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Saturs

SPPA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas 
„Praktiskā psiholoģija” profesionālā maģistra grāda psiholoģijā un 

praktiskā psihologa kvalifikācijas iegūšanai pašnovērtējums.

1.Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās 
izglītības programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, 
prasmju un attieksmju formā.

1.1. Studiju programmas mērķis un uzdevumi 1. lpp.
1.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti

        zināšanu, prasmju un attieksmju formā
2. lpp.

2. Augstākās izglītības programmas organizācija (kā mainījusies 
programmas struktūra attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā), programmas 
plāna atbilstība augstskolas mērķiem un uzdevumiem, kā arī programmas 
iekšējās kvalitātes mehānisma darbība

2. lpp.

3. Augstākās izglītības programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko 
nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija 4. lpp.

3.1. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas 
       anotācija

4. lpp.

3.2. Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma 
      „Praktiskā psiholoģija”

5. lpp.

            3.3.SPPA profesionālā maģistra studiju programmas saturs,  
                  struktūra, programmas daļu apjoms

6. lpp.

            3.4. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas 
                   salīdzinājums ar Latvijas augstskolu līdzīgām studiju  
                   programmām 

7. lpp.

            3.5. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas
                   salīdzinājums ar augstākās izglītības programmām ārzemēs

8. lpp.

4. Vērtēšanas sistēma (vērtēšanas metožu izvēles pamatojums un rezultātu 
analīze)

4.1. Vērtēšanas sistēma 10. lpp.
4.2. Pārbaudes formas un kārtība 11. lpp.
4.3. Studentu mācību darba organizācijas kontrole 11. lpp.
4.4. Studiju procesa kvalitātes monitoringa elementi 12. lpp.
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5. Augstākās izglītības programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 
metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme 
uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos) 12. lpp

6. Augstākās izglītības programmas perspektīvas novērtējums, ņemot vērā 
Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēģiju īstenošanā. 
Novērtējumu kritēriji

14.lpp.

6.1. SPPA profesionālā maģistra studiju programmas atbilstība 
       valsts profesionālās augstākās izglītības standartam un 
       profesijas standartam
       Programmas attīstības perspektīvas 14. lpp.
6.1.1. SPPA profesionālā maģistra studiju programmas atbilstība 
           valsts profesionālās augstākās izglītības standartam        

14.lpp.

6.1.2.-6.1.3.  SPPA profesionālā bakalaura studiju programmas 
           atbilstība  profesijas standartam

16. lpp.

6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem 
       sešiem gadiem

18. lpp.

7. Studējošie
7.1. Studējošo skaits programmā 18. lpp.
7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits 18. lpp.
7.3. Absolventu skaits 18. lpp.
7.4. Studējošo aptaujas un to analīze 19. lpp.
7.5. Absolventu aptaujas un to analīze 19. lpp.
7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā 20. lpp.

8. Augstākās izglītības  studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā 
personāla novērtējums

20. lpp.

8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu 
un to personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai 
maģistra grāds

20. lpp.

8.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācijas atbilstība struktūrvienības 
mērķu un uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības 
virzieni un to rezultāti), norādot, ka augstākās izglītības programmā, 
neietverot augstākās izglītības programmas izvēles daļas, prakšu, 
gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu īstenošanu, strādā vismaz 
50% no ievēlētā akadēmiskā personāla

20. lpp.

8.3. Augstskolās vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori tajā 
zinātņu nozarē vai zinātņu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības 
programmu

22. lpp.

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un 
attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem

22. lpp.



8.5. SPPA programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir 
jābūt augsti kvalificētam un kompetentam, lai nodrošinātu 
studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, 
prasmju un kompetenču apguvi

23. lpp.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums 23. lpp.
10. Ārējie sakari 24. lpp.

10.1. Sadarbība ar darba devējiem 24. lpp.
10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno  
 līdzīgas augstākās izglītības programmas, organizācijām un  
 profesionālajām asociācijām

25 lpp.

11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības 
programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās 
izglītības programmas studējošajiem iespēju turpināt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā

27. lpp.

12. Studiju programmas attīstības plāns 28. lpp.

            12.1. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un 
             ieteikumu salīdzinājums ar paveikto akreditācijas periodā 28. lpp.
            12.2. Profesionālā maģistra studiju programmas stipro un vājo pušu 
             pašnovērtējums 29. lpp.
             12.3. Psiholoģijas studiju programmas attīstībai nākamajos gados 
             veicami šādi uzdevumi 30. lpp.
Pielikumi

1. Izraksts no Senāta sēdes protokola
2. Akreditācijas lapa.
3. Profesijas standarts
4. Izsniedzamā diploma un pielikuma paraugs
5. Studiju kursu apraksti
6. Akadēmiskā personāla CV
7. Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla 
    zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts
8. Sadarbības līgumi par studentu prakšu vietām
9. Līgumi par divpusēju akadēmisko un pētniecisko sadarbību
10. Atsauksmes
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SPPA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Praktiskā 
psiholoģija” profesionālā maģistra grāda psiholoģijā un praktiskā psihologa 

kvalifikācijas iegūšanai pašnovērtējums. 

1. Augstākās izglītības programmas mērķi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības 
programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā.

1. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas mērķis un uzdevumi.

       SPPA psiholoģijas  profesionālā  maģistra  studiju  programma veidota  saskaņā ar  Latvijas 

Republikas  Izglītības  likuma,  Augstskolu  likuma,  LR  Ministru  kabineta  noteikumu  Nr.  481 

„Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu”, SPPA Satversmes 

un citu normatīvo aktu prasībām otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām. 

Studiju programmas mērķis:

      Orientēt studentus uz zināšanu un profesionālo prasmju apguvi, kas nepieciešamas efektīva 

profesionāla darba veikšanai, kas nodrošina nepieciešamo kompetences līmeni maģistra grāda un 

atbilstošas kvalifikācijas iegūšanai.

Studiju programmas uzdevumi:

• Konkretizēt studentu profesionālo motivāciju.

• Izstrādājot zinātnisko darbu, integrēt pētnieciskās prasmes.

• Nostiprināt iemaņas psiholoģiskā konsultēšanā.



• Attīstīt spējas patstāvīgi izstrādāt psiholoģiskus projektus.

• Uzturēt savas personības attīstības motivāciju izglītojoša un sociālajā jomā.

2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā.

Studiju plānotie rezultāti: students, kurš sekmīgi apguvis studiju programmu, iegūst profesionālā 

maģistra   grādu  psiholoģijā  un  praktiskā  psihologa  kvalifikāciju,  kas  atbilsts  otra  līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības valsts  standartam un psihologa  profesijas standartam. Iegūtās 

zināšanas un prasmes ļauj absolventiem patstāvīgi strādāt dažādās profesionālās darbības sfērās.

Kvalifikācija  „praktiskais  psihologs”  atbilst  LR  profesiju  klasifikatoram.  Psiholoģijas  maģistra 

studijas paver iespējas tālākam zinātniskam darbam doktorantūras programmās gan Latvijā,  gan 

ārzemēs.

2.  Augstākās   izglītības  programmas  organizācija  (kā  mainījusies  augstākās 

izglītības  programmas  struktūra  attiecīgajā  pašnovērtēšanas  periodā), 

augstākās  izglītības  programmas  plāna  atbilstība  augstskolas  mērķiem un 

uzdevumiem, kā arī augstākās izglītības programmas     iekšējās kvalitātes 

mehānisma darbība. 

2.1. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas organizācija.

      Studiju programma tiek īstenota divu gadu (četru studiju semestru laikā) pilna laika

studiju formā .

Nodarbības notiek pēc saraksta. Kontakta formas darba apjoms attiecībā pret patstāvīgo

darbu ir 50% - 50%.

Studiju procesā tiek izmantotas dažādas formas un metodes: lekcijas, semināri,

praktikumi, projektu darbs, darbs laboratorijās, treniņi u.c.

Mācību darbs notiek mācību korpusos Rīgā, kā arī ārpus pilsētas vai ārzemēs.

Studējošie ir nodrošināti ar studiju darbam nepieciešamo instrumentāriju (studiju materiāli

un grāmatas, datori, video-, audio-, fototehnika u.c.).

Daļa studentu patstāvīgo darbu veic Resursu centrā.
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Studiju programmu realizē gan akadēmiskais personāls ar zinātnisko kvalifikāciju, gan

arī praktiķi ar lielu profesionālā darba pieredzi. 

      Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem,

SPPA  Satversmei,  kā  arī  saskaņā  ar  SPPA Senātā  pieņemtajiem  studijas  reglamentējošajiem 

dokumentiem.

2.2. Izmaiņas  programmas struktūrā attiecīgajā pašnovērtēšanas periodā.

Studiju programmas ilgums palielināts  no viena gada līdz diviem gadiem,

izmainījies kredītpunktu skaits ( no 40 līdz 80 kredītpunktiem) saglabājot saturu.

2.2.1.

• Priekšmeta  «Praktiskās  psiholoģijas  specifika:  darbības  sfēras,  uzdevumi,  novērtējuma 

kritēriji» apjoms palielinājies no 1 KP līdz 2 KP;

• Priekšmeta «Psihodiagnostika praktiskā psihologa darbībā» apjoms palielinājies no 2 KP 

līdz 6 КР;

• Priekšmeta «Psiholoģiskā konsultēšana» apjoms palielinājies no 2 KP līdz 8 KP;

• Priekšmeta  «Psiholoģiskā korekcija» apjoms palielinājies no 2 KP līdz 8 КР.

Kopumā   bloka  «Studiju  kursi,  kas  nodrošina  jaunāko  sasniegumu  apguvi  nozares  teorijā  un 

praksē», kurā ietilpst uzskaitītie mācību priekšmeti, apjoms palielinājies no 7 КР līdz 24 КР.

2.2.2.

• Priekšmeta «Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija» apjoms palielinājies no 2 KP 

līdz 4 KP;

• Priekšmeta «Projektu darba metodoloģija» apjoms palielinājies no 1 KP līdz 4 KP;

• Priekšmeta «Personības attīstības programmas izstrāde»  apjoms palielinājies no 2 KP līdz  – 

8 КР.

Kopumā bloka «Pētnieciskā darba,  jaunrades  darba,  projektēšanas  darba  un vadībzinību studiju 

kursi», kurā ietilpst šie priekšmeti, apjoms palielinājies  no 5 līdz 16 КР.

2.2.3.

• Priekšmeta «Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika» apjoms palielinājies no 2KP 

līdz  4 КР;

Bloka „Pedagoģijas kursi”, kurā ietilpst šīs priekšmets,  apjoms palielinājies no 2 līdz 4 КР. 

2.2.4.

Kopumā bloka «Prakse» apjoms palielinājies no 6 līdz 16 КР:

•  konsultatīvās prakses apjoms izaudzis no 2 līdz 6 КР, 



• koriģējoši-attīstošās prakses apjoms palielinājies no 4 līdz 10 КР.

2.3. Programmas iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.

       Izstrādāts un apstiprināts Senāta sēdē Nolikums par speciālistu sagatavošanas procesa kvalitātes 

monitoringu SPPA. Saskaņā ar šo Nolikumu monitorings, vai darba kvalitātes novērtējums, notiek 

desmit virzienos, kuri ietver visas SPPA mācību un saimnieciskās darbības jomas. (Dokumentācija 

atrodas augstskolas kancelejā.)

3. Augstākās izglītības  programmas un tajā iekļauto lekciju kursu, praktisko 

nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija.

3.1. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas anotācija

Programmas izveidi reglamentējošie normatīvie dokumenti. 

• LR Ministru  kabineta  2001. gada 20.  novembra noteikumi Nr.  481 „Noteikumi par  otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”

• Profesijas standarts PS 0078, apstiprināts 2002. gada 6. jūnijā ar IZM rīkojumu  Nr. 351.

(Profesijas standartu skat. pielikumā Nr.3).

Prasības iepriekšējai izglītībai.

     Maģistra programmā tiek imatrikulētas personas ar iepriekš iegūtu profesionālā bakalaura grādu 

vai profesionālo kvalifikāciju pēc profesionālās studiju programmas apguves psiholoģijā. 

Sagatavošanas virzieni.

     Profesionālās sagatavošanas galvenie virzieni – praktiskā psiholoģija (korekcija un attīstība). 

Maģistra  programma ir  bakalaura  programmas  turpinājums psihologu  sagatavošanā.   Bakalaura 

studijās akcents likts uz korekcijas programmām, bet maģistra studijās – uz attīstošajām.

Studiju ilgums.

Studiju programma tiek īstenota divu gadu, četru studiju semestru laikā pilna laika studiju formā.

Studiju uzskaites vienība.

     Mācību darba uzskaites vienība ir 1 kredītpunkts (KP), kas atbilst studējošā 40 akadēmisko 

stundu darba apjomam.

 Studiju programmas apjoms.

Studiju programmas apjoms – 80 kredītpunkti (120 ECTS)

Iegūstamā kvalifikācija.

Absolventi,  kuri  sekmīgi  apguvuši  studiju  programmu,  iegūst  profesionālā  maģistra  grādu 

psiholoģijā un praktiskā psihologa kvalifikāciju.
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     Atbilstoši  novērtēšanas dokumentu noformēšanas prasībām pievienojam precīzi   noformētu 

diploma un tā pielikuma paraugu skaties pielikumu Nr. 4.

Akadēmiskais personāls.

Studiju programmu nodrošina SPPA docētāji un praktizējošie kvalificētie speciālisti.

3.2. Profesionālā augstākās izglītības maģistra studiju programma

„Praktiskā psiholoģija”
Studiju ilgums – 2 gadi (4 semestri)

Studiju apjoms – 80 KP (120 ECTS)

№

Studiju kursa nosaukums

K
P

E
C
T
S

KP pēc semestriem Stundu skaits
Pārbaudes 

veids

1
.
s
e
m
.

2
.
 
s
e
m
.

3
.
s
e
m
.

4
.
s
e
m
.

Kontakt
stundas

Patstā-
vīgais 
darbs

E
k
s
ā
m
e
n
s

I
e
s
k
a
it
e

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē – 
24 kredītpunkti

1. Praktiskās psiholoģijas 
specifika: darbības sfēras, 
uzdevumi, novērtējuma 
kritēriji

2 3 2 40 40 1

2. Psihodiagnostika 
praktiskā psihologa 
darbībā

6 9 2 2 2 120 120 2 1

3. Psiholoģiskā konsultēšana 8 12 2 2 2 2 160 160 2 2

4. Psiholoģiskā korekcija 8 12 4 4 160 160 2
Kopā 24 36 10 8 4 2 480 480 6 4

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi – 
16 kredītpunkti

1. Praktiskās psiholoģijas 
pētījumu metodoloģija

4 6 2 2 80 80 1 1

2. Projektu darba 
metodoloģija

4 6 2 2 80 80 1 1

3. Personības attīstības 
programmas izstrāde

8 12 2 2 4 160 160 1 2

Kopā 16 24 6 6 4 320 320 3 4

Pedagoģijas kursi – 4 kredītpunkti

1. Sociālpsiholoģiskā treniņa 
vadīšanas metodika

4 6 2 2 80 80 1 1

Kopā 4 6 2 2 80 80 1 1

Prakse – 16 kredītpunkti



1. Konsultatīvā prakse 6 9 2 4 120 120 2

2. Koriģējoši attīstošā prakse 10 15 2 8 200 200 2

Kopā 16 24 2 10 4 320 320 4

Maģistra darbs – 20 kredītpunkti
1. Maģistra darba izstrāde 20 30 2 2 2 14 800 aizst

Kopā 80 120 20 20 20 20 3200

3.3.SPPA profesionālā  maģistra  studiju  programmas  saturs,  struktūra,  programmas  daļu 
apjoms.

Programma sastāv no piecām obligātas studiju programmas struktūras pamatdaļām:

• Studiju  kursi, kas  nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi  nozares  teorijā  un 

praksē –  24 KP (36  ECTS) apjomā  dod  iespējas  maģistrantiem  iepazīties  ar 

praktiskās  psiholoģijas  specifiku,  profesionālās  darbības  sfērām un  uzdevumiem, 

novērtēšanas  kritērijiem,  kā  arī  apgūt  zināšanas  par  aktuāliem psihodiagnostikas, 

psiholoģiskās konsultēšanas un psiholoģiskās korekcijas darba jautājumiem.

• Pētnieciskā  darba,  jaunrades  darba,  projektēšanas  darba  un  vadībzinību 

studiju kursi – 16 KP (24 ECTS) apjomā, kuri nodrošina iespēju padziļināti apgūt 

prasmes un zināšanas dažādos izpētes virzienos, psiholoģisko projektu un personības 

attīstības programmas izstrādē, kā arī pētnieciskā procesa organizēšanā un vadīšanā.

• Pedagoģijas  kursi  – 4  KP  (6  ECTS).  Šajā  blokā  ietilpst  studiju  kurss 

„Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika” (SPT), kurā apgūtās prasmes tiek 

pielietotas koriģējoši attīstošā praksē.

(Studiju kursu aprakstus skat. Pielikumā Nr.5.).

• Prakse – 16 KP (24 ECTS) 

Prakses laikā maģistranti iemācās patstāvīgi darboties, attīsta praktiskā psihologa prasmes. 

Prakšu realizācijas nolūkā SPPA ir noslēgusi virkni līgumu ar mācību un medicīnas iestādēm 

un organizācijām (skat. Pielikumu Nr.8).

Praksē ietilpst: konsultatīvā prakse un koriģējoši attīstošā prakse.

• Konsultatīvā prakse – 6 KP (9 ECTS)

      Profesionālās psiholoģiskās konsultēšanas pamatiemaņu pilnveidošana (prasme empātiski 

      uzklausīt un saskatīt klienta pamatproblēmu, prast to analizēt un palīdzēt klientam strādāt 

      patstāvīgi.

• Koriģējoši attīstošā prakse – 10 KP (15 ECTS)
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Maģistrants  izstrādā  un  realizē  korekcijas  vai  attīstības  programmu.  Prakses  ietvaros 

paredzēts novadīt 20 nodarbības, kuras tiek organizētas grupas formā un realizētas skolās, 

bērnu mācību iestādēs, SPPA (studentu grupās).

Maģistrants gatavo profesionālās prakses analītisko atskaiti, kas ir kvalifikācijas darbs praktiskā 

psihologa kvalifikācijas iegūšanai. 

• Maģistra  darba  izstrāde  un  aizstāvēšana.  Iegūstami  20  KP  (30  ECTS). 

Maģistrantu pētnieciskais darbs orientēts uz iegūto zināšanu padziļināšanu, iemaņu 

un prasmju rosināšanu.

3.4.SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas 

augstskolu līdzīgām studiju programmām.

SPPA profesionālā maģistra studiju programmas salīdzinājums ar 

Latvijas Universitātes (LU) profesionālā maģistra studiju programmu.

Kopīgais programmās:

• studiju programmu apjoms, 

• tematisko sadaļu nosaukums, 

• studiju ilgums.

Atšķirības:

• LU ir vairāk sagatavošanas virzienu: klīniskā psiholoģija, izglītības psiholoģija, organizāciju 

psiholoģija.  

• SPPA sagatavošanas virziens – praktiskā psiholoģija. 

Vistuvākais SPPA programmai ir LU klīniskās psiholoģijas virziens.

1.  tabulā sniegts  SPPA  maģistra  studiju  programmas  salīdzinājums  ar  LU  maģistra  studiju 

programmu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA studiju kursiem.

Studiju  kursi  SPPA  profesionālā 
maģistra studiju programmā KP

Studiju  kursi  LU  profesionālā 
maģistra studiju programmā KP

Līdzīgie kursi
Psihodiagnostika praktiskā psihologa 
darbībā

6 KP Psiholoģiskā novērtēšana
Standartizētās  aptaujas  personības 
izpētei
Projektīvās  metodikas  personības 
izpētē

3 KP

2 KP

2 KP
Psiholoģiskā konsultēšana 8 KP Psiholoģiskā konsultēšana

Psihoterapijas  teorijas  un  metodes 
1,2

2 KP

4 KP
Praktiskās psiholoģijas pētījumu 
metodoloģija 4 KP

Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, 
datu analīze un interpretācija 4 KP

Prakse
Konsultatīvā prakse
Koriģējoši attīstošā prakse

6 KP
10 KP

Prakse
Prakse psiholoģiskā izpētē un 
konsultēšanā klīnikās 1,2 14 KP



Maģistra darba izstrāde 20 KP Maģistra darba izstrādāšana 24 KP
Atšķirīgie kursi

Personības attīstības programmas 
izstrāde (Attīstības psiholoģija 
apgūta bakalaura programmā)

8 KP Attīstības psiholoģija 2 KP

Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas 
metodika

4 KP Fokusētā problēmu risināšanas 
psihoterapija

2 KP

3.5. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas salīdzinājums ar  līdzīgām 

augstākās izglītības programmām ārzemēs.

2.  tabulā. SPPA psiholoģijas  profesionālā  maģistra  studiju  programma  ir  salīdzināta  ar  Viļņas 

Universitātes (Lietuva) un Lionas-2 Universitātes (Francija) psiholoģijas programmām.

Viļņas  Universitātes  maģistra 

studiju programma

Lionas-2 Universitātes maģistra 

studiju programma

SPPA  maģistra  studiju 

programma

Sagatavošanas virzieni
• Klīniskā psiholoģija
• Izglītības psiholoģija
• Organizāciju psiholoģija

• Klīniskā  psiholoģija  un 
psihopatoloģija

• Veselības psiholoģija
• Sociālā  un  darba 

psiholoģija
• Kognitīvā psiholoģija

• Praktiskā psiholoģija

Studiju ilgums
2 gadi 2 gadi 2 gadi

Programmas apjoms

Apjoms ir vienāds – 120 ECTS kredītpunkti
Vienā semestrī katras augstskolas studenti apgūst mācību slodzi 30 ECTS kredītpunktu apjomā.

Programmas struktūra

Programmu veido virkne tematisko sadaļu, kurās ietilpst specializācijai atbilstošas studiju disciplīnas.

Prakse

Prakse Stažēšanās Prakse

Studiju uzskaites vienība
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Studiju darba apjomu skaita KP (ECTS) kredītpunktos

     Vistuvākais  SPPA programmai  ir  Viļņas  Universitātes  un  Lionas-2  Universitātes  klīniskās 

psiholoģijas virziens.

3.5.1.SPPA maģistra studiju programmas salīdzinājums ar Viļņas Universitātes psiholoģijas 

maģistra studiju programmu.

3.  tabulā parādīts  SPPA  studiju  programmas  salīdzinājums  ar  Viļņas  Universitātes  studiju 

programmas klīniskās psiholoģijas virzienu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA 

studiju kursiem.

Kursi SPPA maģistrantūrā KP Kursi  Viļņas  Universitātes 
maģistrantūrā

KP

Līdzīgie kursi
Psihodiagnostika  praktiskā 
psihologa darbībā

6 KP Klīniskā psihodiagnostika 
Projektīvās personības izpētes metodes

3 KP
3 KP

Psiholoģiskā konsultēšana
Konsultatīvā prakse

8 KP
6 KP

Ģimenes konsultēšana 
Psiholoģiskā konsultēšana praksē

3 KP
4 KP

Praktiskās  psiholoģijas  pētījumu 
metodoloģija

4 KP Zinātniski pētnieciskais darbs
Kvalitatīvās izpētes metodes

5 KP
3 KP

Prakse:
- Konsultatīvā prakse
- Koriģējoši  attīstošā 

prakse

16 KP
6 KP
10 KP

Profesionālā prakse 16 KP

Maģistra darba izstrāde 20 KP Maģistra darbs 15 KP
Atšķirīgie kursi

Psiholoģiskā korekcija 8 KP Bērnu klīniskā psiholoģija 4 KP

3.5.2. SPPA maģistra studiju programmas salīdzinājums ar Lionas-2 Universitātes maģistra 

studiju programmu.

4.  tabulā parādīts  SPPA studiju  programmas  salīdzinājums  ar  Lionas-2  Universitātes   studiju 

programmas klīniskās psiholoģijas virzienu, ņemot vērā tikai tos studiju kursus, kuri sakrīt ar SPPA 

studiju kursiem.

