procesu.
• Izvēlas atbilstošas konsultēšanas metodes un pamato to izvēli, ko arī pārrunā ar
supervizoru pirms konsultēšanas procesa.
• Novada 2 klientiem konsultēšanas procesu un veic tā audioierakstu, bet 1 no tiem
sagatavot transkripciju un savas darbības analīzi
• Pārrunā konsultēšanas procesu ar supervīzoru
• Pārrunā un izskaidro klientam konsultēšanas procesu un tā rezultātus
Novērotājs: Vēro konsultēšanas procesu un konsultēšanas darba lapā veic pierakstus par
konsultanta lietotajām konsultēšanas metodēm. Pēc katras sesijas sniedz atgriezenisko
saiti konsultantam par novēroto.
2. Atbalsta grupas/ sociālpsiholoģiskā treniņa grupas projekta veidošana un tā realizēšana.
3. Prakses supervīziju regulāra apmeklēšana
4. Prakses dienasgrāmatas rakstīšana un savas darbības pašrefleksija, ko prakses beigās
atspoguļo prakses atskaitē

Prakse VI- Psiholoģisko stratēģiju izstrāde praksē (2KP)
Mērķis:
1- Attīstīt spēju izprast, analizēt un piemērot profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes
teorētiskos un empīriski pamatotos principus;
2- Attīstīt spēju izvirzīt un saskaņot ar klientu psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus
atbilstoši klienta vajadzībām un psiholoģijas zinātnes pamatprincipiem;
3- Attīstīt spēju veidot psiholoģiskās palīdzības sniegšanas stratēģiju un izvēlēties palīdzības
sniegšanas stratēģiju atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un psiholoģijas zinātnes
pamatprincipiem;
4- Attīstīt spēju novērtēt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas efektivitāti atbilstoši
izvirzītajiem mērķiem un intervences plānam.
5- Attīstīt spēju rakstīt un sniegt atzinumus un profesionālās darbības aprakstus.
6- Attīstīt spēja sniegt atgriezenisko saikni klientam atbilstoši izvirzītajiem mērķiem
Studenti praksē strādā ar pieaugušajiem klīnikā, balstoties uz saņemto problēmas pieteikumu.
Prakse beidzas ar kvalifikācijas eksāmenu, kurai ir 2 daļas: teorētiskā un praktiskā.
i.
Uzdevumi.
1. Psiholoģiskos stratēģiju izstrādāšana 2 klientiem
Students:
• Veido kontaktu ar klientu un viņu aprūpējošo klīnikas personālu,
• Ievāc indivīda dzīves vēsturi, veic tās analīzi un izvirza hipotēzi.
• Atbilstoši izvēlētai hipotēzei, izstrādā psiholoģisko stratēģiju un izvēlas tālākās
darba metodes.
• Savu izvēlēto stratēģiju pārrunā supervīzijā. Veic psiholoģisko izpēti,
protokolēt rezultātus.
• Piedaloties supervīzijas nodarbībās, pārrunāt iegūtos rezultātus.
Supervīziju nodarbībās tiks pārrunāti viena cilvēka izpētes rezultāti, par otru klientu dati
jāapkopo un jāiesniedz prakses atskaitē un jāaizstāv kvalifikācijas eksāmena praktiskajā
daļā.
• Sniedz klientam (ārstam vai vecākiem) informāciju par psiholoģiskās izpētes
rezultātiem un izstrādā ieteikumus tālākam darbam ar klientu.
• Raksta prakses dienasgrāmatu
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•

Par supervīzijās neanalizēto klientu raksta prakses atskaiti, ko aizstāv
kvalifikācijas eksāmena laikā.
2. Sagatavošanās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai
Prakse VII – Pētījums psiholoģijā praksē
Mērķis – attīstīt studentiem spēju izstrādāt pētījuma koncepciju un darbības plānu, adekvāti
izveidot pētījuma izlasi, ievākt datus un veikt to kvantitatīvo vai/ un kvalitatīvo analīzi, izdarīt
adekvātus secinājumus; pilnveidot spēju lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un
vismaz divās svešvalodās.
Uzdevumi:
1.Bakalaura darba koncepcijas un darbības plāna izstrāde.
2. Pētījuma veikšana: metožu atlase, pētījuma izlases veidošana, datu ievākšana.
3. Pētījuma datu apstrādāšana un secinājumu izdarīšana
Prakse beidzas ar bakalaura darba pētnieciskās daļas aizstāvēšanu, kurā students iegūst
vērtējumu „ ieskaitīts” vai „ neieskaitīts” .
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10.Pielikums
Līgums ar RPIVU par
programmas pārņemšanu tās
likvidācijas gadījumā
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11.Pielikums
Dokumenti, kas atrodas Socioloģijas un psiholoģijas katedrā
un ir saņemami pēc pieprasījuma

1. KF profesionālās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija“ studiju
procesa plānojums (veidlapa Nr. D-1).
2. RSU uzņemšanas noteikumi.
3. Līgums ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības augstskolu par studiju
programmas pārņemšanu
4. Nolikums par bakalaura darba izstrādi un aizstāvēšanu.
5. KF Prakses nolikums
6. RSU studiju iekšējās kārtības noteikumi
7. RSU studiju reglaments I.
8. Psihologa asistenta profesijas standarts
9. Darba devēju atsauksmes par studiju programmu
10.Pasniedzēju novērtējums pēc studentu apmācību novērtējuma formu
apkopošanas.
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