Kursi SPPA maģistrantūrā KP
(ECTS)

Kursi  Lionas-2 Universitātes 
maģistrantūrā

KP
(ECTS)

Līdzīgie kursi
Psihodiagnostika praktiskā psihologa 
darbībā

6 KP
9 (ECTS)

Projektīvās metodes
Izpētes tehnikas 

2 (ECTS)
2 (ECTS)

Psiholoģiskā konsultēšana 8 KP
12 (ECTS)

Sarunas, konsultācijas 3 (ECTS)



Praktiskās  psiholoģijas  pētījumu 
metodoloģija

4 KP
6(ECTS)

Pētījumu metodoloģija 10 (ECTS)

Prakse: 16 KP
24 (ECTS)

Stažēšanās 15 (ECTS)

Maģistra darba izstrāde
20 KP
30 (ECTS) Maģistra darba izstrāde 20 (ECTS)

Atšķirīgie kursi
Psiholoģiskā korekcija 8 KP

(12 ECTS)
Cilvēka  klīniskā  psiholoģija  un 
psihopatoloģija

7 (ECTS)

4.  Vērtēšanas  sistēma  (vērtēšanas  metožu  izvēles  pamatojums  un  rezultātu 

analīze).
4.1. Vērtēšanas sistēma

Studiju rezultāti tiek novērtēti pēc desmit ballu skalas. Zemākā sekmīgā atzīme – 4 balles. 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 
atzīme

ļoti augsts
10 izcili (with distinction) A
9 teicami (excellent) A

augsts
8 ļoti labi (very good) B
7 labi (good) C

vidējs
6 gandrīz labi (almost good) D
5 viduvēji (satisfactory) E
4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail

Studentu zināšanas vērtē nodarbībās, semināros, kontroldarbos un patstāvīgajos darbos. Vērtējumi 

tiek doti 10 ballu sistēmā vai ar vārdu „ieskaitīts” kopā ar atzīmi („neieskaitīts” kopā ar atzīmi).

10-izcili  –  zināšanas,  kas  pārsniedz  studiju  programmas  prasības,  liecina  par  patstāvīgiem 

pētījumiem un par problēmu dziļu izpratni;

9-teicami – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, iegūta prasme patstāvīgi lietot iegūtās 

zināšanas;

8-ļoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziļākas  izpratnes 

un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežģītākajiem jautājumiem;

7-labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami arī atsevišķi        mazāk 

svarīgi trūkumi zināšanu apguvē;

6-gandrīz labi – apgūtas studiju programmas prasības, taču vienlaikus konstatējami atsevišķi lielāki 

trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši dziļa jautājumu izpratne;

5-viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, kaut arī konstatējama vairāku     svarīgu 

problēmu nepietiekami dziļa izpratne;
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4-gandrīz viduvēji – visumā apgūtas studiju programmas prasības, konstatējama vairāku     svarīgu 

problēmu nepietiekama izpratne un grūtības iegūto zināšanu praktiskā izmantošanā;

3-vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču nav        spēju 

tās praktiski izmantot;

2-ļoti  vāji  –  apgūtas  virspusējas  zināšanas  par  priekšmeta  svarīgākajām problēmām,  taču  citās 

svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas;

1-ļoti, ļoti vāji – nav izpratnes par priekšmeta problemātiku.

4.2. Pārbaudes formas un kārtība

Kontroles formas

1. Katrā mēnesī: pedagoģiskie testi.

2. Semestra beigās: diferencētas ieskaites, eksāmeni, prakšu atskaites, projektu darbu 

prezentācija starpfakultāšu studentu konferencēs.

3. Gada beigās: gada studiju darba atskaite – pedagoģiskais dosje.

4. Studiju noslēgumā: - kvalifikācijas darbs (profesionālās prakses analītiskā atskaite), 

maģistra darba aizstāvēšana. 

4.3.Studentu mācību darba organizācijas kontrole:

Katru nedēļu:

• kontrolēt  nodarbību  saraksta  un  docētāju  darba  plāna  atbilstību  reālam  mācību 

procesam;

• kontrolēt auditoriju gatavību mācību darbam;

• kontrolēt nodarbību apmeklētību.

Katru mēnesi:



• kontrolēt mācību priekšmetu apguves efektivitāti;

• kontrolēt studentu patstāvīgos darbus.

4.4. Docētāju darba kontroles organizācija:

Gada laikā:

• vairāku nodarbību videoieraksts;

• administrācijas apmeklētas nodarbības (izpilda apmeklējumu lapu);

• savstarpēja nodarbību apmeklēšana (izpilda apmeklējumu lapu).

Semestra beigās:

• atskaite par veikto darbu:

     - tiek izpildīta speciāla matrica,

     - gatavo ziņojumu Metodisko projektu festivālam, konferencēm.

4.5. Studiju procesa kvalitātes monitoringa elementi:

Katru nedēļu:

• maģistrantu pieņemšana dekanātā;

• maģistrantu izvirzīto jautājumu analīze.

Katru mēnesi:

• maģistrantu sanāksmju organizēšana;

• sanāksmju organizēšana ar docētājiem.

Gada laikā:

• Psiholoģiskā dienesta darbs.

Semestra beigās:

• maģistrantu aptaujas.

Gada noslēgumā:

• absolventu aptaujas,

• darba devēju aptaujas.

Informācija par rezultātiem apspriež:

• maģistrantu sanāksmēs;

• docētāju sanāksmēs, administrācijas apspriedēs;

• fakultātes Domes sēdēs;

• Senāta sēdēs;

• Pedagoģiskās un Zinātniski metodiskās Padomes sēdēs.
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5. Augstākās izglītības  programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju 

metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā ietekme uz 

studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos).
5.1.Izmantotās studiju metodes un formas.

     Studiju process tiek organizēts: lekcijās, semināros, praktiskajās nodarbībās, praksē, izmantojot 

gan  tradicionālās,  gan  modernās  darba  metodes  un  formas,  piemēram,  lekcijās-dialogos, 

seminārnodarbībās; maģistrantu patstāvīgajā darbā Resursu centrā, pētnieciskā un projekta darba 

prezentācijās u.c.

     Salīdzinot  ar  2006./2007.ak.g.  studiju  formas  ir  pilnveidotas,  paplašinājies  studiju  kursu 

apmācības  interaktīvo metožu īpatsvars  (diskusijas, individuālo konsultatīvo gadījumu analīze, 

treniņi,  darbs  laboratorijās,  radošās  darbnīcās,  mācību,  metodiskās  un  zinātniski  praktiskās 

konferences).

    

     Patstāvīgā darba organizēšanai studiju kursu  docētāji izstrādā metodiskos materiālus (kursu 

programmas,  anotācijas,  plānus  orientierus  katrai  nodarbībai,  metodiskās  rekomendācijas  u.c.). 

Izstrādāti metodiskie materiāli par pētnieciskās darbības organizēšanu, nolikums par praksēm u.c. 

Visi šie materiāli atrodas resursu centrā un bibliotēkā.

     Resursu centrā atrodas mācību materiāli patstāvīgam darbam:

• tematiskais materiāls patstāvīgam darbam un šo materiāla apguves līmeņa pārbaudei 

      kontroles testi;

• tematiski krājumi;

• audio un video ieraksti, 

• vārdnīcas un citi materiāli.

5.2. Akadēmiskā personāla pētnieciskais darbs un tā ietekme uz studiju darbu.

5.2.1. Pētnieciskais darbs SPPA notiek piecos virzienos:

• cilvēka dzīves ceļš;

• tēla semantika;

• klusēšanas psiholoģija;

• humora psiholoģija;

• starpkultūru atšķīrības.

Šo virzienu ietvaros:

• notiek mācību, metodiskās un zinātniski praktiskās konferences;

• strādā laboratorijas, Studentu radošā pētnieciskā biedrība;

• tiek plānoti un izdoti temātiski krājumi, monografijas, mācību materiāli un palīglīdzekļi.

Visos uzskaitītos pētniecības darba virzienos notiek docētāju un studentu darbu integrācija.



5.2.2. Daļa no docētājiem ir iesaistījušies Latvijas un starptautiskos zinātniskos projektos. (Sk. 

pielikumu Nr. 7). 

     Piemēram, 2006.gadā  docētājs J. Mihailovs piedalījās Starptautiskās starpkultūru pētījumu 

asociācijas (ARIC), Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas (SPPA), Francijas Kultūras 

centra (CCF) projektā „Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloģija”

     No 2009 gada līdz 2012 gadam docētāji Dz. Meikšāne  un J.Zaļkalns strādā Latvijas Zinātnes 

Padomes granta finansēta pētījumā „Veselīgas novecošanas sociāli  psiholoģiskie un medicīniski 

bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātiem sistēmā „cilvēks-cilvēks”.

5.2.3. Docētāji veica pētniecisko darbu doktoru darbu sagatavošanas ietvaros. (Sk. pielikumu Nr.7).

           

     2008. SPPA docētāja Aija Dudkina ieguvusi doktora grādu psiholoģijā Daugavpils Universitātē. 

      Dotajā  brīdī  docētāja  I.Pišinska  mācās  doktorantūrā  un  veic  pētniecisko  darbu  doktora 

sagatavošanas ietvaros.

5.2.4.  Pētnieciskās  darbības  rezultātus  docētāji  prezentē  reģionālās  un  zinātniski  praktiskās 

starptautiskās  konferencēs Latvijā  (tajā  skaitā  SPPA)  un  ārzemēs,  kā  arī  Latvijas  un  ārzemju 

publikācijās. 

(Akadēmiskā personāla publikācijas skat. pielikumā Nr.7).     

5.3. Studentu iesaistīšana pētnieciskos projektos.

       Studiju laikā katrs maģistrants veic pētniecisko darbu, tā rezultātus apkopojot maģistra darbā. 

Studiju  procesa  laikā  maģistrants  sava  pētnieciskā  darba  atziņas  prezentē  nodarbībās,  dažādās 

konferencēs.

Vairāki maģistranti piedalās laboratoriju un Studentu radošās pētnieciskās biedrības darbā.

6.Augstākās  izglītības  programmas  perspektīvu  novērtējums,  ņemot  vērā 

Latvijas  uzdevumus  Eiropas  Savienības  kopējo  stratēģiju  īstenošanā. 

Novērtējumu kritēriji: 
6.1. SPPA profesionālā maģistra studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās 

izglītības standartam un profesijas standartam.

Programmas attīstības perspektīvas

• Turpmākā programmas koordinācija ar analoģiskām programmām Latvijā un ārzemēs.

• Orientācijas pastiprināšana programmās uz tirgus attīstības tendencēm.

• Studentu un docētāju pētnieciskā darba integrācija eiropeisko pētījumu kontekstā.
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• Starppriekšmetu saišu pastiprināšana mācību programmas ietvaros.

• Maģistrantu motivācijas attīstība tālākām mācībām un kvalifikācijas paaugstināšanai.

 

SPPA profesionālā maģistra studiju programma atbilst:

6.1.1 LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 – „Noteikumi par otrā 

līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu”:

• Programmas apjoms un kopējais  studiju  ilgums profesionālās  augstākās  izglītības 

maģistra grāda ieguvei (skat.17.punktu);

• Katras sadaļas saturs un apjoms (skat. 18.1.-18.4. punktus);

• Noslēguma kontroles formas: maģistra darbs (skat. 18.5. punktu);

• Grāda piešķiršana (skat. 22. punktu);

• Uzņemšanas prasības (skat. 19. punktu).

5. tabula.      SPPA profesionālā maģistra studiju programmas apjoma un satura 

salīdzinājums ar otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu

LR MK noteikumi „Noteikumi par 
otrā līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības valsts standartu” Nr. 481 

prasības

Standarta 
prasības,

KP

SPPA psiholoģijas 
profesionālā maģistra studiju 

programma

Maģistra programmas apjoms Vismaz 40 Studiju programmas apjoms ir 
80 kredītpunkti.

Kopējais studiju ilgums maģistra 
grāda ieguvei

Vismaz pieci 
gadi

Studiju ilgums psiholoģijas 
profesionālā bakalaura studiju 
programmā ir 4 gadi, 
profesionālā maģistra 
programma – 2 gadi, kopā – 6 
gadi

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko 
sasniegumu apguvi nozares teorijā un 
praksē

Vismaz 7 24

Pētnieciskā darba, jaunrades darba, 
projektēšanas darba un vadībzinību 
studiju kursi

Vismaz 5 16

Pedagoģijas un psiholoģijas studiju 
kursi Vismaz 2 4

Prakse  Vismaz 6 16
Valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir 
maģistra darba izstrādāšana un 
aizstāvēšana

Vismaz 20 20

LR MK noteikumi „Noteikumi par otrā SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra 



līmeņa profesionālās augstākās izglītības 
valsts standartu” Nr. 481 prasības

studiju programma

Prasības iepriekšējai izglītībai.
Maģistra programmā var imatrikulēt 
izglītojamos ar iepriekš iegūtu profesionālo 
bakalaura grādu, vai profesionālo 
kvalifikāciju, kura iegūta, pabeidzot vismaz 
četri gadu studiju programmu.

Prasības iepriekšējai izglītībai.
Maģistra programmā tiek imatrikulētas 
personas ar iepriekš iegūtu profesionālā 
bakalaura grādu vai profesionālo 
kvalifikāciju pēc profesionālās studiju 
programmas apguves psiholoģijā. 

Iegūstamā kvalifikācija.
Pēc maģistra programmas apguves piešķir 
profesionālo maģistra grādu nozarē vai 
profesijā.

Iegūstamā kvalifikācija.
Absolventi, kuri sekmīgi apguvuši studiju 
programmu, iegūst profesionālā maģistra 
grādu psiholoģijā un praktiskā psihologa 
kvalifikāciju.

      Pamatojoties uz tabulā atspoguļotajiem datiem, var secināt, ka SPPA profesionālā maģistra 

studiju programma pilnībā atbilst profesionālās izglītības valsts standarta prasībām. Profesionālā 

maģistra  grāds dod iespēju turpināt studijas doktora studiju programmā.

6.1.2. SPPA psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programma atbilst Profesijas standartam PS 

0078, apstiprinātam 2002.gada 6. jūnijā ar IZM rīkojumu Nr. 351:

• Apgūstamo kursu tematika;

• Kopējo un īpašo profesionālo prasmju uzskaitījums.

6.1.3. LR Labklājības ministrijas 2002. gada 16.decembra rīkojumam Nr. 265 – „Par grozījumiem 

Profesiju klasifikatorā”.

Profesija – 2445 10 Praktiskais psihologs

Pēc maģistrantūras beigšanas absolvents veic papildus apmācību un iegūst sertifikātu atbilstošā 

profesionālā asociācijā.

   6. tabula.  SPPA studiju programmas salīdzinājums ar psihologa

                        profesijas standartu (minētas zināšanas)
Psihologa  profesijas  standartā  minētās 
zināšanas

SPPA  profesionālās  augstākās  izglītības 
maģistra  studiju  programmas  studiju 
kursi

Psiholoģijas  nozares  un  psihologa  darbības 
jomas

Praktiskās  psiholoģijas  specifika:  darbības 
sfēras, uzdevumi, novērtējuma kritēriji

Kvantitatīva  un  kvalitatīva  pētījuma 
metodoloģija un metodes psiholoģijā

Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija
Projektu darba metodoloģija

Statistikas  datu  apstrādes  un  analīzes 
metodes (vienkāršās un multivariatīvās)

Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija
(„Matemātiskā  statistika”  apgūta  bakalaura 
programmā )

Psihes bioloģiskie pamati Apgūts bakalaura programmā
Vispārīgā psiholoģija Apgūts bakalaura programmā
Psiholoģijas vēsture Apgūts bakalaura programmā
Psihologa ētika „Psihologa  ētika  un  profesionālā  darbība” 

apgūta bakalaura programmā
Kognitīvā psiholoģija „Kognitīvie  psiholoģiskie  procesi”  apgūti 

bakalaura programmā
Neiropsiholoģija „Neiropsiholoģijas  pamati”  apgūti  bakalaura 

programmā
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Attīstības psiholoģija Personības attīstības programmas izstrāde
Psiholoģiskā korekcija
Koriģējoši attīstošā prakse
(„Attīstības  psiholoģija”  un  „Personības 
psiholoģija” apgūtas bakalaura programmā)

Personības psiholoģija

Sociālā psiholoģija Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika
(„Sociālā psiholoģija” apgūta bakalaura 
programmā)

Diferenciālā psiholoģija „Diferenciālās  psiholoģijas  pamati”  apgūti 
bakalaura programmā

Pedagoģiskā/ mācību psiholoģija „Pedagoģiskā  psiholoģija”  apgūta  bakalaura 
programmā

Organizāciju psiholoģija „Psihologa darba specifika organizācijā” apgūta 
bakalaura programmā

Darba psiholoģija Apgūts bakalaura programmā
Klīniskā/ patopsiholoģija „Klīniskā  psiholoģija”  apgūta  bakalaura 

programmā
Veselības psiholoģija Apgūts bakalaura programmā
Ģimenes psiholoģija „Praktiskais darbs ar ģimeni” apgūts bakalaura 

programmā
Psiholoģiskā konsultēšana Psiholoģiskā konsultēšana

(„Psiholoģiskās  konsultēšanas  pamati”  apgūti 
bakalaura programmā)
Konsultatīvā prakse

Psihometrika Apgūts bakalaura programmā
Psiholoģiskās  izpētes  un  izvērtēšanas 
metodes

Psihodiagnostika praktiskā psihologa darbībā 
(„Psiholoģiskās  izpētes  un  izvērtēšanas 
metodes”) apgūti bakalaura programmā

Zinātnisko rakstu darbu izstrāde Apgūts bakalaura programmā
Svešvaloda Apgūts bakalaura programmā
Darba likumdošana „Darba  psiholoģija”  apgūta  bakalaura 

programmā
„Darba  tiesību  pamati”  apgūti  bakalaura 
programmā

Cilvēktiesību pamati „Psihologa  ētika  un  profesionālā  darbība” 
apgūta bakalaura programmā

Filozofijas pamati „Filozofija” apgūta bakalaura programmā
Citu psiholoģijas nozaru kursi Apgūti bakalaura programmā

7. tabula.   SPPA profesionālā maģistra studiju programmas salīdzinājums

ar Profesijas standarta prasībām.

Profesionālā Standarta 
prasības (bloki)

SPPA profesionālā maģistra studiju 
programmas saturs (studiju kursu 

nosaukumi)

Apjoms, 
KP

Profesionālās ētikas ievērošana Psihologa profesionālās ētikas jautājumi ir 
iekļauti gandrīz visos mācību kursos.

Psiholoģiskā izpēte un 
novērtējums (indivīda, grupas 
un / vai organizācijas)

Psihodiagnostika praktiskā prsihologa 
darbībā
Praktiskās psiholoģijas pētījumu 
metodoloģija

6
4

Psiholoģiskā konsultēšana 
(indivīda, grupas un / vai 
organizācijas)

Psiholoģiskā konsultēšana
Konsultatīvā prakse

8
6

Psiholoģiskās adaptācijas un 
attīstības veicināšana

Personības attīstības programmas izstrāde
Psiholoģiskā korekcija

8
8



Koriģējoši attīstošā prakse 10

Profesionālā izaugsme Profesionālā prakse un supervīzija; 16

Zinātnisko pētījumu veikšana, 
datu bāzes veidošana

Maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana;
Pētījumu materiāla sagatavošana 
publicēšanai.
Praktiskās psiholoģijas pētījumu 
metodoloģija
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Var secināt, ka SPPA profesionālā maģistra studiju programmas saturs atbilst psihologa 

profesijas standarta prasībām.

Kopējais studiju ilgums SPPA  profesionālajā bakalaura studiju programmā un SPPA 

profesionālajā maģistra studiju programmā ir 6 gadi un atbilst standarta prasībām.

SPPA profesionālā bakalaura studiju  programma (prakses apjoms 26 KP) un SPPA 

profesionālā maģistra studiju programma (prakses apjoms 16 KP) kopumā nodrošina 

prakses supervīzora vadībā apjomu 42 KP (Standarta prasības – 40 KP).

6.2.Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem sešiem gadiem.

Katru gadu tiek veiktas SPPA absolventu darba devēju aptaujas, kas sniedz ieskatu par absolventu 

profesionālās sagatavotības līmeni. 

2009.gadā  aptaujā  piedalījās  8  iestādes  un  organizācijas:  Valsts  bērnu  tiesību  aizsardzības 

inspekcija, vispārizglītojošās skolas, AS „Parex banka” un citi.

Lielākais vairums darba devēju novērtē SPPA psihologu profesionālās prasmes un zināšanas kā 

teicamas, minot, ka psihologi savā darbā ir daudzpusīgi: spēj vadīt gan konsultācijas, gan veikt 

diagnostiku, gan vadīt grupas un seminārus, gan piedalīties administrācijas sanāksmēs ar 

ieteikumiem, kā veiksmīgāk organizēt attiecīgās iestādes darbu, prot risināt konfliktsituācijas, 6% 

novērtē, ka vēl nedaudz pietrūkst darba pieredzes noteiktās situācijās.

Kopumā darba devēji izsakās atzinīgi par SPPA maģistru darbu. Darba devēji atzīmē, ka SPPA 

beigušie psihologi ir ļoti atbildīgi, nevairās no sarežģītām situācijām, ir radoši, iniciatīvi un zinoši 

speciālisti ar atbildīgu attieksmi pret darbu un labām komunikācijas spējām.

Absolventiem darba devēji  novēl pārdomāti un ar izteiktu atbildības izjūtu izturēties pret savu 

profesiju, novēl daudz klientu, nevairīties no grūtībām, vairāk ieklausīties docētāju teiktajā, 

nepārtraukti turpināt profesionālo izglītošanos. 

(Anketas atrodas augstskolas kancelejā). 

7.Studējošie:
7.1. Studējošo skaits programmā:

Pašreiz kopējais studentu skaits programmā  – 16.
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7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto skaits.

2008./2009. mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto studentu skaits –7.

7.3. Absolventu skaits.

10 cilvēki.

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze.

Aptaujas rezultāti uzrāda, ka visi aptaujātie strādā savā specialitātē pieredzējuša psihologa 

pārraudzībā: kā skolu psihologi vai arī ir asistenti psihologi privātpraksēs, uzticības tālruņa 

konsultanti, daži strādā medicīnas un aprūpes iestādēs, dažādās organizācijās par psihologiem-

konsultantiem, personālatlases speciālistiem. Aptaujātie norādījuši, ka maģistra studiju saturs 

apmierina gan maģistrantu profesionālās, gan zinātniskās un radošas intereses. Visi maģistranti bija 

apmierināti ar to, ka viņi mācās SPPA. Viņi pozitīvi novērtēja studiju procesa organizāciju un 

studiju slodzes sadali. Aptaujātie bija apmierināti ar docētāju darbu, sevišķi atzīmējot, ka docētāji 

sekmē studentu profesionālās kompetences paaugstināšanu, stimulē domāt un darboties, veicina 

diskusijas, respektē studentu viedokli, objektīvi novērtē maģistrantu prasmes, iemaņas un zināšanas.

Maģistranti paralēli studijām paaugstina savu kvalifikāciju, apmeklējot kursus un seminārus saistībā 

ar savu profesijas specifiku, lasot profesionālo literatūru, apmeklējot individuālās konsultācijas. 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze.

Aptaujas rezultāti uzrāda, ka aptaujātie strādā savā specialitātē: kā skolu psihologi vai arī ir 

psihologi privātpraksēs, dažādās organizācijās par psihologiem-konsultantiem, personālatlases 

speciālistiem, daži ir pasniedzēji mācību centros..

Maģistrantūras absolventi uzsver, ka studiju laiks maģistrantūrā SPPA devis plašāku, daudzpusīgāku 

izpratni par psiholoģiskajiem fenomeniem, kā lielāko ieguvumu lielākais vairums (87%) min 

konsultēšanas prasmju padziļinātu apguvi.

Absolventi  savā darbā biežāk pielieto tādas darba formas kā individuālā konsultēšana, diagnostika, 

korektīvi attīstošais darbs, grupu nodarbību (profesionālā orientācija, adaptācija, saskarsme) 

vadīšana. Savu darbu absolventi gan organizē paši, gan arī pielāgo to attiecīgās darba vietas 

specifikai un darba devēja nosacījumiem. 

Uzsākot darba gaitas, pamatgrūtības, ar kurām nācās saskarties bija reklāma un potenciālo klientu 

piesaistīšana. 

Maģistri ir ļoti atbildīgi pret savu darbu, turpina pilnveidot savu kvalifikāciju, interesēties par 

jaunākajām tendencēm un sasniegumiem psiholoģiskās konsultēšanas jomā, apmeklējot kursus un 

seminārus saistībā ar savu profesijas specifiku, supervizijas. 



7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.

Studentu pārstāvniecība ir nodrošināta visās struktūrās, kas veic studiju procesa vadību: Satversmes 

sapulcē, Senātā, Fakultātes Domē, Studentu padomē, studenti pārstāv fakultāti komisijā par studiju 

kreditēšanu. 

Semestra sākumā notiek informatīvas sanāksmes, kurās maģistranti saņem informāciju par studiju 

saturu  un  specifiku  pašreizējā  posmā,  par  pētnieciskā, projekta  darba  un  prakses  aktuāliem 

jautājumiem. Atbilstoši grafikam notiek ikmēneša sanāksmes ar studentiem.

8.  Augstākās  izglītības  programmā  nodarbinātā  akadēmiskā  personāla 

novērtējums:
8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu un to personu skaitu, 

kurām ir doktora zinātniskais grāds vai   maģistra grāds:

Studiju programmu realizē  SPPA docētāji, no tiem doktori (78%), maģistri (11%).

Programmā strādā 3 sertificēti psihologi, 2 sertificēti psihoterapeiti.

8.2.  Akadēmiskā  personāla  kvalifikācijas  atbilstība  struktūrvienības  mērķu  un  uzdevumu 

īstenošanai  (projektu  vadība,  pētniecības  virzieni  un  to  rezultāti),  noradot,  ka  augstākās 

izglītības programmā, neietverot augstākās izglītības programmas izvēles daļas, prakšu, gala 

pārbaudījumu  un  valsts  pārbaudījumu      īstenošanu,  strādā  vismaz  50  %  no  ievēlētā 

akadēmiskā personāla. 

Docētāju  profesionālās  kvalifikācijas  un  kompetences  līmenis  atbilst  fakultātes  mērķiem  un 

uzdevumiem:  pēdējo  sešu  gadu  laikā  no  9  docētājiem  5  cilvēki  ir  piedalījušies  Latvijas  un 

starptautisko  zinātnisko  projektu  realizācijā,  8  cilvēki  ir  sagatavojuši  publikācijas  Latvijas  vai 

ārvalsts izdevumos, 2 cilvēki ir veikuši pētniecisko darbu doktora darba sagatavošanas ietvaros, 1 

cilvēks pašlaik mācās doktorantūrā.

Visi docētāji sava priekšmeta robežās organizē projekta vai pētniecisko studentu darbu.

100% izvēlēto akadēmiska personāla amatā pasniedz nozares profesionālās specializācijas kursus.

2008./2009. ak.g. strādājošo docētāju saraksts

Ievēlētais akadēmiskais personāls.

Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais grāds, 

amats 

Studiju kursi
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1. Dudkina Aija Dr. psych.,

sertificēta psiholoģe,

lektore

Sociālpsiholoģiskā treniņa 

vadīšanas metodika

2. Ivanova Natālija Dr. psych., sertificēta 

psihoterapeite, 

docente

Psiholoģiskā konsultēšana

Praktiskās psiholoģijas specifika: darbības 

sfēras, uzdevumi, novērtējuma kritēriji

Projekta darbs
3. Kamišāne Marina Sertificēta psiholoģe, 

lektore

Psihodiagnostika praktiskā

 psihologa darbībā

4. Liepiņa Skaidrīte Dr. psych.

docente

Personības attīstības programmas izstrāde

5. Meikšāne Dzidra Dr. habil. paed,

emer.prof.

Personības attīstības programmas izstrāde

Pētnieciskais darbs

6. Mihailovs Jānis

Dr. psych.,

SPZA

Akadēmiķis, 

sertificēts psihologs

Praktiskās psiholoģijas pētījumu 

metodoloģija

Projektu darba metodoloģija

Pētnieciskais un projekta darbs

7. Pišinska Inna Mag. psych., 

sertificēta

psihoterapeite, 

lektore

Psiholoģiskā konsultēšana

Psiholoģiskā korekcija

8. Zaļkalns Jānis Dr. habil. med.,

profesors

Praktiskās psiholoģijas pētījumu 

metodoloģija

Docētāji, kas ir uz laiku pieņemti darbā
9. Korsakova Jeļena Dr. psych. Prakse

(Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (Curriculum Vitae) skat. pielikumā 

Nr.6.)
                                       Nākotnē paredzētais docētāju saraksts

1. Aija Dudkina

2. Natālija Ivanova

3. Kamišāne Marina

4. Jānis Mihailovs

5. Inna Pišinska

6. Jeļena Korsakova



8.3. Augstskolās vismaz divi ir zinātņu doktori vai profesori tajā zinātņu nozarē vai zinātņu 

nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības programmu.

Programmas īstenošanā piedalās kopumā 5 psiholoģijas doktori. 

8.4.  Akadēmiskā  personāla  atlases,  atjaunošanas,  apmācības  un  attīstības  politika 

nākamajiem sešiem gadiem. 

Personāla atlases, atjaunošanas stratēģija:

• docētāju pieaicināšana, kas nesen ieguvuši doktora grādu;

• sabiedrībā pazīstamāko speciālistu pieaicināšana;

• сitu augstskolu doktoru un doktorandu aicināšana par docētājiem SPPA, ja viņu intereses 

sakrīt ar SPPA interesēm;

• ārzemju speciālistu iesaistīšana programmas realizēšanā;

• jauno docētāju uzaicinājums no SPPA maģistrantūras absolventiem.

Personāla apmācības un attīstības stratēģija:

• Docētāju pētnieciskā darbība gan LZP finansētos,  gan citos (tai  skaitā arī  starptautiskos) 

projektos;

• Docētāju apmaiņa ar ārzemju partneriem un stažēšanās zinātniskās tematikas jomā;

• Docētāju aktīva līdzdalība un uzstāšanās starptautiskās un Latvijas zinātniskās 

konferencēs;

• Specializētu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu un semināru rīkošana;

• Pedagoģiskās pieredzes apmaiņa metodiskās apvienības ietvaros;

• Pētnieciskā darba turpināšana doktorantūrā;

• Personāla darba pieredzes analīze studiju procesa kvalitātes monitoringa kontekstā.

8.5. Augstākās  izglītības programmā iesaistītais  akadēmiskais  personāls  ir  augsti  kvalificēts  un 

kompetents, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības iemaņu, teorētisko zināšanu, 

prasmju un kompetenču apguvi.

Informāciju par akadēmiska personāla kvalifikāciju un kompetenci skaties punktā 8.

9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums.

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido:

Ēkas:

1.  Rīgā, Bruņinieku ielā 65 (2800 m),
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2.  Rīgā, Gogoļa ielā 12 (450 m),

3. Gulbenes rajona Stāmerienas pagastā „Kampuss” (2100 m
),

4.
Lubānā (450 

 m
),

5.
Valkā (450 

m
),

Telpas:

1. Gulbenē (250  m
)

2.   Rīgā, Akadēmijas laukums 1 (30 
m

)

Strukturālie apakšiedalījumi:

1. Divi Resursu centri - psiholoģijas un svešvalodu (66 m un 47 m)un metodiskais kabinets 

    (45 m);

2. Trīs datoru kabineti (66 m, 45 m, 45 m), kuros izvietoti 45 PC sistēmas datori ar pieslēgumu 

internetam un 16 Apple sistēmas datori

3.  Bibliotēka ar lasītavu (180 m) un interneta zāles (66 m);

Tehniskie līdzekļi:

     Programmas realizācijai tiek izmantoti audio vizuālie un citi tehniskie līdzekļi – 103 datori, 

15 printeri, 4 skeneri, 35 televizori, t.sk. viens kinoprojektors videomateriālu demonstrēšanai lielajā 

auditorijā, 2 videoprojektori,  3 LCD televizors, 17  videomagnetafoni,  27 diktofoni,  20 digitālie 

fotoaparāti,  10  digitālās  videokameras,  iekārta  grāmatu  un  brošūru  iesiešanai,  3  kopētāji,  2 

kodoskopi.

Ir izveidota plaša audio- un videotēka, kuros materiāli tiek sistematizēti tā, lai pēc  iespējas efektīvāk 

varētu izmantot mācību procesā.

Bibliotēkas un Resursu centru fondi:

     Patlaban augstskolas bibliotēkas un resursu centru fondā ir aptuveni 15000 vienību.

Ir  elektroniski  pieejami psiholoģiskie  žurnāli  angļu  valodā:  „Communication  Theory” , 

„Psychologies Magazine”, „Humor”, „Educational Psychology in Practice”, „European Journal     of 

Work and Organizational Psychology”,  „British Journal of Guidance and Counselling”, „Self  and 

Identity”, „Journal of Phenomenological Psychology”.



Fondā arī glabājas periodiskie izdevumi angļu, latviešu un krievu valodā: European Journal of 

Cognitive Psychology, Visual Cognition,  Cognitive Behavioral Therapy, International Journal 

of Psychotherapy, International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, Applied Psychology, 

Learning  and  Instruction,  Human  development,  Behavioural  psychotherapy,  Clinical 

Psychology and Psychotherapy, Clinical Psychology. Science and Practice, Journal of clinical 

child psychology,  Baltijas Psiholoģijas žurnāls, Psiholoģijas pasaule, Psiholoģija mums, Московский 

Психотерапевтический  журнал  Вопросы  психологии,  Психологический  журнал,  Вестник 

Московского университета, Психология для нас, Журнал практического психолога, Психолог в 

детском саду, Семейная психология и семейная терапия. 

Studenti izmanto arī citu Latvijas zinātnisko bibliotēku fondus (piemēram, LU Zinātniskās bibliotēkas 

fondus, Akadēmiskās bibliotēkas fondus, Misiņa bibliotēkas fondus u.c.). 

Elektroniskā bāze:

     Studenti izmanto elektronisko bāzi Europeana un elektronisko žurnālu bāzi EBSCO, kas satur 

speciālās bāzes psihologiem – Academic Search Complete.

Studiju programmas izmaksas paredzēts segt no studiju maksām, kuras ir diferencētas no    950 

Ls līdz 1100 Ls gadā, atkarībā no reflektantu sagatavošanas līmeņa. 

10.Ārējie sakari:

10.1. Sadarbība ar darba devējiem.

      Saikne ar darba devējiem tiek veidota caur prakses organizēšanu un studentu norīkošanu 

dažādās iestādes un organizācijās. 

Studenti iziet praksi un var iegūt darbu šādās organizācijās, ar kurām noslēgti līgumi:

• Rīgas speciālā pamatskolа – attīstības centrs,

• SO „Mārtiņa Fonds”,

• Rīgas 32. vidusskola,

• Kalnienas pamatskola,

• Veclaicenes pamatskola,

• Naukšēnu MPI,

• Vangažu arodskola,

• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”,

• Rīgas 72. vidusskola

Darba devēji piedalās:

• Valsts pārbaudījumu komisijas darbā,

• konferencēs,

• normatīvu dokumentu izstrādē,
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• anketēšanā par prakses norises efektivitāti.

              

10.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām, kuras īsteno līdzīgas augstākās izglītības 

programmas organizācijām un profesionālajām asociācijām. 
10.2.1. 

Noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošiem Latvijas un ārvalstu augstskolām: 

• Daugavpils Universitāte (Latvija), 

• Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola (Latvija), 

• Psiholoģijas augstskola (Latvija),

• Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūts (Francija), 

• Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoģijas institūts (Lietuva),

• Starptautiskais Prāgas Universitāte (Čehija).

(Līgumus skat. pielikumā Nr.9)

Noslēgti sadarbības līgumi ar sekojošām organizācijām un profesionālajām asociācijām:

• Starptautiskā starpkultūru pētījumu asociācija,

• Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācija,

• Psiholoģisko fenomenu reģistrs,

• Ontopsiholoģijas asociācija.

(Dokumentācija atrodas kancelejā.)

10.2.2. Saskaņā ar šo sadarbības līgumu pantiem starp augstskolām notiek apmaiņa ar  docētājiem 

lekciju lasīšanai, semināru vadīšanai, notiek piedalīšanās zinātniskajās   konferencēs.

     Tā Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūta profesori  M.Lalū, B.Šuvje un vēl 

citi   mūsu  augstskolā  rīkoja  seminārus  klīniskās  psiholoģijas,  psihodiagnostikas,  starpkultūru 

attiecību  izpētes  psiholoģisko  metožu  jautājumos,  kā  arī  uzstājas  ar  referātiem  starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferencēs, Vasaras universitātēs.

     Tā, 2009. gadā profesori M.Lalu un B.Šuvje piedalījās SPPA Starptautiskā zinātniski-praktiskā 

konferencē „Pāreju psiholoģija”.

SPPA Psiholoģijas fakultātes dekāns J. Mihailovs piedalījās 2006. gadā Starptautiskajā konferencē 

„Corps.  Act.  Simbolisation.”  Lionā,  Francijā,  2005.gadā  -   Starptautiskajā  konferencē  „Bērna 

pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoģijas institūtā).

10.2.3. Atbilstoši sadarbības līgumam ar Daugavpils Universitāti periodiski tiek praktizēta 



Apmaiņa ar docētajiem lekciju lasīšanai, studentu un docētāju savstarpēja semināru un konferenču 

apmeklēšana.

 
      Piemēram, SPPA studentiem profesors A.Vorobjevs nolasīja lekciju „Psiholoģijas  

globālās attīstības tendences”, docētājs A.Ruža – lekciju „Globālās psiholoģijas attīstības 

fenomens”.
  
      2007. gadā Daugavpils Universitātes studenti, kā arī SPPA studenti piedalījās konferencē 

„Starpaugstskolu pētījumu dialogs”, kas bija organizēta SPPA kopā ar Latvijas Profesionālo 

psihologu asociāciju..

10.2.4.  Vairāki SPPA docētāji un studenti mācās  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas 

institūtā (Lietuva). Tā, docētājas N.Ivanova un I. Pišinska 2006.gada ieguva šajā institūtā 

supervizora kvalifikāciju un regulāri apmeklē šajā institūtā seminārus par supervizora darbu. 

      Daži maģistrantūras absolventi  (S.Lauka, D.Ļicovs, E.Rozenlauka) reizē ar mācīšanos SPPA 

maģistrantūrā apguva bāzes līmeni programmā  «Eksistenciālā terapija” Humānistiskās un 

eksistenciālās psiholoģijas institūtā (Lietuva) un pašreiz turpina mācības profesionālā līmenī.

     2006.gadā docētāji J.Mihailovs un I.Pišinska ir piedalījušies konferencē „Eksistenciālā dimensija 

psiholoģiskajā konsultēšanā un psihoterapija” (Lietuvā).

10.2.5.
      Studējošie, kas ir studējuši ārvalstīs studējošo apmaiņas programmu ietvaros.

Programmas „Erasmus” ietvaros studēja Lūmjēru – Lionas 2 Universitātē SPPA divas studentes 

pabeidza maģistrantūras programmas 1. kursu. 

2009. gada planota 4. kursa studentes Anastasijas Reines mācīšanās Lūmjēru – Lionas 2 

Universitātē.
        

10.2.6. Saites ar dažādām organizācijām un profesionālajām asociācijām.      

      Programmā iesaistītie docētāji ir iesaistījušies profesionālajās asociācijas un tajās aktīvi 

darbojas. Docētāji ir Latvijas Psihologu Biedrības, Psiholoģiskās Konsultēšanas Baltijas 

Asociācijas, Klīnisko psihologu asociācijas, Skolu psihologu asociācijas, Latvijas Ģimenes 

psihoterapeitu u.c. asociāciju biedri, piedalās to darbībā un izmanto šajās organizācijās pieejamo 

informāciju studiju satura pilnveidošanai.
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Piemēram, 2007.gadā SPPA kopa ar Latvijas Profesionālo Psihologu Asociāciju organizēja 

konferenci „Starpaugstskolu pētījumu dialogs”, kurā piedalās Latvijas augstskolu psiholoģijas 

fakultāšu studenti ar saviem pētnieciskiem darbiem: SPPA, LU, DU, PA, RPIVA studenti.

10.2.7. Dažas SPPA docētājas (Aija Dudkina, Inna Pišinska un citi) sadarbojas ar Rīgas Domes 

Izglītības, jaunatnes un sporta departamentu, par ko ir noslēgts arī darba līgums.

Fakultātes docētāju kvalifikācija ļauj vadīt nodarbības pedagogu profesionālās meistarības 

pilnveides programmas ietvaros.

2008. un 2009.gadā docētājas izstrādāja un novadīja programmu: „Mūsdienu skolotāju un skolēna 

sadarbības veidošana, ievērojot skolēna attīstības īpatnības, intereses un vajadzības”. Šī programma 

tika novadīta 12 pedagogu grupām: 7 grupām Rīgā, 2 – Liepājā, 1 – Talsos, 1 – Bauskā un 1 – 

Jelgavā.

11.  Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības  
programma tiek likvidēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās    izglītības 
programmas  studējošajiem  iespēju  turpināt  izglītības  ieguvi  citā  augstākās 
izglītības programmā vai citā augstskolā.
      
SPPA ir noslēgta vienošanās ar Daugavpils Universitāti, RPIVA, Psiholoģijas augstskolu par to, ka 

gadījumā, ja tiks pārtraukta SPPA studiju programma, šīs augstskolas apņemas nodrošināt studiju 

iespējas šo programmu studentiem. (Skat. pielikumu Nr. 9).

12. Studiju programmas attīstības plāns
12.1. Iepriekšējās akreditācijas komisijas novērtējumā SPPA psiholoģijas studiju programmām  tika 
minēti ieteikumi un rekomendācijas, kas varētu uzlabot psiholoģijas studiju programmu kvalitāti. 
Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un ieteikumu salīdzinājumu ar atskaites periodā 
paveikto (skat. 8. tabulā).

8. tabula. Novērtēšanas komisijas ekspertu atzīmēto trūkumu un ieteikumu

salīdzinājums ar paveikto akreditācijas periodā.
Ekspertu vērtējums Paveiktais atskaites periodā

• Nav informācija  par 
bakalauru  un  maģistru 
sagatavošanas 
profesionālo  un 
akadēmisko  programmu 
attiecībām, par bakalaura 
programmas  saistību  ar 
jau  akreditēto  maģistru 
sagatavošanas 
programmu 
„Konsultatīva 
psiholoģija”

• Slēgtas bakalauru un maģistru akadēmiskās programmas. 
• Pašreiz fakultātē ir šāda speciālistu sagatavošanas sistēma:
-  profesionālā  bakalaura  programma,  kas  ir  bāze  un  loģisks 
pamats turpmākām mācībām. Pēc tās apguves absolventi iegūst 
profesionāla bakalaura grādu psiholoģijā un psihologa asistenta 
kvalifikāciju, kas atbilst valsts un profesionāliem standartiem; 
- maģistrantūra «Konsultatīvā psiholoģija» (studiju ilgums – 2 
gadi), profesionālā maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā;
-  maģistrantūra  «Praktiskā  psiholoģija»  (studiju  ilgums  –  2 
gadi),  profesionālā  maģistra  grāds  un  praktiskā  psihologa 
kvalifikācija. 

• Kursu saturs nepietiekami 
atspoguļo  galvenās 

• Mācību kursu anotācijām pievienots kursu  apraksts-plāns, 
atjaunots un strukturēts literatūras saraksts.



zināšanas,  ko  iegūt 
studenti.

• Nav pietiekami skaidrs kā 
tiek  kontrolēts  studentu 
patstāvīgais darbs.

• Studentu zināšanu un prasmju novērtējums notiek:
- katru mēnesī   pedagoģisku testu veidā par mācību literatūru, 

pētniecisko un projektu darbu rezultātu analīzē un vērtēšanā 
pa posmiem;

- katra semestra beigās   kā eksāmenu sesijas un projektu 
darbu, prakses rezultātu prezentācija;

- studiju noslēgumā   – kvalifikacijas darbs (profesionālo 
prakšu atskaite), maģistra darba aizstāvēšana 

• Nepietiekami  precīzi 
formulēti  praktiskie 
mērķi sagatavošanai abos 
līmeņos.

• Izdarītas korekcijas mērķu un uzdevumu formulējumos.

• Nav  pietiekami 
saskatāmas  atšķirības 
bakalauru  un  maģistru 
programmās.

• Maģistra programma:
- iespējams augstāks autonomijas līmenis;
- augstāks līmenis kā teorētiskā materiāla apguvē tā praktisko 
prasmju ieguvē. Kopā ar prasmi izstrādājas automatizētas 
iemaņas.
- augstāks darba intensitātes līmenis: studenti izkopj spējas tādā 
pašā laika vienībā veikt lielāku darba apjomu.
• Bakalaura programmas līmenī studentiem tiek piedāvāts 

plašs mācību darbības orientācijas pamats, maģistra 
programmā studentiem ir specializācijas iespējas.

• Studentu  uzņemšanas 
noteikumos maģistrantūrā 
nav noradīts uz bakalaura 
grāda  nepieciešamību 
psiholoģijā.

• Maģistru programmā tiek imatrikulētas personas ar iepriekš 
iegūtu profesionālā bakalaura grādu psiholoģijā vai 
profesionālo kvalifikāciju pēc profesionālās studiju 
programmas apguves psiholoģijā.

• Nav  noteikti  nosacījumi 
bakalaura  un  maģistra 
programmas  izvēlei 
psiholoģijā.

• Studenti izdara izvēli uz viņiem sniegtās informācijas un 
docētāju atbilstoša darba pamata. (Skat. 8.tabulas 1.p.).

12.2      9.tabula. Profesionālā bakalaura studiju programmas stipro un vājo pušu 

pašnovērtējums

Stiprās puses Vājās puses
• Mācību  programmas  orientācija  uz 

tirgus vajadzībām.
• Mācību darbā tiek izmantotas aktīvās 

apmācības  metodes;  studenti  veic 
kvalitatīvi  atbilstošu  zinātniski 
pētniecisku un projektu darbu.

• Programmas  realizācijā  izmanto 
projekta metodi.

• Izstrādāta  sistēma  pastāvīgas 
kvalitātes monitoringam.

• Pastāvīgi  notiek  individuālais  un 
grupu  darbs  organiska  vienotībā. 
Sakarā  ar  to,  ka  mācības  notiek 
nelielās  grupās,  ir  iespēja  realizēt 
individuālo pieeju.

• Strādā  Psiholoģiskais  dienests  un 

• Nepietiekami  izstrādāta  sadarbība  ar 
Latvijas un ārvalstu augstskolām – gan 
docētāju, gan studentu apmaiņas jomā, 
gan arī projektu īstenošanas jomā;

• Maz  docētāju  publikācijas  saistībā  ar 
augstskolas  un  docētāju  orientāciju  uz 
praktisku darbu. 
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laboratorijas.
Iespējas Draudi

• Veicināt  akadēmiskā  personāla 
iesaistīšanos  plašākos  zinātniski 
pētnieciskajos  projektos  un  aktīvi 
iesaistīt  studentus  tajos.  Intensificēt 
darbu laboratorijās.

• Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu 
rezultātu  atspoguļošanu  zinātniskās 
publikācijās.

• Izvērst  sadarbību  ar  Latvijas  un 
ārzemju  augstskolām,  ar  kurām 
parakstīts  līgums;  plašām  praktizēt 
lektoru  un  vadošo  speciālistu 
uzaicināšanu, lai vadītu nodarbības ar 
studentiem.

• Sekmēt studentu un docētāju apmaiņu 
starptautiskās programmās.

• Studējošo  skaita  samazināšana 
mūsdienu  ekonomikas  un 
demogrāfiskās situācijas rezultātā.

12.3. Psiholoģijas profesionālā maģistra studiju programmas attīstībai nākamajos gados veicami 

šādi uzdevumi:

Attīstības plāns:

1. Iesaistīt docētājus un studentus psiholoģisko pakalpojumu tirgus izpētē un ņemt vērā šo 

informāciju konkrētu kursu realizācijā.

2. No vienas puses, unificēt programmu attiecībā uz vadošām Eiropas un pasaules mācību 

iestādēm, no otras puses – diversificēt programmu attiecībā uz šīm organizācijām izmantojot 

jaunas darba formas un metodes.

3. Izveidot ciešākus kontaktus ar vadošām zinātniskām struktūrām Eiropā un pasaulē. 

            Iesaistīt docētājus pētnieciskā darbā gan LPZ finansētos pētījumu projektos, gan  

            starptautiskās programmās.

4. Veicināt docētāju zinātnisko pētījumu rezultātu atspoguļošanu zinātniskās publikācijās.

5. Aktivizēt  studējošo  un  docētāju  apmaiņu  ar  citām augstskolām,  kurās  ir  līdzīgas 

studiju programmas.

6. Attīstīt docētāju kvalifikācijas celšanas sistēmu jaunu formu, metožu, pieeju apguvē 

programmas realizēšanai.

7. Saskaņā ar docētāju kvalifikācijas paaugstināšanas plānu virzīt  jaunus darbiniekus 

doktorantūrā, piesaistīt arī viesprofesorus.

8. Aktivizēt  studentu  pētniecisku  un  zinātnisku  darbu  Studentu  radošās  pētnieciskās 

biedrības un zinātnisko laboratoriju iervaros.



9. Operatīvāk veikt studentu attīstības monitoringu (katru semestri)

10. Attīstīt  augstskolas  materiāli-tehnisko  bāzi  augstā  mācību  procesa  līmeņa 

nodrošināšanai.

Psiholoģijas fakultātes dekāns                                                                                   J.Mihailovs

Pielikumi

1. Izraksts no Senāta sēdes protokola
2. Akreditācijas lapa.
3. Profesijas standarts
4. Izsniedzamā diploma un pielikuma paraugs
5. Studiju kursu apraksti
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6. Akadēmiskā personāla CV
7. Studiju programmas realizēšanā iesaistītā 
    akadēmiskā personāla zinātnisko pētījumu un 
    jaunrades sasniegumu saraksts
8. Sadarbības līgumi par studentu prakšu vietām
9. Līgumi par divpusēju akadēmisko un 
pētniecisko sadarbību
10. Atsauksmes

Pielikums Nr. 1



IZRAKSTS NO SENĀTA SĒDES 
PROTOKOLA

Pielikums Nr. 2
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AKREDITĀCIJAS LAPA

Pielikums Nr. 3

PROFESIJAS STANDARTS



APSTIPRINĀTS 
ar Izglītības un zinātnes ministrijas 

2002. gada 6. jūnija 
rīkojumu Nr. 351 

PROFESIJAS STANDARTS 

Reģistrācijas numurs PS 0078 
Profesija Psihologs 
Kvalifikācijas līmenis 5 
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Nodarbinātības apraksts Psihologs strādā organizācijā un/vai privātpraksē 
un sniedz psiholoģiskos pakalpojumus indivīdam 
un/vai grupai un/vai organizācijai. Psihologs veic 
psiholoģisko izpēti  un izvērtēšanu, konsultēšanu, 
psiholoģisko  rehabilitāciju  krīžu  un  traumu 
gadījumos,  veicina  psiholoģisko  adaptācijuun 
attīstību, veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē 
un  rūpējas  par  savu  profesionālo  izaugsmi 
izvēlētajā  psiholoģijas  darbības  jomā  –  skolas, 
klīniskajā,  sociālajā,  organizācijas/  darba, 
juridiskajā  u.c. psiholoģijā. Atkarībā  no izvēlētās 
darbības  jomas  psihologs  apgūst  un  lieto  jomai 
specifiskās  zinātniski  pamatotās  izpētes  un 
izvērtēšanas,  konsultēšanas,  rehabilitācijas, 
adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un 
sniedz citus psiholoģiska rakstura pakalpojumus, 
ievērojot psihologa darba ētiku. 

Pienākumi un uzdevumi 
Dažādu psiholoģijas nozaru psihologu pienākumi un uzdevumi ir līdzīgi, atšķiras šo uzdevumu 
veikšanai izvēlētās metodes, izpētes priekšmeti (personības iezīmes, intelektuālās spējas u.c.) un 
objekti (indivīds, grupa un/ vai organizācija). Izvēli nosaka katras psiholoģijas nozares teorijas un 
prakse. 

Pienākumi Uzdevumi 

1. Ievērot psihologa 
darba ētiku 

1.1. Informēt par psihologa ētikas principiem klientus, darba devēju un 
citus speciālistus. 
1.2. Darba konfliktsituācijās rīkoties atbilstoši psihologa ētikas kodeksa 
prasībām. 

2. Psiholoģiskā izpēte un 
izvērtēšana (indivīda, 
grupas un/ vai 
organizācijas) 

2.1. Noteikt izpētes mērķi. 
2.2. Izvēlēties atbilstošas izpētes metodikas, sastādīt izpētes plānu. 
2.3. Veikt datu ievākšanu, apstrādi, analīzi un interpretāciju. 
2.4. Noformēt iegūtās izpētes rezultātus un secinājumus. 
2.5. Pārrunāt un izskaidrot gūtās atziņas klientam saprotamā veidā. 

3. Psiholoģiskā 
konsultēšana (indivīda, 
grupas un/vai 
organizācijas) 

3.1. Ievākt un precizēt informāciju par problēmu. 
3.2. Noteikt konsultēšanas mērķi un izstrādāt konsultāciju plānu. 
3.3. Izvēlēties atbilstošas konsultēšanas metodes. 
3.4. Vadīt konsultēšanas procesu. 
3.5. Pārrunāt un izskaidrot klientam konsultēšanas procesu un tā 
rezultātus. 



4. Psiholoģiskās 
adaptācijas un attīstības 
veicināšana* 

4.1. Precizēt informāciju par problēmu (izvērtēt dezadaptācijas 
iemeslus). 
4.2. Noteikt adaptācijas vai attīstības veicināšanas programmas mērķi un 
plānu. 
4.3. Sadarboties ar citiem programmā iesaistītajiem speciālistiem. 
4.4. Realizēt programmu. 
4.5. Novērtēt izmaiņas. 

5. Psiholoģiskā 
rehabilitācija pēc 
traumas un krīžu 
gadījumos ** 

5.1. Izvērtēt traumas un/vai krīzes psiholoģiskās sekas un noteikt 
rehabilitācijas mērķus. 
5.2. Izvēlēties atbilstošas rehabilitācijas metodes. 
5.3. Sadarbībā ar citiem speciālistiem veikt rehabilitācijas pasākumus. 
5.4. Novērtēt izmaiņas. 

6. Profesionālā 
izaugsme 

6.1. Piedalīties zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs, 
semināros, kursos, treniņos. 
6.2. Sekot jaunumiem profesionālajā literatūrā. Piedalīties pārraudzības 
(supervīzijas) nodarbībās un personīgā psihoterapijā. 

7. Zinātniskā pētījuma 
veikšana psiholoģijā 

7.1. Noteikt pētījuma problēmu un mērķi. 
7.2. Formulēt tematu un analizēt zinātnisko literatūru. 
7.3. Formulēt pētījuma hipotēzi vai pētījuma jautājumu. 
7.4. Izvēlēties pētījuma metodes, shēmu (dizainu), izlasi un izstrādāt 
plānu. 
7.5. Ievākt datus. 
7.6. Apstrādāt, analizēt un interpretēt datus. 
7.7. Noformēt rakstiski pētījuma rezultātus un secinājumus un tos 
prezentēt. 

8. Psiholoģiskās izpētes 
datu bāzes veidošana 

8.1. Saglabāt un sistematizēt psiholoģiskās izpētes materiālus. 
8.2. Ievērojot konfidencialitāti un brīvprātības principu, sagatavot 
psiholoģiskās izpētes materiālus Latvijas kopīgo datu bāžu veidošanai 
(piemēram, testu standartizācijai). 

*šis pienākums ir vairāk raksturīgs skolu un klīniskiem psihologiem 
** šis pienākums ir raksturīgs tikai klīniskiem psihologiem 

Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi 
•  Organizatoriskie  faktori  –  darbs  tiek  veikts  individuāli,  pārī  vai  darba  grupā.  Psihologs  ir 
psihologa asistenta darba vadītājs. 
•  Darba  telpu  iekārtojums  –  psihologam  individuālo  un  grupu  konsultāciju  vajadzībām  ir 
nepieciešams speciāli iekārtots savs darba kabinets (no ārējiem trokšņiem izolēts), ar vismaz  vienu 
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galdu, ērtiem krēsliem, vēlams dators, materiālu glabāšanai – slēdzams skapis. Psihologa darbam ir 
nepieciešamas  psiholoģiskās  izpētes  metodikas,  citi  darba  materiāli  un  aprīkojums  atkarībā  no 
profesionālās darbības jomas. 
• Fizikālie - nav 
• Bioloģiskie – nav 
• Ķīmiskie - nav 

Īpašas prasības uzdevumu veikšanai 
Komplicētu  psiholoģiskās  izpētes  un  izvērtēšanas,  konsultēšanas  un  rehabilitācijas  metožu 
lietošanai  nepieciešams  oficiāls  dokuments,  kas  apliecina  psihologa  sagatavotību,  ja  attiecīgās 
metodes nav apgūtas profesionālo studiju programmu ietvaros apmācīta speciālista vadībā. 

Prasmes 
Kopīgās prasmes nozarē Specifiskās prasmes profesijā Vispārējās prasmes / 

spējas 
• izvēlēties atbilstošu saziņas 
veidu ar dažāda vecuma un 
sociālo grupu pārstāvjiem 
• lietot dažādus saskarsmes 
paņēmienus 
• novērtēt klienta* apkārtējās 
vides faktorus, kultūras un 
sociālās iezīmes 
• atpazīt klienta personības 
iezīmju un psihisko stāvokļu 
izpausmes uzvedībā 
• balstīt savu profesionālo 
darbību uz zinātniski 
pamatotām psiholoģijas 
teorijām 
• kritiski izvērtēt dažādu metožu 
validitāti un ticamību 
• ievērot profesionālo ētiku un 
psihohigiēnu 
• iegūt psiholoģisku 
informāciju, adekvāti 
izmantojot dažāda veida 
psiholoģijas metodes 

• veidot kontaktu ar klientu* 
• intervijā noteikt klienta 
vajadzības 
• izvēlēties psiholoģiskās 
izpētes metodes atbilstoši 
klienta izpētes vajadzībām 
• veikt klienta psiholoģisko 
izpēti /izvērtēšanu 
• pārrunāt un izskaidrot 
psiholoģiska rakstura 
informāciju klientam saprotamā 
veidā 
• izvēlēties psiholoģiskās 
konsultācijas metodi atbilstoši 
klienta risināmajai problēmai 
• sniegt klientam psiholoģisku 
konsultāciju 
• novērtēt psiholoģiskās 
konsultācijas rezultātu 
• veikt klienta psiholoģisko 
rehabilitāciju ** 
• pamatot psiholoģiskās izpētes, 
konsultēšanas un 

• saskarsmes prasme 
• veikt darbu individuāli 
• sadarboties 
komandā/grupā 
• plānot, organizēt un 
vadīt izpildāmos darbus 
un noteikt to prioritātes 
• plānot, organizēt un 
vadīt profesionālās grupas 
darbu 
• pārliecināt citus un 
argumentēt savu viedokli 
• lietot informācijas 
avotus un to atlases 
līdzekļus 
• noformēt, sistematizēt 
un glabāt lietišķos 
dokumentus 
• jaunrades un pētniecības 
prasme 
• risināt konfliktsituācijas 
• ievērot vispārīgos ētikas 
principus 



(novērošana, aptauja, testēšana, 
intervija u.c.) 
• apkopot, analizēt un interpretēt 
psiholoģiska rakstura 
informāciju 
• izstrādāt pētījuma projektus 
psiholoģijā un tos realizēt 
• rakstīt zinātniska pētījuma 
pārskata darbu/ rakstu 
• lietot datu statistiskās 
apstrādes un analīzes 
datorprogrammas 

rehabilitācijas** metožu izvēli 
• izstrādāt klienta adaptācijas 
vai attīstības programmu 
sadarbībā ar citiem speciālistiem 
un to realizēt 
• novērtēt klienta psiholoģiskās 
izmaiņas 
• izvērtēt savu profesionālo 
kompetenci konkrētu uzdevumu 
veikšanai 

• ievērot darba drošības 
un higiēnas prasības 
• spēt sazināties latviešu 
valodā un apgūtā 
svešvalodā
• pilnveidot profesionālās 
zināšanas un prasmes 
tālākizglītības procesā 
• pieņemt lēmumus un 
uzņemties atbildību 
• prezentēt informāciju 
par noteiktu tematu, 
izskaidrot to citiem 
(mutiski un rakstiski) 
• lietot datoru 
informācijas glabāšanai 
un apstrādei 

* klients var būt indivīds, grupa vai organizācija 
** rehabilitācijas metodes lieto klīniskajā psiholoģijā

Zināšanas 
Zināšanas Zināšanu līmenis 

Priekšstat
s 

Izpratne Lietošana 

Psiholoģijas nozares un profesionālās darbības 
jomas 
Kvanitatīva  un  kvalitatīva  pētījuma  metodoloģija 
un metodes psiholoģijā 
Statistikas datu apstrādes un analīzes metodes 
(vienkāršās un multivariatīvās) 
Psihes bioloģiskie pamati 
Vispārīgā psiholoģija 
Psiholoģijas vēsture 
Psihologa ētika 
Kognitīvā psiholoģija 
Neiropsiholoģija 
Attīstības psiholoģija 
Sociālā psiholoģija 
Personības psiholoģija 
Diferenciālā psiholoģija 
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Pedagoģiskā / mācību psiholoģijaa 

Organizāciju psiholoģijab 

Darba psiholoģijab 

Klīniskā/ patopsiholoģija 
Veselības psiholoģijac 

Ģimenes psiholoģija c 

Psiholoģiskā konsultēšana 
Psihometrika 
Psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 
Zinātnisko rakstu darbu izstrāde 
Svešvaloda 
Informātikas pamati 
Darba likumdošana b 

Ekonomikas pamati b 

Cilvēktiesību pamati 
Filozofijas pamati 
Citu psiholoģijas nozaru kursi d 

a šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas skolas psihologiem 
b šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas organizāciju/darba psihologiem 
c šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas klīniskiem un skolas psihologiem 
d  šīs  zināšanas  ir  vairāk  nepieciešamas  tiem  psihologiem,  kas  strādās  specifiskās  psiholoģijas 

nozarēs (juridiskajā, vides, sporta psiholoģijā u.c.) 

Psihologa profesijas standarta izstrādes darba grupa sastāvs: 
• Malgožata Raš
evska,  darba  grupas  vadītāja,  Dr.psych.  asoc.  prof.,  Latvijas  Universitātes  Pedagoģijas  un 
psiholoģijas fakultātes, Psiholoģijas nodaļas vadītāja 
• Inga Ezera, darba grupas sekretāre, Ma. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības deleģētā 
pārstāve 
• Ilāna Bistrova, Ma. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja 
• Pāvels Tjurins, Dr.psych., Psiholoģijas augstskolas docents, Valsts policijas Psiholoģiskā dienesta 
priekšnieks 
•  Ludmila  Kaļiņņikova,  Dr.  psych.,  Psiholoģijas  augstskolas  docente,  Attīstības  psiholoģijas 
katedras vadītāja, Profesionālo psihologu asociācijas biedre 
•  Natālija  Šmeļova,  Psiholoģijas  augstskolas  lektore,  Psiholoģiskās  un  psihiatriskās  palīdzības 
konsultatīvā centra vadītāja, Psiholoģijas un psihiatrijas konsultāciju centra psiholoģe 
• Geršons Breslavs, Dr. habil. psych., Sociālo tehnoloģiju augstskola, Psiholoģijas katedras vadītājs, 
Psiholoģijas profesionālās studiju programmas direktors 
• Guntis Tomsons, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas institūta vicerektors 
•  Tamāra  Čaikovska,  Starptautiskais  praktiskās  psiholoģijas  institūts,  Praktisko  psihologu 
asociācijas deleģētā pārstāve 
•  Kristīne  Maslovska,  Ma  psych.,  Latvijas  Psihologu  Apvienības  valdes  priekšsēdētāja,  Valsts 
policijas Psiholoģiskā dienesta psiholoģe 
• Anda Kauliņa, Ma. psych., RPIVA Psiholoģijas profesionālās studiju programmas direktore 
• Inese Platpīre,  Ma psych., Latvijas skolu psihologu asociācijas deleģētā pārstāve, Rīgas kultūras 
skolas psiholoģe 
•  Ingūna  Upzare,  Ma  psych.,  Latvijas  skolu  psihologu  asociācijas  priekšsēdētāja,  Rīgas  Skolu 
valdes psiholoģiskā dienesta psiholoģe 



• Evija Strika, Ma psych., Klīnisko psihologu asociācijas deleģētā pārstāve, BOV SIA “Psihiatrijas 
centrs” vecākā psiholoģe 
•  Anda  Fenogenova,  Ma.  psych.,  Latvijas  Universitātes  Pedagoģijas  un  psiholoģijas  fakultātes 
Psiholoģijas nodaļas Psihologa asistenta profesionālās programmas direktore 

Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti: 
• Natālija Bahma
ova, M.psych., klīniska psiholoģe, Krīzes centra "Skalbes" psiholoģe; 
•  Natālija  Ivanova,  DR.psych.,asoc.  profesore,  Starptautiskā  praktiskās  psiholoģijas  institūta 
docētāja,  Latvijas  Skolu  psihologu  asociācijas  supervīzore,  Eksistenciālās  psihoterapijas 
Austrumeiropas asociācijas locekle 

Pielikums Nr. 4
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IZSNIEDZAMĀ DIPLOMA UN 
PIELIKUMA PARAUGS



                                                                                                          Ar valsts pārbaudījuma komisijas
                                                                                                                  200_. gada __. _____ lēmumu Nr. ___

                                                    Vārds Uzvārds
                                                                                        (personas kods xxxxxx-xxxxx)

                                                                                                            ieguvis (-usi)

                                                                                                           PROFESIONĀLO MAĢISTRA
                                                                                                           GRĀDU PSIHOLOĢIJĀ

                                                                                                                                      un

                                                                                                                 PRAKTISKĀ  PSIHOLOGA  KVALIFIKĀCIJU

                                                                                                          Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam
                                                                                                        profesionālās kvalifikācijas līmenim

                                      Z.v.

                                                                                                     Rektors                            ________ (vārds, uzvārds)

                                                Valsts pārbaudījuma
                                                                                                     komisijas priekšsēdētājs   ________(vārds, uzvārds)

                         Rīgā
                                                    200_. gada __. _____

                                                     Reģistrācijas Nr. xxxx



STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĢIJAS AUGSTSKOLA

Reģ. Nr. 40003011275
Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011

tālr. 67803922, e-pasts: sppa@sppa.lv

Diploma pielikums
Diploma sērija PDE Nr. xxxx

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  minētās  personas  sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā neiekļauj norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju 
sniedz visās astoņās sadaļās. Ja kādā sadaļā informāciju nesniedz, norāda iemeslu.

1. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:

1.1. Uzvārds: xxxxxxx 
2. Vārds: xxxxxxx
3. Dzimšanas datums: xx/xx/xxxx
4. Personas kods: xxxxxx–xxxxx

2. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:

1. Kvalifikācijas nosaukums: praktiskais psihologs
2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: praktiskā psiholoģija
3. Kvalifikācijas  piešķīrējas  institūcijas  nosaukums  un  statuss:  Starptautiskā  Praktiskās  

psiholoģijas  augstskola,  privāta,  valsts  beztermiņa  akreditēta  augstskola  (LR  Augstākās  
Izglītības padomes 22.01.2004. lēmums Nr. 5)

4. Studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss: skat. 2.3.
5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu

3. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:

1. Kvalifikācijas līmenis: profesionālā maģistra augstākās izglītības programma (5. līmenis)
2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 2 gadi (80  

kredītpunkti,  120  ECTS  kredītpunkti),  viens  kredītpunkts  atbilst  40  stundām,  kas  ietver  
nodarbības  auditorijās  un  patstāvīgo  darbu,  uzsāka  studijas  200_.g.,  pabeidza  studijas  
200_.g.

3.  Uzņemšanas prasības: profesionālais bakalaura grāds vai profesionālā kvalifikācija,  
pabeidzot psiholoģijas studiju programmu



4. ZIŅAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:

1. Studiju veids: pilna laika studijas
2. Programmas  prasības: Saskaņā  ar  psihologa  profesijas  standarta  (PS0078)  5.  

kvalifikācijas līmeni, apgūt specifiskās, profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un 
prasmes. Apmācības beigās jāaizstāv maģistra darbs un kvalifikācijas darbs (profesionālās  
prakses analītiskā atskaite).

3. Programmas sastāvdaļas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti:

Priekšmeta nosaukums
Kredītpunktu 

skaits

ECTS 
kredītp
unktu 
skaits

Vērtējums

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē
Praktiskās psiholoģijas specifika: darbības 
sfēras, uzdevumi, novērtējuma kritēriji

2 3

Psihodiagnostika praktiskā psihologa darbībā 6 9
Psiholoģiskā konsultēšana 8 12
Psiholoģiskā korekcija 8 12
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija 4 6
Projektu darba metodoloģija 4 6
Personības attīstības programmas izstrāde 8 12
Pedagoģijas studiju kursi
Sociālpsiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika 4 6
Prakse
Konsultatīvā prakse 6 9
Koriģējoši attīstošā prakse 10 15

Kvalifikācijas darbs (profesionālās prakses analītiskā atskaite)
Vērtējums



Maģistra darbs
Kredītpunktu 

skaits
ECTS 

kredītpunktu 
skaits

Vērtējums

20 30

Tēmas nosaukums: xxxxxxxxxxxxx

4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:

 10 – izcili 5 – viduvēji
 9 – teicami 4 – gandrīz viduvēji
 8 – ļoti labi 3 – vāji
 7 – labi 2 – ļoti vāji
 6 – gandrīz labi 1 – pavisam vāji

Par  sekmīgām ir  uzskatāmas  zināšanas,  kuras  atbilst  vērtējumam  gandrīz  viduvēji  (4)  un 
augstāk.

Kvalifikācijas ieguvēja vidējā atzīme: xxxxx

5. Kvalifikācijas klase: netiek noteikta

5. ZIŅAS PAR KVALIFIKĀCIJU:

1. Turpmākās  studiju  iespējas:  profesionālā  augstākās  izglītības  studiju  programma 
„Praktiskā psiholoģija” ar profesionālo maģistra grādu psiholoģijā un praktiskā psihologa  
kvalifikāciju dod tiesības turpināt izglītību doktora studiju programmā.

2. Profesionālais statuss: piešķir profesionālās psihologu asociācijas, izsniedzot sertifikātu.

6. PAPILDINFORMĀCIJA:

1. Sīkāka informācija: Ar valsts pārbaudījuma komisijas 200__. gada __. _______ lēmumu 
Nr.  ____  (vārds,  uzvārds)  ir  piešķirta  praktiskā  psihologa  kvalifikācija  un  profesionālais  
maģistra grāds psiholoģijā un viņam (-ai)  izsniegts diploms, kura sērija ir PDE Nr. xxxx.

2. Papildinformācijas avoti: SPPA interneta lapa: http://www.sppa.lv

7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS:

1. Datums: xx.xx.xxxx.

http://www.sppa.lv/


2. Paraksts un tā atšifrējums: _____________________(vārds, uzvārds)

3. Pielikuma apstiprinātāja amats: SPPA rektors

4. Zīmogs:



8. ZIŅAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ:

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā/koledžā, jāiegūst vidējā izglītība. Vidējās izglītības pakāpē ir 
divu  veidu  programmas  –  vispārējās  vidējās  un  profesionālās  vidējās  izglītības  programmas. 
Reflektantus  uzņem  augstskolā  vai  koledžā  saskaņā  ar  vispārīgajiem  augstskolas/koledžas 
uzņemšanas noteikumiem. Augstskolas un koledžas var noteikt arī specifiskas uzņemšanas prasības 
(piemēram,  noteikt,  kādi  mācību  priekšmeti  jāapgūst  vidusskolā,  lai  varētu  iestāties  konkrētajā 
augstskolā/koledžā attiecīgās studiju programmas apguvei).

Augstākās  izglītības  sistēma  ietver  akadēmisko  augstāko  izglītību  un  profesionālo  augstāko 
izglītību.  Bakalaura  un  maģistra  grādi  pastāv  gan  akadēmiskajā,  gan  profesionālajā  augstākajā 
izglītībā.

Akadēmiskās izglītības mērķis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko 
pamatu profesionālai darbībai.
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 kredītpunktu (turpmāk – KP)1,  no 
tiem obligātā daļa ir  >50 KP (75 ECTS), obligātās izvēles daļa ir  >20 KP (30 ECTS), bakalaura 
darbs ir  >10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daļa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz 
astoņi semestri.
Maģistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 
KP (30 ECTS) ir maģistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātņu nozares 
izvēlētās jomas teorētiskās atziņas >30 KP (45 ECTS) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā 
>15 KP (22,5 ECTS).
Akadēmiskās  izglītības  programmas  tiek  īstenotas  saskaņā  ar  valsts  akadēmiskās  izglītības 
standartu.

Profesionālās  augstākās  izglītības uzdevums  ir  īstenot  padziļinātu  zināšanu  apguvi  konkrētā 
nozarē, nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloģijas un 
sagatavojot absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģiskajam darbam šajā nozarē.
Bakalaura profesionālās studiju programmas nodrošina profesionālo kompetenci,  šo programmu 
apjoms  ir  vismaz  160  KP (240  ECTS)  –  vispārizglītojošie  kursi  >20 KP (30  ECTS),  nozares 
teorētiskie pamati >36 KP (54 ECTS), profesionālā specializācija >60 KP (90 ECTS), izvēles kursi 
>6 KP (9 ECTS), prakse >26 KP (39 ECTS), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs >12 
KP (18 ECTS).
Maģistra profesionālo studiju programmu apjoms ir ne mazāk kā 40 KP (60 ECTS) – jaunākie 
sasniegumi  nozarē,  teorijā  un  praksē  >7  KP  (10,5  ECTS),  prakse  >6  KP  (9  ECTS),  valsts 
pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs  > 20 KP (30 ECTS), kā arī pētniecības, projektēšanas, 
vadības, psiholoģijas un citi kursi.

Abu  veidu  bakalaura  grādu  ieguvējiem  ir  tiesības  stāties  maģistrantūrā,  bet  maģistra  grādu 
ieguvējiem –  doktorantūrā.  Maģistra  grādam tiek  pielīdzināti  arī  medicīnas,  zobārstniecības  un 
farmācijas  profesionālajās  studijās  iegūstamie  grādi  (5  un  6  gadu  studijas),  un  to  ieguvēji  var 
turpināt studijas doktorantūrā.

Profesionālajā  augstākajā  izglītībā  bez  bakalaura  un  maģistra  programmām  pastāv  vairāki  citi 
programmu veidi.

• Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās  izglītības  (koledžas)  studiju  programmas,  pēc  kuru 
apguves  iegūst  ceturtā  līmeņa  profesionālo  kvalifikāciju.  Programmu apjoms  ir  80–120  KP 
(120–180 ECTS), un tās pamatā ir paredzētas profesijas apguvei, taču to absolventi var turpināt 
studijas otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās.



• Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas, pēc kuru apguves iegūst 
piektā  līmeņa profesionālo kvalifikāciju.  Šīs  programmas var  būt vismaz 40 KP (60 ECTS) 
apjomā  pēc  bakalaura  grāda  ieguves  vai  vismaz  160  KP (240  ECTS)  apjomā  pēc  vidējās 
izglītības  ieguves.  Abos  gadījumos  jānodrošina,  lai  programmas  kopumā ietvertu  praksi  ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu (tai skaitā noslēguma darbu vismaz 
10  KP (15  ECTS)  apjomā).  Ja  240  kredītpunktu  programma  ietver  bakalaura  programmas 
obligāto daļu, tad absolventi iegūst tiesības stāties maģistrantūrā.

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešķirts  viena veida zinātniskais  grāds – 
doktors. Uzņemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maģistra grāds. Doktora grādu piešķir personai, 
kura sekmīgi nokārtojusi eksāmenus izraudzītajā zinātnes nozarē un pieredzējuša zinātnieka vadībā 
izstrādājusi un publiski aizstāvējusi promocijas darbu, kas satur oriģinālu pētījumu rezultātus un 
sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē. Promocijas darbu var izstrādāt triju līdz četru gadu 
laikā doktorantūras studiju ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu 
veikšanas. Promocijas darbs var būt disertācija, tematiski vienota anonīmi recenzētu publikāciju 
kopa  vai  monogrāfija.  Doktora  grādu  piešķir  promocijas  padome.  Doktora  grāda  piešķiršanu 
pārrauga MK izveidota Valsts zinātniskā kvalifikācijas komisija.

Atzīmju sistēma. Zināšanas vērtē, izmantojot 10 ballu vērtēšanas skalu:

Apguves 
līmenis Atzīme Skaidrojums Aptuvenā ECTS 

atzīme

 ļoti augsts
 10  izcili (with distinction)  A
 9  teicami (excellent)  A

 augsts
 8  ļoti labi (very good)  B
 7  labi (good)  C

 vidējs
 6  gandrīz labi (almost good)  D
 5  viduvēji (satisfactory)  E
 4  gandrīz viduvēji (almost satisfactory)  E/FX

 zems  3–1  negatīvs vērtējums (unsatisfactory)  Fail
 
Kvalitātes nodrošināšana. Saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas un koledžas var 
izsniegt valsts atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā vai koledžā, akreditētā 
studiju programmā un augstskolai  ir  apstiprināta  satversme un koledžai  nolikums. Lēmumu par 
programmas  akreditāciju  pieņem  akreditācijas  komisija,  bet  par  augstskolas  un  koledžas 
akreditāciju – Augstākās izglītības padome.

Papildinformācija:

1. Par izglītības sistēmu – http://www.izm.lv
http://www.aic.lv

2. Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv

Piezīme.

1 Kredītpunkts (KP) Latvijā definēts kā vienas nedēļas pilna laika studiju darba apjoms. Vienam 
studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir  40 kredītpunktu.  Pārrēķinot Eiropas 
Kredītu pārneses sistēmas (ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits jāreizina ar 1,5.



Pielikums Nr. 5

STUDIJU KURSU APRAKSTI

Studiju programmas kursa apraksts



Kursa nosaukums                                                                  Praktiskās psiholoģijas specifika:
                                                                                                darbības sfēras, uzdevumi, 
                                                                                                novērtējuma kritēriji             
Kredītpunkti                                                                           2
ECTS kredītpunkti                                                                 3
Kontaktstundu skaits                                                             40
Patstāvīgā darba apjoms                                                        40
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Darba psiholoģija 

Kursa docētāja:
Natālija Ivanova

Kursa anotācija:
Palīdzība personiskajā profesionālajā pašnoteikšanās procesā dažādās praktiskās psiholoģijas jomās, 
katras  jomas  specifikas,  mērķu  un  uzdevumu noteikšana,  personiskās  profesionālās  pozīcijas  – 
iespēju  un  ierobežojumu –  apzināšanās,  orientēšanās  praktiskā  psihologa  darbības  iespējamajos 
vērtēšanas kritērijos.

Kursa apraksts-plāns:
1. Psihologa un darba devēja sarunas process par gaidāmo darbu un iespējamiem darbības 
    veidiem.Psihologa pašprezentācija darba kolektīva priekšā
2. Psihologa iespējamās darbības sfēras un veidi, to uzdevumi. Dažādu darba veidu korelācija 
    darba vietā.
3. Iespējas psihologam noorganizēt savu darba vietu. Psihologa koriģējoši-attīstoša darba
    projektu izstrādāšana.
4. Psihologa konkrētu koriģējoši-attīstošo programmu tematikas izstrādāšana. Darba grupu 
    organizēšana.
5. Praktiskā psihologa darba iespējamie novērtējuma kritēriji un rādītāji

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
     1.  Вачков, И.В., Гриншпун, И.Б., Пряжников, Н.С. (2002) Введение в профессию 
          «психолог». Москва-Воронеж. 
     2.  Абрамова, Г.С. (2001) Введение в практическую психологию. М.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
     1.   Введение в практическую социальную психологию. Под ред. Ю.М. Жукова, 
           Л.А.Петровской, О.В.Соловьёвой.(1996), М. 
     2.   Практическая психология образования. Под ред. Дубровиной И.В.(2002).
     3.   Карандашов, В.Н.,(2000) Психология: введение в профессию. – Москва

 4.   Hartley, J., Branthwaite, A.(2000)  The Applied Psychologist (2 nd edition).- Open Univ. 
       Pr.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Psihodiagnostika praktiskā



                                                                                                psihologa darbībā
Kredītpunkti                                                                           6
ECTS kredītpunkti                                                                 9
Kontaktstundu skaits                                                             120
Patstāvīgā darba apjoms                                                        120
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Metodoloģija

Kursa docētāja:
Marina Kamišāne

Kursa anotācija:
Iepazīstināt  ar  galveniem jēdzieniem un metodēm individualitātes diagnostikā;  iemācīt  tās pielietot,  vākt 
datus,  apstrādāt  un  analizēt  rezultātus;  apmācīt,  kā  diagnostikas  metodes  pielietot  konsultēšanā.  Veidot 
maģistrantu iemaņas un zināšanas kompetenci risināt psiholoģiskās problēmas konsultācijās, sniedzot reālu 
palīdzību konkrētiem klientiem. Šim nolūkam prasmīgi pielietot psiholoģiskās diagnostikas metodes: prasmi 
strādāt  profesionālās  atlases,  darba  grupu  komplektēšanā,  mijattiecību  noteikšanā  ģimenē,  psiholoģiskās 
diagnostikas  metodēm;  emocionālās  spriedzes  diagnostiku,  psiholoģiskās  saderības  jautājumus,  vecuma 
problēmas  utt.  Veidot  maģistrantu  prasmi  pielietot  projektīvās,  objektīvās  metodes  konsultēšanā,  kā  arī 
pielietot bērnu metožu variantus.

Kursa apraksts-plāns:
1.Individualitātes vispārīgas diagnostikas metodes.
2.Individualitātes daudzpusīgas diagnostikas rezultātu kopīgais novērtējums, konsultēšana pēc 
   diagnostikas rezultātiem. Galvenās pieejas individualitātes diagnostikā. Metožu klasifikācija.
3.Iezīmju psiholoģiskā diagnostika. R.Kettela (16PF) daudzfaktoru personības tests.
4.Nervu sistēmas īpatnību diagnostika. J.Streļau tests.
5.Tipoloģiskā pieeja individualitātes izpētē. SPIM (MMPI modifikācija).
6.Aizenka personības tests.
7.Trauksmes diagnostika. Teilora skala un Spilbergera-Hanina skala.
8.Savstarpējo attiecību diagnostikas metode. ADM – Lirī modifikācija.
9.Individualitātes projektīvā diagnostikā. Zīmējuma apercepcijas tests – TAT modifikācija. Lušera 
   krāsu testa modifikācija (KIM) u.c. Pētījumu datu ticamība. Dažādu metožu salīdzinoša analīze. 
   Individualitātes diagnostikas ētiskie aspekti.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc mācību 
grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā 
prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
1. Романова, Е., (2005) Психодиагностика. Учебное пособие. – СПб.
2. Собчик, Л. (2003) Введение в психологию индивидуальности: теория и практика 

психодиагностики. – М.
3. Акимова, М.К., Гуревич, К. (2005) Психодиагностика. Учебник для вузов. – СПб. 
4. Анастази, А., Урбина, С., (2001, 2005) Психологическое тестирование. – СПб.

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
5. Cattell, R. H. Schuerger, J. (2003) Essentials of 16 PF Assessment. – John Wilej & Sons
6. Kline, Thresa J. B. (2005) Psychological Testing. – Hardcover
7. Pervin, L.A., John,O.P. (1997). Personality: Theory and Research. N.Y.: John Wiley & Ryckman, R. 

(2004). Theories of Personality. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
1. Бурлачук, Л., Морозов, М., (1999, 2005) Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб.,
2. Энциклопедия глубинной психологии. (1999, 2002). Т.1, Т.3.

Studiju programmas kursa apraksts



Kursa nosaukums                                                                  Psiholoģiskā konsultēšana
Kredītpunkti                                                                           8
ECTS kredītpunkti                                                                12
Kontaktstundu skaits                                                             160
Patstāvīgā darba apjoms                                                        160
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Klīniskā psiholoģija

Kursa docētāja:
Natālija Ivanova, Inna Pišinska

Kursa anotācija:
Kursa mērķis un uzdevumi: padziļināt maģistru zināšanas par psiholoģiskās konsultēšanas iespējām 
un attīstīt konsultēšanas iemaņas, kuras nodrošina psihologa konsultatīvo darbību.

Kursa apraksts-plāns:
1. Psihologa konsultanta pozīcija. Efektīvs konsultantu prasmju modelis.
2. Konsultēšanas pamata mērķi un uzdevumi. Iespējamie darba rezultāti.
3. Konsultēšanas un konsultācijas struktūra. Kontrakts ar klientu. Konsultanta un klienta 
   atbildība.
4. Sūdzību izpēte un problēmas ieraudzīšana. Konsultatīva mērķa noteikšana.
5. Empātija darbā ar klientu. Empātiskas klausīšanas noteikumi.
6. Palīdzība klientam personisko resursu atklāšanā.
7. Klienta pretestības daba. Iespējamie darba veidi ar pretestību. Konfrontācijas nozīme.
8. Darbs ar dažāda tipa klientiem. Psihologa pozīcija mijiedarbībā ar noslēgtiem, monoloģiskiem 
    un citiem klientiem.
9. Psihohigiēna psihologa darbā. Izdegšanas sindroma profilakse.
 

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
        1. Кочюнас, Р. (1999) Основы психологического консультирования. М. 

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
        1.  James F.T. Bugental, Ph.D. (1997) The art of the psychotherapist. W.W. Norton & 
            Company New York, London
         2. Jeffrey,A.Kottler, Robert W.Brown.(2000) Introduction to Therapentic Counseling. 
            Wardsworth

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
         1.  Алан, Е. АЙВИ, М.Б. АЙВИ, Л. Саймэн – Даунин. (1999) Психологическое 
              консультирование и психотерапия: методы, теории, техники. М. 
         2.  Айламазян, А.М (1999) Метод беседы в психологии. М. 

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Psiholoģiskā korekcija
Kredītpunkti                                                                            8



ECTS kredītpunkti                                                                 12
Kontaktstundu skaits                                                             160
Patstāvīgā darba apjoms                                                        160
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                             Klīniskā psiholoģija

Kursa docētāja:
Inna Pišinska

Kursa anotācija:
Atklāt  visplašāko  bērniem  nepieciešamo  īpašo  mācību  vajadzību  spektru,  analizēt  to  cēloņus: 
bioloģiskos  un  sociālos.  Veidot  izpratni  par  deviantu  uzvedību  kā  likumsakarīgu,  individuālo 
īpašību ignorējošu audzināšanas procesa rezultātu. Analizēt dažādu traucējumu korekcijas iespējas.

Kursa apraksts-plāns:
1. Psiholoģiskā korekcija – viena no praktiskā psihologa darbības jomām
 2. Psiholoģiskās korekcijas mērķis, uzdevumi un veidi
3. Psihologa profesionālā sagatavotībā realizējot korekcijas programmu: teorētiskā un praktiskā
    iekšēja gatavība
4. Prasības veidojot korekcijas programmu
5. Galvenie psiholoģiskās korekcijas veidi
6. Korekcijas programmas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji
7. Galvenie psiholoģiskās korekcijas pamatvirzieni: psihodinamiskais virziens (Z.Freids,  
    A.Adlers, K.Rodžers), biheiviorālais virziens, kognitīvais virziens (A.Beks, A.Ellis)
8. Praktiskās korekcijas metodes
9. Individuālā un grupu korekcija

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, publiskā prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
1. Хьелл, Л., Зиглер, Д. (1997) Теории личности. СПб.: Питер

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
1. Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003) Психология личности, «Питер»
2. Rutter, M. (1999) Helping troubled children. - London
3. Fay, I., Funk, D. (2002) Teaching With Love an Logic: taking Control of the Classroom. – 

London: Love & Logic Press, 399 p.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
1. Birzkops, J. (1999) Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. - R.
2. Rimma, S. (2000) Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. - R.
3. Riņķis, J. (2002) Mācīšanās spēju attīstīšana. – Rīga: Pētergailis, 57 lpp.
4. Smita, K., Strika, L. (1998) Mācīšanās traucējumi no A līdz Z. – R.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Praktiskās psiholoģijas 



                                                                                                pētījumu metodoloģija                       
Kredītpunkti                                                                           4
ECTS kredītpunkti                                                                 6
Kontaktstundu skaits                                                             80
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Metodoloģija

Kursa docētāji:
Jānis Mihailovs,  Jānis Zaļkalns

Kursa anotācija: 
Padziļināt  priekšstatu  par  psihisko  procesu  zinātnisko  pētīšanu,  ieskaitot  pētījuma  plānošanu, 
novadīšanu  un  apstrādi;  izveidot  izpratni  par  iespējamām  metodoloģiskām  pieejām  mūsdienu 
psiholoģijā, par maģistra darba pētījuma pamatiem un uzrakstīšanu.

Kursa apraksts-plāns:
1. Pētījuma uzdevumi, veidi un etapi.
2. Pētnieciskā darba zinātniskā aparāta formulēšana.
3. Individuālā pētījuma, intervijas, aptaujas pielietošana psiholoģijas pētījumā. 
4. Novērojums kā metode.
5. Eksperimentālā plānošana un organizēšana.
6. Empīrisko statistisko datu apstrāde un analīzē.
7. Prasības psiholoģiskā pētījuma noformēšanai.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
1. Гудвин, Дж. (2004) Исследования в психологии. Методы и планированиею – СПб; 

Питер
2. Солсо, Р. (2002) Экспериментальная психология: практический курс. СПб.

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
1. Анастази, А., Урбина, С. (2001). Психологическое тестирование. СПб.: Питер.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
1. Хок, Р.Р. (2003) 40 исследований, которые потрясли психологию.Секреты выдающихся 

экспериментов. – СПб.
2. Ray,  W.  J.  (2000).  Methods  Toward  a  Science  of  Behavior  and  Experience.  Sixth  ed. 

Belmont,CA: Wadsworth/Thompson Learning.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Projektu darba metodoloģija



Kredītpunkti                                                                           4
ECTS kredītpunkti                                                                 6
Kontaktstundu skaits                                                             80
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare:                                                           Metodoloģija

Kursa docētājs:
Jānis Mihailovs

Kursa anotācija:
Veidot priekšstatu par projektu darbu izpildes loģiku, kā arī attīstīt projektu darba pamatiemaņas un 
prasmes. Iepazīstināt ar eksperimentālā pētnieciskā darba apraksta labākajiem paraugiem.
Iepazīstināt  ar  akadēmiskās  informācijas  meklēšanas  sistēmu,  tās  analīzes  un  apstrādes 
paņēmieniem.  Veidot  priekšstatus  par  projekta  darbu  izpildes  pamatprasībām.  Iepazīstināt  ar 
psihologisko rezultātu iegūšanas metodēm, to apstrādes paņēmieniem. Palīdzēt studentiem veidot 
prasmes projektu darba noformēšanā lietot neitrālu valodu. Rosināt verbālās komunikācijas prasmes 
saistībā ar projektu darbības veidiem (projektu darba aizstāvēšana).

Kursa apraksts-plāns:
1. Priekšstats par projektu darbu izpildes loģiku un pamatprasībām.
2. Standartizēto metožu izmantošana rezultātu iegūšanā.
    Savu metodisko paņēmienu izveide.
3. Matemātiskās statistikas metodes izmantošana rezultātu apstrādē.
4.”Es” pozīcijas un to izmaiņas saskarsmes situācijās. 
5. Pētījumā iegūto rezultātu analīze un interpretācija.
6. Eksperimentālās procedūras izveides galvenās prasības

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
1. Эко, У. (2004) «Как написать дипломную работу», М.

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
      1.  Reiss, H (2000). Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology.   
           Cambridge
      2.  Solso, R., MacLin, R. (2002) Experimental psychology. – Boston.London., by
           Allen&Bacon 
      3.  Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. (2008). Большая психологическая энциклопедия. 
           Психологические законы человеческого поведения. Прайм-Еврознак

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Personības attīstības 



                                                                                                programmas izstrāde
Kredītpunkti                                                                           8
ECTS kredītpunkti                                                                 12
Kontaktstundu skaits                                                             160
Patstāvīgā darba apjoms                                                        160
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Metodoloģija

Kursa docētājas:
Skaidrīte Liepiņa, Dzidra Meikšāne

Kursa anotācija:
Studentu  iepazīstināšana  ar  iespējamo  personiskās  attīstības  programmu  un  tās  izstrādes 

metodiku.  Attīstības  mērķu  un  to  sasniegšanas  paņēmienu  noteikšana  ar  konkrēto  operāciju  un 
darbību palīdzību.

Kursa apraksts-plāns:
1. Priekšstats par personības izpausmes daudzveidību
2. Kognitīvās un personības attīstības metodes: novērošana, uzmanības, atmiņas, domāšanas un  
    iztēles attīstības izpētes metodikas.
3. Temperamenta, emocionālas sfēras un rakstura pētīšanas metodikas.
4. Personības attīstības programmas izstrādes metodika.
5. Instrumentārija, tematikas apspriešana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija.

Literatūra (01 –mācību grāmatas)
1. Слободчиков,В.И., Исаев,Е.Н.(2000). Психология развития человека.-Москва
2. Современная психология. (1999), Москва. Инфра – М, 

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
1. Капрара, Дж., Сервон,Д.(2003) Психология личности. «Питер»
2. Thomas A., Chess S. (1997) Temperament and development. NY.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
1. Андреева, Г.М. (2000) Психология социального познания. Москва. Аспект-Пресс
2. Смирнова, Е.О. (2003) Детская психология. Москва. Владос.

Studiju programmas kursa apraksts

Kursa nosaukums                                                                  Sociālpsiholoģiskā treniņa
                                                                                                vadīšanas metodika



Kredītpunkti                                                                           4
ECTS kredītpunkti                                                                 6
Kontaktstundu skaits                                                             80
Patstāvīgā darba apjoms                                                        80
Zinātnes nozare                                                                      Psiholoģija
Zinātnes apakšnozare                                                            Sociālā psiholoģija

Kursa docētāja:
Aija Dudkina

Kursa anotācija:
Kursa ietvaros studenti iegūst zināšanas par sociālpsiholoģisko treniņa grupu specifiku, to vadīšanu 
un  iespējām.  Studenti  apgūst  zināšanas  praktiski  par  grupas  dinamikas  attīstību  un 
sociālpsiholoģiskā treniņa grupas organizēšanas nosacījumiem.

Kursa apraksts-plāns:
1. Vispārējs raksturojums un metodiskie pamatpaņēmieni sociālpsiholoģiskā treniņa (SPT)
    vadīšanā. SPT pamatprincipi. Aktīvo grupas metožu izvēle un pielietojums.
2.  Nozīmīgākās treniņu metodes. Metožu pielietojumu izvēle un pielietojums grupas procesos   
    atbilstoši grupas dinamikai.
3. SPT grupas veidošana. Kritēriju problēma. SPT grupas tipu kritēriju izdalīšana. „Melnā 
    cauruma” treniņa grupa. Iespējamās tehnikas un stratēģijas.
4. SPT pielietojamās tehnikas. Ideju šturmēšana (vētra) situāciju spēles, to etapi.
5. Treneris kā personība, kvalificēta trenera portrets, profesionāli nozīmīgas īpašības (ideālo un   
    reālo korelācijas). Objektīvie un subjektīvie apstākļi trenera rezultatīvai darbībai grupā. Plāns 
    darba kvalitātes uzlabošanai. Vajadzību analīze treniņā (stratēģiskā kaskāde).
6. SPT vadīšana lielā grupā, mērķi un uzdevumi, procedūras aspekti. Pamatmetodes. Papildus 
    nosacījumi SPT vadīšanai lielās grupās.
7. SPT programmas izveide konkrētai grupai atbilstoši klienta pasūtījumam. SPT programmas 
    prezentācija.
8. SPT grupas novērošana, asistēšana kursa biedru vadītajās grupās. SPT vadīšana atbilstoši 
    savai izveidotājai programmai. 

Prasības kredītpunktu iegūšanai
Nodarbību apmeklēšana ne mazāk par 75%, patstāvīgais darbs ar mācību grāmatām, testi pēc 
mācību grāmatas, diferencēta ieskaite, eksāmens, eseja, praktiskā darba atskaite rakstiskajā veidā, 
publiskā prezentācija.

Literatūra (01 – mācību gramatas)
1.   Марасанов, Г.И. (2001) Социально - психологический тренинг. -  М.

Literatūra (02 - pamatliteratūra)
1. Wills, M.(2000) Managing the training process: putting the principles into practice. 

Hampsire: Gover 
2. Russell, T. (1998) Effective feedback skolls. Lnd.: The Falmer Press.

Literatūra (03 – papildinformācijas avoti)
1. Игры: Обучение, тренинг, досуг /под ред. Пертрусинского В.В. (1999) – M.
2. Евтихов, О. (2004) Практика психологического тренинга. СПб, Речь
3. Вачков, Н. (2000) Основы технологии группового тренинга. Психотехники. Ось-89



Pielikums Nr. 6

AKADĒMISKĀ PERSONĀLA CV

CURRICULUM VITAE

Personas dati
AIJA DUDKINA



Dzimšanas datums, vieta: 1956. gada 1. marts,  Bauska
Adrese: Skolas 11/1-11, Salaspils, Rīgas rajons, LV 2121, t.29154164, 
e pasts: a~dudkina@inbox.lv

Izglītība:
• 2005. - 2008. g. Daugavpils Universitāte, doktorantūra „Psiholoģija”   
• 2003. - 2005. g. Daugavpils Universitātē, maģistrantūra „Psiholoģija”
• 1994.-   1996.g. Starptautiskajā Praktiskās Psiholoģijas Institūts, Psiholoģijas fakultāte,

                                psiholoģijas bakalaura grāds, praktiskā psihologa kvalifikācija
• 1981.-  1986.  g.  Liepājas  Valsts  Pedagoģiskajā  Institūts,  Psiholoģijas  un  pedagoģijas 

fakultāte, 
                                pedagoģijas un psiholoģijas pasniedzēja un metodiķa kvalifikācija

• 1977. - 1980. g. Rīgas Pedagoģiskajā skola
• 1971. - 1974. g. Rīgas 17. vidusskola

Zinātniskie grādi:
       Sociālo zinātņu doktora grāds psiholoģijā Daugavpils Universitātē  (2008. g.)
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Daugavpils Universitātē (2005. g.)

Darba pieredze:
• kopš 2005. g.      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore
• kopš 1999. g.      Mārtiņa Fonds,  psiholoģe
• 1999. – 2007. g. SIA Praktisko Psihologu Grupa, direktore
• 1999. – 2003. g. Rīgas Pedagoģijas un Vadības Augstskola, lektore
• 1996. – 1999. g. Latgales priekšpilsētas Skolu valdes psihologu metodiskās apvienība, 

              vadītāja
• 1996. – 2000. g. Rīgas 62. vidusskola,  psiholoģe
• 1997. – 2002. g. Rīgas 1. internātskola,  psiholoģe  
• 1988. – 1994. g. sākumskola „Pienenīte” , vadītāja

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Sociālā psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP), „Reklāma un sabiedriskās attiecības”(2 KP), „Datordizains” (2 KP), 
„Tulks, tulkotājs”  (2 KP).

• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Saskarsmes  psiholoģija”  SPPA  bakalaura  studiju 
programmā  „Psiholoģija”(2  KP),  „Reklāma  un  sabiedriskās  attiecības”(1  KP),  „Tulks, 
tulkotājs”  (2 KP)

• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psihologa  ētika”  SPPA bakalaura  un maģistra  studiju 
programmā „Psiholoģija” (1 KP)

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Sociāli psiholoģiskā treniņa vadīšanas metodika” SPPA 
maģistra studiju programmā (4 KP)

• vadīta pārraudzības prakse „darbs ar grupām” bakalaura un maģistra studiju programmās 
„Konsultatīvā psiholoģija”.

Zinātniskā darbība:
• Monogrāfija „Piedošana sociāli psiholoģiskā skatījumā” (2009.g.)
•  Promocijas darba tēma „Divu dimensiju piedošanas sociāli psiholoģiskā satura modelis” 

(2008.g.)
• Maģistra darba tēma „Piedošanas un personības Es koncepcijas komponentu mijsakarības 

pusaudžu un jauniešu vecumā” (2005.g.)

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• 2008.g. – pašreizējais brīdis    Sokrata tautasskolas valdes locekle

mailto:a~dudkina@inbox.lv


• 2002.g. -  pašreizējais brīdis    Biznesa konsultantu asociācija
• 1996.g.  -   pašreizējais  brīdis     Baltijas  praktisko  psihologu  asociācija,  priekšsēdētāja 

vietniece

Publikācijas:
• Dudkina A. (2008). Piedošana sociāli psiholoģiskā skatījumā. Monogrāfija. Izdevniecība 

RaKa. (drukā) 132 lpp.
• Дудкина  А.  (2006)  Содержание  двухмерный  модели  прощения.  Восточно  – 

европейская ассоциация экзистенциальной терапии. IV международная конференция. 
Литва// Бирштонас // Публикация (drukā) 7 lpp.

• Dudkina A. (2006). Psychological Components of the Forgiveness Process Model.  ATEE, 
Spring University, Riga, Part IV, pp. 895.-903. ISBN 9984-617-95-5

• Dudkina  A.,  Pishinska  I.  (2005).  Forgiveness  as  Indicator  of  Personality  Mature. 
International conference Person.Color.Nature.Music. Daugavpils, University of Daugavpils, 
pp.468-474. ISBN 9984-14-267-1  

• Dudkina  A.  (2003).  Piedošana:  attieksmes  veidošanās  un  izpausmes  jauniešu  vecumā. 
LPrPA zinātniski praktiskajā  konference Psiholoģija:  teorija un prakse.  Rīga,  23-27.  lpp. 
ISBN 9984-19-444-2.

• Dudkina  A.  (2002).  Psychology  of  Forgiveness:  Theoretical  Model.  ATEE,  Spring 
University, Riga, Part IV, pp. 12.-19. IBSN 9984-712-20-6

Stažēšanās, dalība konferencēs:
• Восточно – европейская ассоциация экзистенциальной терапии. IV международная 

конференция. Литва// Бирштонас. (2006. 9.-16.09.) //Содержание двухмерный модели 
прощения.  

• ATEE,  Spring  University,  Riga.  (2006).//Psychological  Components  of  the  Forgiveness 
Process Model.

• International conference Person. Color. Nature. Music. Daugavpils, Daugavpils Universitāte 
(2005)// Forgiveness as Indicator of Personality Mature. 

• LPrPA  zinātniski  praktiskajā  konference  Psiholoģija:  teorija  un  prakse.  Rīga 
(2003).//Piedošana: attieksmes  veidošanās un izpausmes jauniešu vecumā. 

• Changing Education in a Changing Society. Rīga, RPIVA starptautiskā konference (2003). 
Iecietība pedagoģiskajā saskarsmē.

• VI Viskrievijas konference. Biznesa psiholoģija. Maskava –Sanktpēterburga 
(2003).//Publiskās uzstāšanās psiholoģiskie aspekti menedžeriem. Tēzes. IBSN 5-93797-
019-5

• Viskrievijas V konference. Maskava – Sanktpēterburga (2003).//Trauksme un bailes 
auditorijas priekšā. Tēzes. IBSN 

Kursi:
• Institute of Humanistic and Existencial Psychology (Vilnius) seminārs „The Phenomen of 

Forgiving in Life and Psychotherapy” (2006. 11.-14.05) 
• Starptautiskā Praktiskās  Psiholoģijas Augstskola.  Starpkulturālā psiholoģija.  Pensilvānijas 

Universitātes profesora J.Draguna seminārs (2004. 29.-30.09.)
• Institute of Practical Psychology, Russian Academy of Education North-West Department 

Saint-Peterburg. „Psychological consultation” (200 stundas) (2004.)                     
                                                                              
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – dzimtā
• Krievu valoda  -  brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                                          Aija Dudkina
2009.gada 14.aprīlis

CURRICULUM VITAE



Personas dati
NATĀLIJA IVANOVA
Dzimšanas datums, vieta: 1958. gada 17. augusts, Rīga
Adrese: Eksporta iela 16-25, Rīga, LV -1010, tālr. 26517229

Izglītība:
• 1991. - 1994. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultātes aspirantūra   
• 1989. - 1990. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psihologs izglītības 

sistēmā
• 1976. – 1981.g. Kostromas Pedagoģijas institūts, Vēsturisko-pedagoģiskā fakultāte, 

Papildus izglītība:
• 2005. - 2006.g. Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva),  supervizora 

                                programma, eksistenciālās psihoterapijas supervizore
• 1996.  –  2001.g.  Humānistiskās  un  eksistenciālās  psiholoģijas  institūts  (Lietuva), 

eksistenciālā
                                psihoterapeite

Zinātniskais grāds:
       Doctor of Philosophy in Psychology (1994.g.)

Akadēmiskais nosaukums:
       SPPA docente (2002., 2008.g.)

Darba pieredze:

• 1995.g.- līdz šim brīdim   Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, docētāja
• 1999.g.- līdz šim brīdim   Latvijas Profesionālo Psihologu asociācija un Latvijas Skolu 

                                                Psihologu asociācija, supervizore
• 2005.g. – līdz šim brīdim  Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, 

supervizore un 
                                                psihoterapeite.

• 2003.g. – līdz šim brīdim  Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta 
                                                biedrība “Vigor”, brīvprātīgais un zinātniskais konsultants

• 2003. – 2005.g.                 Ģimenes Psiholoģiskā atbalsta centrs “RenessanseS”, 
                                                zinātniskais konsultants

• 1996.-2003. g.                   Rīgas 32. vidusskola, psihologs
• 1995.-1996. g.                   Rīgas 1.pamatskola, psihologs
• 1992.-1994. g.                   Krievu Izglītības Akadēmija, Pedagoģijas Inovācijas institūts, 

                                                 jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks
• 1990.-1991. g.                   Rīgas 1.pamaskola, psihologs

Pedagoģiskā pieredze SPPA:
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (10 KP)
• izstrādāts  un vadīts  studiju kurss „Cilvēka dzīves ceļa psiholoģija” (sadarbībā ar  kolēģi) 

maģistrantūras programmā „Konsultatīva psiholoģija” (1 KP)
•  izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskā  konsultēšanas  pamati”  SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija” (4 KP) un  „Psiholoģiskā konsultēšana” maģistrantūras 
programmās (8 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Ievads profesionālajā darbībā un ētika psihologā” SPPA 
bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP)



• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Praktiskās  psiholoģijas  specifika:  darbības  sfēras, 
uzdevumi, novērtējuma kritēriji” SPPA maģistra studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP)

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Artterapijas pamati” SPPA bakalaura studiju programmā 
„Psiholoģija” (2 KP) un maģistrantūras programmā „Konsultatīvā psiholoģija” (2 KP)

• izstrādāts  un vadīts  studiju kurss „Intervijas un novērošanas metodes psihologa darbībā” 
bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (1 KP)

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Empātiskā klausīšanās”  bakalaura studiju programmā 
„Psiholoģija” (1 KP)                                                 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psihologa palīdzība cilvēkiem zaudējuma pārdzīvojumā” 
maģistrantūras programmā „Konsultatīvā psiholoģija” (1 KP).

Zinātniskā darbība:
       IZM grants „Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par sevi 
       multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā), vadītāja, 2003. – 2004.g.

Zinātniskā vadīšana:
       Maģistru darbu vadība  SPPA - 23;  LU – 3;  RPIVA – 3.
       Doktorantu darbu vadība   LU – 1.

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• SPPA Senāta locekle
• SPPA Domes locekle
• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, Lietuva, supervizore
• Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences organizācijas komitejas locekle. Astrahaņa, 

      Krievija, 2007.g. 
• Latvijas profesionālo Psihologu asociācijas supervizore un sertifikācijas komisijas locekle.
• Latvijas Skolu Psihologu asociācijas supervizore.
• Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrības „Vigor” 

       zinātniskais konsultants.

Publikācijas:
• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionāļiem.// Psiholoģiskā konsultēšana un 

psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferences materiāli. Astrahaņa.2007, 67-69.

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionāļiem.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava. 
2007, 206-209. lpp.

• Skolotāju  pašaktualizācijas  specifika  ar  dažādu  profesionālās  darbības  virzību.//ATEE 
Spring  University.  Conference  „Teacher  of  the  21st  century:  Quality  Education  for 
Teaching.2006.”

• Supervīzija  kā  attīstošā  izglītošā  darbība  profesionāliem.//ATEE  Spring  University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching. 2006.”

• Psihologa  konsultanta  darba  supervīzija:  būtība,  svarīgākās  funkcijas  un 
nozīme.//Psiholoģijas Pasaule, 2003 Nr.9.

• «Как  помочь  клиенту  определить  психотерапевтическую  цель»//Московский 
психотерапевтический журнал, 2004, №1.

• «Как  помочь  клиенту  определить  психотерапевтическую  цель»//Экзистенциальное 
измерение в консультировании и психотерапии. Бирштонас, Вильнюс, 2003, с.136-156.

• «Разрешение  ценностного  противоречия  как  условие  личностного  развития 
педагога»//Changing education in a changing society.  ATEE Spring University, Riga, LU, 
2003., p. 94-100.



Dalība konferencēs:
• Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas. //LPPA zinātniski 

praktiska konference „Krīze un tās sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 2008.
• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 

cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g.

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais humanitārais forums. Ukraina, Artek, 
2007.g..

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g.

• Psiholoģiska atbalsta iespēji izglītības iestādes. //LPPA konference „Psihologa profesionālās 
darbības problēmas sociālās palīdzības un izglītības iestādēs.” Rīga, 2007.g.

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu profesionālās darbības virzību. // ATEE 
Spring University. Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for 
Teaching.”, 2006.g.

• Supervīzija kā attīstoši izglītojoša darbība profesionāļiem. // ATEE Spring University. 
Conference „Teacher of the 21st century: Quality Education for Teaching.”, 2006.g.

• Notikuma nozīme cilvēka pagātnes, tagadnes un nākotnes pārdzīvojumos. //SPPA zinātniska 
konference „Notikums dzīves ceļa kontekstā”, 2004.g.

• Konference „Eksistenciālā dimensija konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, Birštonas 
2004.g.

• ATEE Spring University. Conference „Changing Education in a Changing Society”, Riga 
(2003.g.). 

Kvalifikācijas celšana:
• Seminārs “Mākslas terapijas metodes izmantošana individuāla un grupas darbā” (20 st.), 

2009.g.
• Seminārs “Psiholoģijas konsultēšanas teorija un prakse” (20 st.), 2008.g.
• Seminārs “Psihologa darba īpatnības ar šoka traumu”. (16 st.), 2008.g.
• Theoretical practical seminar “Focusing in psychological consultacion” (16 st.), 2007.g.
• Eksistenciālās terapijas supervizoru sagatavošanas programma (290 st.), 2005.-2006.g.
• Seminārs „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība” (40 st.), 2005.g.
• Seminārs „Personības dzīves mērķi un vajadzības” (32 st.), 2003.g.
• Eksistenciālās terapijas Austrumeiropas asociācijas kurss „Eksistenciālās terapijas ar 

bērniem un pusaudžiem iespējas” (22 st.), 2002.g.
• Semināri „Bērnu un vecāku attiecības konsultatīvajā praksē” (pēc A.Adlera individuālās 

psiholoģijas metodēm) ASV un Šveices speciālistu vadībā (95 st.), 2000. – 2001.g.
• J.Česnokovas un A.Lihtarņikova (Sankt-Pēterburgas Pedagoģiskā Universitāte) semināru-

praktikumu cikls „Konsultēšanas pamati. Problēmas fokusēšanas metode” (240 st.), 1999. – 
2001.g.

• Humānistiskās  un eksistenciālās  psiholoģijas  institūts,  kurss  „Eksistenciālā  psihoterapija: 
profesionālais līmenis” (1340 st.), 1996. – 2001.g.

                                                                                   
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – brīvi
• Krievu valoda  -  dzimtā
• Angļu valoda –  sarunvalodas līmenī



                                                                                                                                 Natālija Ivanova

2009.gada 29.aprīlis

CURRICULUM VITAE

Personas dati
MARINA KAMIŠĀNE
Dzimšanas datums, vieta: 1951. gada 8. aprīlis, Vladivostoka, Krievija
Adrese: Atpūtas iela 2-54, Rīga, tālr. 26176523

Izglītība:
1970. - 1975. g. Maskavas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultāte, psihologs, psiholoģijas 
                          pasnedzējs  

      
Darba pieredze:

• 2003.g., 2009. g.      Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, lektore
• 1995. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docetāja
• 1993. – 2001. g.  Sociālo Tehnoloģijas augstskola
• 1995. – 1997. g.  Rīgas Aviācijas institūta Starptautiskā komerciālā koledža, lektore
• 1992. – 1996. g.  Psiholoģiskās palīdzības dienests, praktizējošs psihologs 
• 1989.  –  1997.  g.   Tautsaimniecības  vadītāju  kvalifikācijas  paaugstināšanas  institūts, 

Menedžeru
                            augstskolas katedra, praktizējošs psihologs, diagnosts-konsultants
• 1977.  –  1993.  g.   Rīgas  Politehniskais  institūts  (Rigas  Tehniskā  Universitāte),  vadošā 

speciāliste
• 1976. – 1977.g.   Rīgas tehnikās aviācijas skola, Psiholoģijas laboratorijas vadītāja
• 1975. -  1980.g.   Latvijas Konservatorija, lektore

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Personības  izpētes  metodes”  SPPA bakalaura  studiju 

programmā „Psiholoģija” (4 KP)
• izstrādāts  un vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskās  izpētes  un izvērtēšanas  metodes” SPPA 

bakalaura studiju programmā „Psiholoģija”(2 KP)
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psihodiagnostika  praktiskā  psihologa  darbībā”  SPPA 

maģistra studiju programmā „Psiholoģija” (6 KP)

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:
       Latvijas Profesionālo Psihologu Asociācija, biedre, supervizore

Dalība konferencēs, semināros:
• Seminārs –treniņš „Mākslas terapijas metodes izmantošana individuālā un grupas 

      darbā”, vadītāja V.Kokorenko (Sankt-Pēterburga), Rīga, 2009. g.
• Seminārs-treniņš „Humānisma tehnoloģija: koucings un psihoterapija XXI. gadsimtā” ,

      vaditāja I. Schonebeck (Vācija), Rīga, 2009.g.
• Seminārs-treniņš „Psihosomatiskie traucējumi bērniem un pusaudžiem. 



      Neiropsiholoģiskās korekcijas īpatnības darbā ar šā profila klientiem”, vadītāji Ševcenko 
      J., Korņejeva V. (Maskava), Rīga, 2009.g.

• Seminārs-treniņš „Psihodrāmas metožu izmantošana individuālā konsultēšanā”, vadītājs 
      Semjonovs V. (Maskava), Rīga, 2008.g.

• Seminārs „Saprašana, kā īpatnība, tās diagnostika un attīstība”, vadītaja Amjaga N. 
      (Maskava), Rīga, 2008.g.

• Seminārs-treniņš „Psiholoģiskās konsultēšanas teorija un prakse”, vadītāja I. Ņikoļska 
      (Maskava), Rīga, 2008.g.

• Seminārs „Agresija un autoagresija: klīniski-psiholoģiskie aspekti”, vadītājs Jegorovs A. 
      (Sankt-Pēterburga), Rīga, 2008.g.

• „Psiholoģiskā aizsardzība un koping-uzvedība”, vadītāja Ņikoļska I., 2005.g.
• „Attīstības  psiholoģiskā pavadīšana”, vadītājs Dobrjakovs I.(Sankt-Pēterburga) 2005.g. 
• „Izglītojošās  un  projektīvās  spēles  smiltīs,  smilšu  un  pasaku  terapija”  –  T.  Zinkevica-

Jevstignejeva, T.Grabenko (Sankt-Pēterburga), 2004.g. 
• Seminārs „Dzīve scenāriju izmaiņu teorija un prakse”, vaditājs V.Jesaulovs (Maskava), 

Rīga, 2003.g.
• Seminārs „Ēšanas ieradumu psihoterapija”, vadītājs V.Jesaulovs (Maskava), Rīga, 2003.g.
• Seminārs „Personība: krīzes stāvokļi, diagnostikas metodes, pārvarēšanas korekcija”, 

vadītājs V.Kozlovs (Jaroslavļa), Rīga, 2003.g.
• Seminārs „Korekcijas darba organizēšanas metodoloģija un prakse”, vadītāja O.Karabanova 

(Maskava), Rīga, 2003.g.
                           
                                                                                
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – brīvi
• Krievu valoda  -  dzimtā
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                                        Marina Kamišāne

2009.gada 29.aprīlis



CURRICULUM VITAE

Personas dati
JEĻENA KORSAKOVA
Dzimšanas datums, vieta: 1953. gada 2. jūnijs,  Jaroslavļa, Krievija
Adrese: Tālavas gatve 5-22, Rīga, LV-1029, tālr. 26800084

Izglītība:
• 1981. - 1985. g. Maskavas Pedagoģisko Zinātņu Akadēmija, vispārīgā un pedagogiskā 
                          psiholoģijas klātienes institūta aspirantūra
• 1971. – 1976.g. Jaroslavļas valsts Universitāte, psiholoģijas fakultāte, psihologs, psiholoģijas 
                          pasniedzējs

Papildus izglītība:
• 2006. g. Latvijas Kristīgas akadēmija, talākizglītības kurss „Labvēlīgas vides veidošana 

                   audzināšanas darbā”
• 2002.g. Maskavas Valsts Pedagoģiskā Universitāte, talakizglītības kurss „Skolēnu izpēte un

                   korekcijas darbs”

Zinātniskie grādi:
       Zinātņu doktora grāds psiholoģijā (2007. g.)
       Starptautiskās Psiholoģijas Zinātņu Akadēmijas korespondēntajlocekle (2007.g.)
       
Darba pieredze:

• 2008. g.- līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja
• 1991.  -  2007.g. Rīgas 68., 76., 96. vidusskolas, psiholoģe, pasniedzēja
• 1978. –  1990. g. Rīgas Saimniecības institūts, vecākā docētāja
• 1975. – 1978. g. Jaroslavļas Valsts Universitāte, Psiholoģijas fakultātes laboratorija, asistente
• 1970. – 1971. g. Jaroslavļas medicīnas institūta laboratorija, laborante

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Pedagoģiskā  psiholoģija”  SPPA bakalaura  studiju  programmā 

„Psiholoģija” (3 KP) 
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģijas  vēsture”  SPPA  bakalaura  studiju  programmā 

„Psiholoģija”(2 KP) 

Zinātniskā darbība:
Promocijas darbs  „Vidusskolas skolēnu sociāli psiholoģisko darbības apstākļu aktivizācija” (2007.g.)

Publikācijas:
• Корсакова Е.И., Камалова О.В. Учебная деятельность в форме коллективной игры-тренинга. 

Ярославль-Минск, 2006 г.
• Корсакова  Е.И.,  Новиков  В.В.  Школьный  урок  как  средство  формирования  групповой 

интеграции учебного класса. Ярославль-Минск, МАПН, ЯрГУ, 2006 г.

Dalība konferencēs:
• Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference  „ Psiholoģijas, biznesa un sociālā darba perspektīvas 

mūsdienīgā Eiropā”, Rīga, 2009.g. 



• Starptautiskā zinātniski pētnieciskā konference „Mūsdienīgas problēmas integrātīvajā psiholoģijā”, 
Jaroslavļa, Maskava, 2006.g.

Valodu zināšanas:
• Latviešu valoda – brīvi
• Krievu valoda  -  dzimtā
• Angļu valoda – brīvi

                                                                                                                                         Jeļena Korsakova

2009.gada 28.aprīlis

CURRICULUM VITAE

Personas dati
SKAIDRĪTE LIEPIŅA
Dzimšanas datums, vieta: 1928. gada 5. septembris,  Argentīna
Adrese: Krišjāņa Barona iela 31a-2, Rīga, LV-1011, tālr. 67289670

Izglītība:
• 1974.  -  1977.  g.  Pedagoģijas  Zinātņu  akadēmijas  Defektoloģijas  institūta  neklātienes 

aspirantūra   
• 1953. - 1956. g. Latvijas Valsts Pedagoģiskā institūta aspirantūra
• 1948.  –  1952.g.  Latvijas  Valsts  Pedagoģiskā  institūta  pedagoģijas  fakultāte,  specialitāte: 

vidusskolas pedagoģijas un psiholoģijas skolotājs

Zinātniskie grādi:
       Psiholoģijas zinātņu doktors, LU (1992.g.)
       Psiholoģijas zinātņu kandidāts, PZA, (1977.g.)

Akadēmiskais nosaukums:
        SPPA docente (2003., 2009.g.)

Darba pieredze:
• 2003. g., 2009.g. Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, docente
• 1992. –  līdz šim brīdim    Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja
• 1991. – 1996. g. Latvijas Universitātes pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Psiholoģijas 
                           katedras docente
• 1965. – 1991. g. Skolotāju Kvalifikācijas celšanas institūta Speciālo skolu kabineta vadītāja 

un
                           Psiholoģijas Katedras docētāja
• 1960. – 1965. g. LPSR IM Skolu un bērnu iestāžu pārvaldes inspektore
• 1957.  –  1960.  g.  Daugavpils  Valsts  Pedagoģiskā  institūta  Pedagoģijas  un  psiholoģijas 

katedra,
                           docētāja    
• 1956. – 1957. g. Rīgas Pedagoģiskā institūta pedagoģijas katedrā, asistente
• 1952. -  1953. g. Viļakas vidusskolas skolotāja un Abrenes rajona TIN Metodiskā kabineta 
                           vadītāja

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Retardēto  bērnu  psiholoģija”  SPPA bakalaura  studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP)
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības attīstības programmas izstrāde” SPPA maģistra 

studiju programmā „Psiholoģija” (8 KP)



Publikācijas:
• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2008., (II. izd.)
• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2003

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedre
• Latvijas skolu psihologu asociācijas biedre

Dalība konferencēs:
• “Taktilā stimulācija – speciālās izglītības atbalsta metode”, LU, Velku fonds, 2009.g. 

februāris;  
• „Psiholoģiskā psiholoģija”, LU konference, 2009. g. februāris;

• „Palīdzība ģimenēm, kurās ir bērni ar autiskā spektra un mācīšanas  traucējumiem”, LU, 
Latvijas autisma apvienība, 2008.g.aprīlis;

• Konference „Skola visiem – 2”. IAC. Lielbritānijas un Latvijas pieredze par bērnu ar īpašām 
vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā skolā, Rīga, 2004.g.novembris 

                                                                                
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – dzimtā
• Krievu valoda  -  brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                                    Skaidrīte Liepiņa

2009.gada 22.aprīlis



CURRICULUM VITAE

Personas dati
DZIDRA MEIKŠĀNE
Dzimšanas datums, vieta: 1928. gada 4. maijs,  Liepājas rajons, Virgas pagasts, Latvija
Adrese: Tirzas iela 3/1-25, Rīga, LV-1024, t.29114179 

Izglītība:
• 1952. - 1957. g. Latvijas Valsts pedagoģiskais institūts, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, 

                                aspirante   
• 1948.  -  1952.  g.  Latvijas  Valsts  pedagoģiskais  institūts,  Pedagoģijas  fakultāte,  iegūts 

diploms 
                                pedagoģijas un psiholoģijas vidusskolas skolotāja

• 1948. g.             Liepājas 1.vidusskola

Zinātniskais grāds:
       Habilitētā pedagoģijas  zinātņu doktora grāds, Latvijas Universitāte, habilitācijas un promocijas 
        padome  (1993. g.)
       
Akadēmiskais nosaukums:
        Profesors pedagoģijas specialitātē, 1990.g. 26. jūlijs

Darba pieredze:
• 2000. g. –

       līdz šim brīdim  Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, profesore
• 1989. – 2000. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas institūts, profesore
• 1984. – 1989. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente
• 1973. – 1984. g. Republikas Skolotāju kvalifikācijas celšanas institūta Psiholoģijas katedra, 

                                 vadītāja
• 1968. – 1973. g. LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docente
• 1957. – 1968. g. Izglītības Ministrijas zinātniskās pētniecības institūta Pedagoģijas teorijas 

un 
                                 vēstures sektors, vadītāja 

• 1954. – 1957. g. Latvijas Valsts pedagoģiskais institūts, lektore

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Psiholoģijas vēsture” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP) 



• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Zinātnisko  pētījumu  metodoloģija”  SPPA bakalaura 
studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts  un vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskās  izpētes  un izvērtēšanas  metodes” SPPA 
bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” (2 KP) 

• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Personības attīstības programmas izstrāde” SPPA maģistra 
studiju programmā „Psiholoģija” (8 KP) 

Zinātniskā darbība:
• Latvijas Zinātnes Padomes granta finansējuma pētījums „Veselīgas novecošanas sociāli 

       psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori un tās optimizācijas iespējas nodarbinātiem 
       sistēmā „cilvēks-cilvēks”, vadošais pētnieks (2009. – 2012.g.).

• Līdzdalība  Eiropas  savienības  finansētā  starptautiskā  projektā  „Internationales  Lerner” 
(2003. – 2005.g.)

Zinātniskā vadīšana:
      Novadīti 11 promocijas darbi – 6 pedagoģijā, 5 psiholoģijā.
Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• Stradiņa universitātes sociālo Zinātņu profesoru padome, eksperte
• Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, Senāta priekšsēdētāja
• Latvijas Zinātnes Padomes 12. ekspertu komisija, priekšsēdētāja vietniece
• Latvijas augstskolu profesoru asociācija, valdes locekle, 1990. – 2000.g. 
• Specializētās  padomes  zinātņu  kandidāta  grāda  piešķiršanai  P.Stučkas  Latvijas  Valsts 

universitātē, zinātniskā sekretāre, 1989. – 1990.g.
• Pedagoģijas habilitācijas un promocijas padome, locekle, 1993. – 2000.g.
• Psiholoģijas habilitācijas un promocijas padome, locekle, 1993. – 2000.g.
• Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, biedre

Goda nosaukumi,
apbalvojumi:
        LU emeritētā profesora goda nosaukums (1993.g.)
     
Publikācijas:

• Raksts. Psiholoģijas atziņu integrācija pedagoģijā, Žurnāls „Skolotājs” (2009.g.)
• Raksts. Notikuma emocionālā un racionālā pārstrāde kā personības atšķirīgi paplašināšanās 

mehānismi://SPPA krājums: Nr.14. Notikums dzīves ceļa kontekstā, SPPA (2004.g.);
• Raksts.  Psiholoģijas  integrācijas  problēmas  profesionālā  izglītībā  //SPPA krājums  Nr.14. 

Eiropas  kvalitāte  profesionālajā  augstākajā  izglītībā;  vērtējums  kritēriji  un  attīstības 
dinamika. – R: SPPA Nr.14. (2004.g.);

• Raksts.  Teorijas  un  prakses  dialektika  psiholoģijā//SPPA  krājums:  Nr.  12.  Jaunrade 
pedagoģiskā procesā. – R.: SPPA (2003.g.);

• Internationale  Tagung – Jugendliche zwischen europaischer  und regionaler  Orientierung, 
Tubingen (2003.g.)

Dalība konferencēs:
• Starptautiskā konferencē Zigmunda Freida Universitātē,  temats „Austrumu un Rietumu 

      mentalitāte”, Austrija, Vīne,  (2009.g.)
• LU 67. konference „Psiholoģisko principu integrācija psiholoģiskajā pedagoģijā”, Rīga, 

      (2009.g.).
• Internationale  Tagung-Jugendliche  zwischen  europaischer  und  regionaler  Orientierung, 

Tubingen, Vācijā (2003.g. april)

Valodu zināšanas:
• Latviešu valoda – dzimtā



• Krievu valoda  -  brīvi
• Vācu valoda - brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                                              Dzidra Meikšāne

2009. gada 24. aprīlis

CURRICULUM VITAE

Personas dati
JĀNIS MIHAILOVS 
Dzimšanas datums, vieta: 1939. gada 15. oktobris, Ape, Alūksnes rajons
Adrese: Bruņinieku 65, Rīga, LV-1011

Izglītība:
• 1972. – 1975.g. PSRS Pedagoģisko zinātņu akadēmijas Vispārīgās un pedagoģiskās 

psiholoģijas 
                                ZPI aspirantūra

• 1960.– 1965.g.  Ļeņingradas Universitāte, filologs-romānists, tulkotājs

Zinātniskais grāds:
       Dr.psych. (1975.g.)

Darba pieredze:
• 2004.g. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Psiholoģijas 

                      fakultāte, dekāns
• 1991.g.-  2003.g. Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, rektors
• 1975.g.– 1991.g. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas un psiholoģijas katedra, docents
• 1969.g.- 1972.g.  LR Izglītības ministrija, Profesionālās orientācijas centrs, metodiķis
• 1967.g. –1969.g  LR Zinātņu akadēmija, izdevniecība „Zinātne”, redaktors
• 1965.g. –1967.g. Čeboksaru Valsts Universitāte, pasniedzējs

Akadēmiskais nosaukums:
       Starptautiskā Psiholoģisko zinātņu akadēmija, akadēmiķis (2003.g.) 

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Praktiskās psiholoģijas pētījumu metodoloģija” SPPA 
       maģistru studiju programmā „Praktiskā psiholoģija” (4 KP);
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Projektu darba metodoloģija” SPPA maģistru studiju 
      programmā „Praktiskā psiholoģija” (4 KP);
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „ Tēla izpētes psiholoģija” SPPA bakalaura studiju 
      programmā „Psiholoģija” (2 KP);

• kursi  „Vispārīgā  psiholoģija”,  „Personības  psihologija”,  „Sociālā  psiholoģija”  LU 
studentiem.

Zinātniskā darbība:
Starpkultūru mijiedarbības  psiholoģija, humora psiholoģija, tēla psiholoģija



Sabiedriskā darbība:
• Biedrība „Trešais vecums”, direktors
• Itāļu kultūras un valodas centrs, direktors

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• Latvijas ontopsiholoģijas asociācija, Valdes loceklis
• Baltijas psiholoģiskās konsultēšanas asociācija, loceklis

Publikācijas:
• 2008.g. Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 

prospettive” , Messina, Italia
• 2007.g.  „Frazeoloģijas vienību izpētes metodes”, SPPA, Rīga
• 2006.g. „Izglītība un kultūra: asociācija vai disociācija? (notikumu metode kultūras ietekmju 
pētīšanā)”, Eiropas kolokvija starpkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” tēzes, SPPA biļetens Nr.20, Rīga.

• 2006.g  «Projektu darbības pedagoģiskie aspekti», «Projektu pieejas specifika profesionālo 
uzdevumu risināšanā», «Projektu domāšanas psiholoģiskā specifika». Zinātniski praktiskās 
konferences „Projektu orientēta domāšana un realizācijas tehnoloģijas” – tēzes, SPPA, Rīga.

• 2005.g. „Psiholoģiskais instrumentārijs vēsturiskā laika kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta – portrets” tēzes, SPPA biļetens Nr.17, 
Rīga.

• 2005.g. „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko pētījumu priekšmets”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Klusēšanas un klusuma semantika” tēzes, SPPA biļetens 
Nr.18, Rīga.
• 2004.g. „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. Zinātniski praktiskās konferences 
„Patērēšanas kults un kultūra” tēzes. SPPA biļetens Nr.16, Rīga.
• 2004.g.  „Profesionālā derīguma motivēšanas struktūra: holistiskā pieeja”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītībā: 
vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika” tēzes, SPPA biļetens Nr.14, Rīga.
• 2004.g. „Izglītības telpas tēls”, „Dāvināšanas enerģētika”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta- liktenis” tēzes, SPPA biļetens Nr.13, Rīga.
• 2004. g. «Notikums kā dzīves ceļa apraksta vienība». Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa kontekstā” tēzes, SPPA biļetens Nr.15, Rīga.
• 2003.g. „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu kontekstā”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes, SPPA biļetens Nr.7, 
Rīga.
• 2003.g. „Uz tauriņa spārniem gaisa stihiju straumē”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoģiskā procesā” tēzes, SPPA biļetens Nr.12, Rīga.

Dalība konferencēs:
• 2008.g.  Colloquio Internazionale „Il Dialogo Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 

prospettive” , Messina,  Italia
• 2006. g. Starptautiskā konference „Corps. Act. Simbolisation” Lyon. France
• 2006.g. Eiropas kolokvija starptkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija”, Rīga
• 2006.g. Zinātniski praktiskā konference „Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas”, Rīga
• 2005. g. Starptautiskā konference „Pētījumi starpkulturālo attiecību jomā” (Alžīra).
• 2005. g. Starptautiskā konference „Bērna pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitāte).
• 2004. g. Starptautiskā konference „Veselības psihologija” (Goa,Indija).



• 2004.g.  Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā 
augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika”, Rīga

Kvalifikācijas celšana:
Amjēnā (Francijā), Romā (Itālijā), Rostokā (Vācijā), Maskavā, Sanktpēterburgā (Krievijā)
                                                                                
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – labi
• Krievu valoda  -  dzimtā
• Franču valoda – brīvi
• Itāļu valoda – brīvi
• Vācu valoda – brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī
• Grieķu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                               Jānis Mihailovs

2009.gada 30.aprīlis

CURRICULUM VITAE

Personas dati
INNA  PIŠINSKA
Dzimšanas datums, vieta: 1970.gada 12. novembris, Alūksne
Adrese: Kūdras 11-15, Olaine, Rīgas rāj., tālr. 25917600

Izglītība:
• 2002.g. – līdz šīm brīdim     Daugavpils Universitāte, Psiholoģijas doktorantūra
• 1993. - 1996. g. Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, maģistrantūra „Psiholoģija”
• 1988.-  1993.g.  Daugavpils Pedagoģiskā universitāte, Filoloģijas fakultāte, psiholoģijas  

                                bakalaurs

Papildus izglītība:
• 2005.g.   Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts (Lietuva),  supervizora 

                     programma 
• 2002.g.  Humānistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts, programma „Eksistenciālā 

                    psihoterapija”, profesionālais līmenis (Lietuva)
• 1999.g.  Humānistiskās Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts, programma „Eksistenciālā 

                    psihoterapija”, bāzes līmenis (Lietuva)

Zinātniskie grādi:
       Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā, Daugavpils Pedagoģiskā Universitāte (1996. g.)

Darba pieredze:
• 2003. g. –līdz šim brīdim  Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskola, psiholoģijas 

                                                maģistru programmas direktore 
• 2002. g. – līdz šim brīdim Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, docētāja 
• 2000. g. – 2007.g.             LU Latgales filiāle,  lektore 
• 1993. g. - 2003.g.              Olaines 2. vidusskola, skolas psihologs

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Attīstības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (10 KP);
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskās  konsultēšanas  pamati”  SPPA bakalaura 

studiju programmā „Psiholoģija”(4 KP); 



• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskā  konsultēšana”  SPPA  maģistra  studiju 
programmā „Psiholoģija” ( 8 KP);

• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Psiholoģiskā  korekcija”  SPPA  maģistra  studiju 
programmā 

      ( 8 KP).

Zinātniskā darbība:
• Promocijas  darbs  „30-40  gadīgu  pieaugušo  priekšstati  par  nobriedušas  personības 

īpatnībām” (gatavots aizstāvēšanai)

Dalība projektos:
• 2008.g. lektore IZM projektā sadarbībā ar Rīgas skolu valdi „Pedagogu sadarbība ar 

skolniekiem”;
• 2008. Sabiedrības integrācijas fonda projekts „Vai esam iecietīgi?” sabiedrības etniskās 

iecietības monitoringa metodikas izveide  doktora darba izstrāde: "30 - 40 gadīgu pieaugušo 
priekšstati par nobriedušas personības īpatnībām”;

• 2005.g.: RPIVA sadarbības projekta ar CSDD „Zinātniskā pētījuma veikšana gājēju 
satiksmes drošības kampaņas izstrādei”;

• 2004.g. „Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un par sevi 
multikulturālā sabiedrībā” (pusaudžu un brieduma vecumā) LZA grants.

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• Humānistiskās un eksistenciālās psiholoģijas institūts, Lietuva, supervizore
• Latvijas profesionālo Psihologu asociācijas supervizore
• Latvijas Skolu Psihologu asociācijas supervizore.

Publikācijas:
• 2005.g. Forgiveness as an Indicator of a Maturity of a Person. Scientific Articles „Person. 

Color. Nature. Music.” Saule. Daugavpils.
• 2005.g.  Klusēšanas  fenomens  eksistenciālā  psihoterapijā.  II  starptautiskā  kolokvija  tēžu 

krājums. SPPA, Rīga.
• 2004.g. "Pedagoga un skolēna priekšstati par atbildību kā personības nobriešanas fenomens" 

zin. rakstu krājums "Humanitārās un sociālās zinātnes' 9.sērija, The Humanities and Social 
Science. 6. sējums. RTU, Rīga.

• 2004.g. Briedums kā pedagoga personības rādītājs. Zin. rakstu krājums “Humanitārās un 
sociālās zinātnes” 8.sērija, The Humanities and Social Science. 5. sējums. RTU, Rīga.

• 2004.g.  Kā notvert sapni? Zinātniski praktiskās konferences „Notikums dzīves ceļa 
konteksta” tēzes. SPPA biļetens Nr.15, Rīga.

• 2004.g. Profesionālās programmas – izglītības pārdzīvojuma pieredze. Zinātniski praktiskās 
konferences „ Eiropas kvalitāte  profesionālajā augstākajā izglītībā:  vērtējuma kritēriji  un 
attīstības dinamika” tēzes. SPPA biļetens Nr.14, Rīga.

• 2003.g.  Efektīvs  pedagogs  –  nobriedusi  personība.  Zinātniski  praktiskās  konferences 
„Jaunrade pedagoģiskajā procesā” tēzes. SPPA biļetens Nr.12, Rīga.

• 2003.g.Rotaļlietu  loma cilvēka attīstībā.  Zinātniski  praktiskās  konferences  „Cilvēka  lietu 
pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes. SPPA biļetens Nr. 7, Rīga.

Dalība konferencēs, semināros:
• 2005. g. DU konference „ Person. Color. Nature. Music.”- Daugavpils
• 2005. g. SPPA konference „ Semantics of the Silence and Being Quiet”- Rīga
• 2004.  g.„Personības  priekšstatu  specifika  par  pašrealizācijas  iespējām  un  par  sevi 

multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un brieduma vecumā)” LZA grants (7860 Ls).



• 2004. g.  SPPA konference „Notikums dzīves ceļa kontekstā”- Rīga.
• 2004. g. SPPA konference” Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītība: vērtējuma 

kritēriji un attīstības dinamika”- Rīga.
• 2003.g. Austrum Eiropas Eksistenciālās asociācijas  teorētiski praktiskais seminārs „ Selves 

in Relation: Exploring the Therapeutic Encounter from an Existential Perspective” – Lietuva 
• 2003. g. SPPA konference „Jaunrade pedagoģiskajā procesā” – Rīga.
• 2003. g. SPPA konference „ Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un raksturs” – Rīga.

Kursi:
• 2005. LPB psihoterapeita sertifikāts
• 2003. g . LPAA psihoterapeita sertifikāts.

                                               
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – dzimtā
• Krievu valoda  -  brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

                                                                                                                                 Inna Pišinska
2009.gada 11.maijs

CURRICULUM VITAE

Personas dati
JĀNIS ZAĻKALNS
Dzimšanas datums, vieta: 1950. gada 20.augusts,  Ogres rajons, Latvija
Adrese: Eksporta iela 10-109, Rīga, LV-1045, t. 29251408 

Izglītība:
• 1976. - 1979.g.  Rigas Medicīnas institūts, Fakultātes terapijas katedra, aspirants
• 1974. – 1976.g. Rigas Medicīnas institūts, Fakultātes terapijas katedra, klīniskais ordinators
• 1968.  –  1974.g.  Rīgas  Medicīnas  institūts,  Vispārējā  ārstniecības  fakultāte,  iegūts  ārsta 

diploms
• 1965. – 1968.g. Rīgas 49. vidusskola
• 1957. – 1964.g. Suntažu vidusskola

Papildus izglītība:
1966. – 1968.g. Latvijas Valsts konservatorijas Tautas konservatorijas Vokālā nodaļa, 
                          Prof. A. Viļumaņa senj. klase

Zinātniskais grāds:
       Habilitētais medicīnas doktors, Latvijas Medicīnas akadēmijas Zinātniskā padome, 1990

Akadēmiskais nosaukums:
        Profesors medicīnas zinātņu nozares gerontoloģijas specialitātē, 2004.gada 14.oktobris

Darba pieredze:
• kopš 2004. g.      Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas katedra, profesors
• kopš 2008. g.      Rīgas Stradiņa universitāte, Rehabilitācijas institūts, 
                           Gerontoloģijas laboratorijas vadītājs
• kopš 2003.g.       Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, rektors
• kopš 2002.g.       Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC), 
                            valdes priekšsēdētāja vietnieks
• kopš 2001.g.       Zāļu valsts aģentūra, ārštata eksperts
• 1997. – 2009. g. VC „Plavnieki”, direktora padomnieks medicīniskajos jautājumos  
• 2000. -  2002. g.  BOVAS „P.Stradiņa klīniskās universitātes slimnīca”, valsts pilnvarnieks



• 1999.  –  2004.g.   Rīgas  Stradiņa  universitāte,  Ģimenes  medicīnas  institūts,  direktors, 
profesors

• 1994. -  2002.g.  Rigas Stradiņa universitāte, mācību prorektors
• 1993. -  1994.g.  Latvijas Medicīnas akadēmija, klīniku prorektors
• 1990. – 1998.g.  Rīgas Stradiņa universitāte, Ģimenes medicīnas institūts, vadītājs, profesors
• 1989. – 1992.g.  Rīgas Medicīnas institūts, Ārstu kvalifikācijas celšanas fakultāte, dekāns
• 1988. -  1989.g.  Rīgas Medicīnas institūts, Ģimenes medicīnas katedra, docents
• 1987. -  1988.g.  LPSR Veselības aizsardzības ministrija, Medicīnas zinātniskā padome,
                           zinatniskais sekretārs
1979. – 1987.g.  Rīgas Medicīnas institūts,  Fakultates terapijas katedra, asistents 

Pedagoģiskā pieredze:
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Anatomija  un  fizioloģija”  SPPA bakalaura  studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP);
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Neiropsiholoģijas  pamati”  SPPA  bakalaura  studiju 

programmā „Psiholoģija” (2 KP);
• izstrādāts un vadīts studiju kurss „Veselības psiholoģija” SPPA bakalaura studiju programmā 

„Psiholoģija” (2 KP);
• izstrādāts  un  vadīts  studiju  kurss  „Praktiskās  psiholoģijas  pētījumu metodoloģija”  SPPA 

maģistru studiju programmā „Praktiskā psiholoģija” (4 KP).

Zinātniskā darbība:
• Gerontoloģija
• Geriatrija
• Vīriešu reproduktīvā veselība
• Vadījis promocijas darba izstrādi Inārai Rojai, kura disertāciju aizstāvējusi 2006.gadā.
• Vada  promocijas  darba  izstrādi  doktorantei  Signei  Tomsonei  “Funkcionālo  spēju 

novērtējums gados veciem cilvēkiem”.
• 2008.gadā  ir  vadījis  ESF  Nacionālās  programmas  “Atbalsts  doktorantūras  programmu 

īstenošanai  un  pēcdoktorantūras  pētījumiem”  projektu  “Atbalsts  doktorantūras  un 
pēcdoktorantūras pētījumiem medicīnas zinātnēs” 

• Ir pētnieks LZP pētnieciskajā projektā (grantā) Nr. 09.1034 “Veselīgas novecošanās sociāli 
psiholoģiskie  un  medicīniski  bioloģiskie  indikatori  un  tās  optimizācijas  iespējas 
nodarbinātajiem sistēmā “cilvēks-cilvēks” – “5 gadu periodam sākot no 01.01.2009.”.

• Ir monogrāfija (ar līdzautoriem) “Autogēnais treniņš”, Rīga, 2006., 34 lpp.

Dalība sabiedriskajās un
profesionālajās organizācijās:

• Latvijas Gerontoloģijas un geriatrijas asociācijas prezidents
• Latvijas augstskolu profesoru asociācijas valdes loceklis
• Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas nozares profesoru padomes loceklis
• Latvijas universitātes medicīnas nozares profesoru padomes loceklis

Goda nosaukumi, apbalvojumi:
2002.g. – LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu darbu augstākās
                izglītibas akreditacijas komisijā.

 
Publikācijas:
Kopējais skaits – 156



• Cognitive hypnotherapy treatment in postsurgical rehabilitation outcome for transgendered 
persons (ar līdzautoriem). – RSU 2009.gada zinātniskās konferences tēzes, 2009. gada 2.un 
3.aprīlis, 29.lpp.

• Gaismas un skaņas impulsu loma paaugstināta asinsspiediena un nervu sistēmas funkcionālā 
stāvokļa normalizēšanā (ar līdzautoriem). – RSU 2009.gada zinātniskās konferences tēzes, 
2009. gada 2.un 3.aprīlis, 47.lpp.

• Gerontopsychotherapy in working ageing male and female (ar līdzautoriem). – International 
Conference  „Healthy  Ageing  –  Active  Ageing  II”,  Jurmala,  Latvia,  April  17-18,  2008, 
Programme of  the Conference and Abstracts, p.17

• Kognitīvās  hipnoterapijas  pielietošana pusaudžiem,  kuri  cietuši  no seksuālas  vardarbības 
ģimenē (ar līdzautoriem). – RSU 2008.gada zinātniskās konferences tēzes, 2008.gada 13. un 
14.marts, 251.lpp.

• Develpoment of Geriatrics in Latvia (1997-2007). (ar līdzautoriem) – International Congress 
of Geriatrics, St.Petersburg, Russia, May, 2007, Abstracts, p.71.

• Mobbing and bossing as a factor of unhealthy ageing for working academic educators. (ar 
līdzautoriem) – International conference „Healthy Ageing – active Ageing”, Pärnu, Estonia, 
April 26, 2007, Abstracts, p.11.

• Use of cognitive hypnodrama, couple therapy and antidepressant in the combined treatment 
of the ageing male and female, who suffered from mobbing and bossing at workplace.  (ar 
līdzautoriem) – Rīga, RSU 2007.gada Zinātniskās konferences tēzes, 24.lpp.

• “Effect of using vardenafil, andriol testocaps and short-term psychodynamic psychotherapy: 
hypnosis,  self-hypnosis  in  the  combined  medical  and  psychosexual  therapy for  erectile 
dysfunction  in  aging  male.”  (co-author  I.Roja),  Rīga,  RSU  2006.  gada  Zinātniskās 
konferences tēzes 28.-29.lpp.

• The meaning of functional independence among old people (co-autors S.Tomsone, L.Cibule, 
I.Kalniņa, Z.Liepiņa, S.Iwarsson) – BAR Congress Effectiveness of yhe methods and means 
of rehabilitation, Palanga, Lithuania, 2005, 30.09 – 01.10.

• Health issues, housing and social sipport in very old age in Latvia (co-authors S.Iwarsson, 
S.Tomsone, L.Cibule, I.Kalniņa) – The World Congress of Gerontology, Rio De Janiero, 
Brazil, 2005, 26.06.-30.06.

• Principal aspects of nowadays geriatrics (with join authors). – VIII International conference 
“Family health in XXI century”, Goa, India, 2004, Abstract book, p.93

• Principal  aspects  of  gerontopharmacology  (with  join  authors).  –  VIII  International 
conference “Family health in XXI century”, Goa, India, 2004, Abstract book, p.39

• Tasks  of  Higher  Educational  Institutions  (HEI)  in  providing  competitive  professional 
education  in  European  Space.  Starptautiskās  zinātniski  prakstiskās  conferences  “Eiropas 
kvalitāte  profesionālajā  augstākajā  izglītībā:  vērtējuma  kritēriji  un  attīstības  dinamika”, 
Rīga, 2004, Psiholoģisko pētījumu biļetens Nr.14, 11.-13.lpp. 

Dalība starptautiskos kongresos un konferencēs:
• RSU, 2009.gada zinātniskās konference, 2009.gada 2.un 3. aprīlis
• 2.Starptautiskā  starpdisciplinārā  zinātniskā  konference  “Sabiedrība.Veselība.Labklājība”, 

Rīga, 2008.gada 6. un 7.novembrī.
• RSU 2008.gada zinātniskās konference, 2008.gada 13. un 14.marts
• International Conference „Healthy Ageing – Active Ageing II”, Jurmala, Latvia, April 17-

18, 2008
• RSU 2007.gada Zinātniskās konference, Rīga
• International Congress of Geriatrics, St.Petersburg, Russia, May, 2007
• BADV 7th Congress, Riga, Latvia, September 6-8, 2007
• International conference „Healthy Ageing – active Ageing”, Pärnu, Estonia, April 26, 2007



• RSU 2006. gada Zinātniskās konference, Rīga
• Pasaules Ergoterapeitu Federācijas 14.kongress, 23.-28.07.06., Sidneja, Austrālija
• BAR  Congress  Effectiveness  of  yhe  methods  and  means  of  rehabilitation,  Palanga, 

Lithuania, 2005, 30.09 – 01.10.
• The World Congress of Gerontology, Rio De Janiero, Brazil, 2005, 26.06.-30.06.
• VIII International conference “Family health in XXI century”, Goa, India, 2004

                                                                                
Valodu zināšanas:

• Latviešu valoda – dzimtā
• Krievu, vācu valoda  -  brīvi
• Angļu valoda – sarunvalodas līmenī

Papildus informācija:
• Pieredze darbā ar datoru (MS Word, Internet)
• B kategorijas autovādīja apliecība

                                                                                                                         Jānis Zaļkalns             
2009.gada 28.aprīlis

Pielikums Nr. 7

STUDIJU PROGRAMMAS 
REALIZĒŠANĀ IESAISTĪTĀ 



AKADĒMISKĀ PERSONĀLA 
ZINĀTNISKO PĒTĪJUMU UN 
JAUNRADES SASNIEGUMU 

SARAKSTS

Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla 

zinātnisko pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts.

Akadēmiskā personāla piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos

 zinātniskajos projektos.    
1. Dr. psych.

Natālija Ivanova
• IZM  grants  „Personības  priekšstatu  specifika 

par  pašrealizācijas  iespējām  un  par  sevi 
multikulturālā  sabiedrībā  (pusaudžu  un 
brieduma vecumā), vadītāja, 2003. – 2004.g.

2. Dr.habil.paed.
Dzidra Meikšāne

• Latvijas Zinātnes Padomes granta finansējuma 
pētījums  „Veselīgas  novecošanas  sociāli 
psiholoģiskie  un  medicīniski  bioloģiskie 
indikatori  un  tās  optimizācijas  iespējas 
nodarbinātiem  sistēmā  „cilvēks-cilvēks”, 
vadošais pētnieks (2009. – 2012.g.).

• Līdzdalība  Eiropas  savienības  finansētā 
starptautiskā  projektā  „Internationales  Lernen” 
(2003. – 2005.g.)

3. Dr.psych.
Jānis Mihailovs 

• 2006.g.  Starptautiskā  starpkultūru  pētījumu 
asociācija  (ARIC),  Starptautiskā  praktiskās 
psiholoģijas  augstskola  (SPPA),  Francijas 
Kultūras  centrs  (CCF)  –  „Starpkultūru  telpas 
pētīšanas metodoloģija”

4. Mag. psych., 
doktorande

Inna Pišinska 

• 2008.g. lektore IZM projektā sadarbībā ar Rīgas 
skolu valdi „Pedagogu sadarbība ar 
skolniekiem”;

• 2008. Sabiedrības integrācijas fonda projekts 



„Vai esam iecietīgi?” sabiedrības etniskās 
iecietības monitoringa metodikas izveide 
doktora darba izstrāde: "30 - 40 gadīgu 
pieaugušo priekšstati par nobriedušas 
personības īpatnībām”;

• 2005.g.: RPIVA sadarbības projekta ar CSDD 
„Zinātniskā pētījuma veikšana gājēju satiksmes 
drošības kampaņas izstrādei”;

• 2004.g.  „Personības  priekšstatu  specifika  par 
pašrealizācijas  iespējām  un  par  sevi 
multikulturālā  sabiedrībā”  (pusaudžu  un 
brieduma vecumā) LZA grants.

5. Dr. habil. med.
Jānis Zaļkalns 

• Ir pētnieks LZP pētnieciskajā projektā (grantā) 
Nr.  09.1034  “Veselīgas  novecošanās  sociāli 
psiholoģiskie  un  medicīniski  bioloģiskie 
indikatori  un  tās  optimizācijas  iespējas 
nodarbinātajiem sistēmā “cilvēks-cilvēks” – “5 
gadu periodam sākot no 01.01.2009.”

    

Akadēmiskā personāla doktora darbu izstrāde.

Vada pētniecisku darbību doktora darba sagatavošanas ietvaros

1. DU doktorande
Inna Pišinska

Doktora darba izstrādāšana: „30-40 gadīgu pieaugušo 
priekšstati par nobriedušas personības īpatnībām” 

    
Vadīja pētniecisku darbību doktora darba sagatavošanas ietvaros

1. Dr.psych.
Aija Dudkina

2008.g.  -  Doktora  darbs  „Divu dimensiju  piedošanas 
sociāli psiholoģiskā satura modelis” 

Akadēmiskā personāla publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos.

1. Dr.psych.
Aija Dudkina 

• Dudkina A. (2008). Piedošana sociāli 
psiholoģiskā skatījumā. Monogrāfija. 
Izdevniecība RaKa. (drukā) 132 lpp.

• Дудкина А. (2006) Содержание двухмерный 
модели  прощения.  Восточно  –  европейская 
ассоциация  экзистенциальной  терапии.  IV 
международная  конференция.  Литва// 
Бирштонас // Публикация (drukā) 7 lpp.



• Dudkina A. (2006). Psychological Components 
of  the  Forgiveness  Process  Model.  ATEE, 
Spring University, Riga, Part IV, pp. 895.-903. 
ISBN 9984-617-95-5

• Dudkina A., Pishinska I. (2005). Forgiveness as 
Indicator  of  Personality  Mature.  International 
conference  Person.Color.Nature.Music. 
Daugavpils, University of Daugavpils, pp.468-
474. ISBN 9984-14-267-1  

• Dudkina  A.  (2003).  Piedošana:  attieksmes 
veidošanās  un  izpausmes  jauniešu  vecumā. 
LPrPA  zinātniski  praktiskajā  konference 
Psiholoģija: teorija un prakse. Rīga, 23-27. lpp. 
ISBN 9984-19-444-2.

• Dudkina A. (2002). Psychology of Forgiveness: 
Theoretical  Model.  ATEE,  Spring  University, 
Riga, Part IV, pp. 12.-19. IBSN 9984-712-20-6

2. Dr.psych.
Natālija Ivanova

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa 
profesionāļiem.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru 
krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konferences materiāli. Astrahaņa.2007, 67-69.

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa 
profesionāļiem.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. Maskava. 
2007, 206-209. lpp.

• Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu 
profesionālās  darbības  virzību.//ATEE  Spring 
University.  Conference  „Teacher  of  the  21st 
century: Quality Education for Teaching.2006.”

• Supervīzija  kā  attīstošā  izglītošā  darbība 
profesionāliem.//ATEE  Spring  University. 
Conference  „Teacher  of  the  21st  century: 
Quality Education for Teaching. 2006.”

• Psihologa konsultanta darba supervīzija: būtība, 
svarīgākās  funkcijas  un  nozīme.//Psiholoģijas 
Pasaule, 2003 Nr.9.

• «Как  помочь  клиенту  определить 
психотерапевтическую  цель»//Московский 
психотерапевтический журнал, 2004, №1.

• «Как  помочь  клиенту  определить 
психотерапевтическую 
цель»//Экзистенциальное  измерение  в 
консультировании  и  психотерапии. 
Бирштонас, Вильнюс, 2003, с.136-156.

• «Разрешение ценностного противоречия как 
условие  личностного  развития  педагога»//
Changing education in a changing society. 
ATEE Spring  University,  Riga,  LU,  2003.,  p. 
94-100.

3. Dr.psych.
Jeļena Korsakova

• Корсакова  Е.И.,  Камалова  О.В.  Учебная 
деятельность  в  форме  коллективной  игры-



тренинга. Ярославль-Минск, 2006 г.
• Корсакова Е.И., Новиков В.В. Школьный 

урок как средство формирования групповой 
интеграции учебного класса. Ярославль-
Минск, МАПН, ЯрГУ, 2006 г.

4. Dr.psych.
Skaidrīte Liepiņa

• „Speciālā  psiholoģija”,  Rīga,  Raka,  2008.,  (II. 
izd.)

• „Speciālā psiholoģija”, Rīga, Raka, 2003

5. Dr.habil.paed.
Dzidra Meikšāne

• Raksts.  Psiholoģijas  atziņu  integrācija 
pedagoģijā, Žurnāls „Skolotājs” (2009.g.)

• Raksts.  Notikuma  emocionālā  un  racionālā 
pārstrāde kā personības atšķirīgi paplašināšanās 
mehānismi://SPPA  krājums:  Nr.14.  Notikums 
dzīves ceļa kontekstā, SPPA (2004.g.);

• Raksts.  Psiholoģijas  integrācijas  problēmas 
profesionālā  izglītībā  //SPPA  krājums  Nr.14. 
Eiropas  kvalitāte  profesionālajā  augstākajā 
izglītībā;  vērtējums  kritēriji  un  attīstības 
dinamika. – R: SPPA Nr.14. (2004.g.);

• Raksts.  Teorijas  un  prakses  dialektika 
psiholoģijā//SPPA  krājums:  Nr.  12.  Jaunrade 
pedagoģiskā procesā. – R.: SPPA (2003.g.);

• Internationale  Tagung – Jugendliche  zwischen 
europaischer  und  regionaler  Orientierung, 
Tubingen (2003.g.)

6. Dr.psych.
Jānis Mihailovs

• 2008.g. Colloquio Internazionale „Il Dialogo 
Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 
prospettive” , Messina, Italia

• 2007.g.   „Frazeoloģijas  vienību  izpētes 
metodes”, SPPA, Rīga

• 2006.g. „Izglītība un kultūra: asociācija vai 
disociācija? (notikumu metode kultūras ietekmju 
pētīšanā)”, Eiropas kolokvija starpkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija” tēzes, SPPA biļetens Nr.20, Rīga.
• 2006.g  «Projektu darbības pedagoģiskie 
aspekti», «Projektu pieejas specifika profesionālo 
uzdevumu risināšanā», «Projektu domāšanas 
psiholoģiskā specifika». Zinātniski praktiskās 
konferences „Projektu orientēta domāšana un 
realizācijas tehnoloģijas” – tēzes, SPPA, Rīga.

• 2005.g. „Psiholoģiskais instrumentārijs 
vēsturiskā laika kontekstā”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 
pasaulē. Lieta – portrets” tēzes, SPPA biļetens 
Nr.17, Rīga.

• 2005.g. „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko 
pētījumu priekšmets”. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences „Klusēšanas un klusuma 
semantika” tēzes, SPPA biļetens Nr.18, Rīga.
• 2004.g. „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. 
Zinātniski praktiskās konferences „Patērēšanas 



kults un kultūra” tēzes. SPPA biļetens Nr.16, Rīga.
• 2004.g.  „Profesionālā derīguma motivēšanas 
struktūra: holistiskā pieeja”. Starptautiskās 
zinātniski praktiskās konferences „Eiropas kvalitāte 
profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma 
kritēriji un attīstības dinamika” tēzes, SPPA 
biļetens Nr.14, Rīga.
• 2004.g. „Izglītības telpas tēls”, „Dāvināšanas 
enerģētika”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta- liktenis” 
tēzes, SPPA biļetens Nr.13, Rīga.
• 2004. g. «Notikums kā dzīves ceļa apraksta 
vienība». Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa kontekstā” 
tēzes, SPPA biļetens Nr.15, Rīga.
• 2003.g. „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu 
kontekstā”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un 
raksturs” tēzes, SPPA biļetens Nr.7, Rīga.
• 2003.g. „Uz tauriņa spārniem gaisa stihiju 
straumē”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoģiskā procesā” tēzes, 
SPPA biļetens Nr.12, Rīga.

7. Mag.psych.
Inna Pišinska

• 2005.g.  Forgiveness  as  an  Indicator  of  a 
Maturity  of  a  Person.  Scientific  Articles 
„Person.  Color.  Nature.  Music.”  Saule. 
Daugavpils.

• 2005.g.  Klusēšanas  fenomens  eksistenciālā 
psihoterapijā.  II  starptautiskā  kolokvija  tēžu 
krājums. SPPA, Rīga.

• 2004.g.  "Pedagoga  un  skolēna  priekšstati  par 
atbildību kā personības nobriešanas fenomens" 
zin.  rakstu  krājums  "Humanitārās  un  sociālās 
zinātnes'  9.sērija,  The  Humanities  and  Social 
Science. 6. sējums. RTU, Rīga.

• 2004.g.  Briedums  kā  pedagoga  personības 
rādītājs.  Zin.  rakstu  krājums “Humanitārās  un 
sociālās zinātnes” 8.sērija, The Humanities and 
Social Science. 5. sējums. RTU, Rīga.

• 2004.g.  Kā notvert sapni? Zinātniski praktiskās 
konferences „Notikums dzīves ceļa konteksta” 
tēzes. SPPA biļetens Nr.15, Rīga.

• 2004.g.  Profesionālās  programmas  – izglītības 
pārdzīvojuma  pieredze.  Zinātniski  praktiskās 
konferences  „  Eiropas  kvalitāte  profesionālajā 
augstākajā  izglītībā:  vērtējuma  kritēriji  un 
attīstības dinamika” tēzes. SPPA biļetens Nr.14, 
Rīga.

• 2003.g.  Efektīvs  pedagogs  –  nobriedusi 
personība.  Zinātniski  praktiskās  konferences 
„Jaunrade pedagoģiskajā procesā” tēzes. SPPA 
biļetens Nr.12, Rīga.

• 2003.g.Rotaļlietu  loma  cilvēka  attīstībā. 
Zinātniski praktiskās konferences „Cilvēka lietu 



pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes. SPPA biļetens 
Nr. 7, Rīga.

8. Dr.habil.med.
Jānis Zaļkalns

• Cognitive  hypnotherapy  treatment  in 
postsurgical  rehabilitation  outcome  for 
transgendered persons (ar līdzautoriem). – RSU 
2009.gada zinātniskās konferences tēzes, 2009. 
gada 2.un 3.aprīlis, 29.lpp.

• Gaismas un skaņas impulsu loma paaugstināta 
asinsspiediena  un  nervu  sistēmas  funkcionālā 
stāvokļa  normalizēšanā  (ar  līdzautoriem).  – 
RSU 2009.gada zinātniskās konferences tēzes, 
2009. gada 2.un 3.aprīlis, 47.lpp.

• Gerontopsychotherapy in working ageing male 
and  female  (ar  līdzautoriem).  –  International 
Conference „Healthy Ageing – Active Ageing 
II”,  Jurmala,  Latvia,  April  17-18,  2008, 
Programme of  the Conference and Abstracts, 
p.17

• Kognitīvās  hipnoterapijas  pielietošana 
pusaudžiem,  kuri  cietuši  no  seksuālas 
vardarbības  ģimenē  (ar  līdzautoriem).  –  RSU 
2008.gada  zinātniskās  konferences  tēzes, 
2008.gada 13. un 14.marts, 251.lpp.

• Develpoment  of  Geriatrics  in  Latvia  (1997-
2007).  (ar  līdzautoriem)  –  International 
Congress  of  Geriatrics,  St.Petersburg,  Russia, 
May, 2007, Abstracts, p.71.

• Mobbing and bossing as a factor of unhealthy 
ageing  for  working  academic  educators.  (ar 
līdzautoriem)  –  International  conference 
„Healthy  Ageing  –  active  Ageing”,  Pärnu, 
Estonia, April 26, 2007, Abstracts, p.11.

• Use of  cognitive  hypnodrama,  couple  therapy 
and antidepressant in the combined treatment of 
the ageing male and female, who suffered from 
mobbing  and  bossing  at  workplace.  (ar 
līdzautoriem)  –  Rīga,  RSU  2007.gada 
Zinātniskās konferences tēzes, 24.lpp.

• “Effect  of  using  vardenafil,  andriol  testocaps 
and short-term psychodynamic  psychotherapy: 
hypnosis,  self-hypnosis  in  the  combined 
medical  and psychosexual  therapy for  erectile 
dysfunction in aging male.” (co-author I.Roja), 
Rīga, RSU 2006. gada Zinātniskās konferences 
tēzes 28.-29.lpp.

• The meaning of functional independence among 
old  people  (co-autors  S.Tomsone,  L.Cibule, 
I.Kalniņa,  Z.Liepiņa,  S.Iwarsson)  –  BAR 
Congress  Effectiveness  of  yhe  methods  and 
means  of  rehabilitation,  Palanga,  Lithuania, 
2005, 30.09 – 01.10.

• Health issues, housing and social sipport in very 
old  age  in  Latvia  (co-authors  S.Iwarsson, 
S.Tomsone,  L.Cibule,  I.Kalniņa)  –  The World 



Congress  of  Gerontology,  Rio  De  Janiero, 
Brazil, 2005, 26.06.-30.06.

• Principal  aspects  of nowadays geriatrics (with 
join  authors).  –  VIII  International  conference 
“Family  health  in  XXI  century”,  Goa,  India, 
2004, Abstract book, p.93

• Principal aspects of gerontopharmacology (with 
join  authors).  –  VIII  International  conference 
“Family  health  in  XXI  century”,  Goa,  India, 
2004, Abstract book, p.39

• Tasks of Higher Educational Institutions (HEI) 
in providing competitive professional education 
in  European  Space.  Starptautiskās  zinātniski 
prakstiskās  conferences  “Eiropas  kvalitāte 
profesionālajā  augstākajā  izglītībā:  vērtējuma 
kritēriji  un  attīstības  dinamika”,  Rīga,  2004, 
Psiholoģisko  pētījumu  biļetens  Nr.14,  11.-
13.lpp. 

    

Akadēmiskā personāla piedalīšanas konferencēs 

   Nr. Docētāji Konferences

1. Dr.psych.
Dudkina Aija

• Восточно – европейская ассоциация 
экзистенциальной терапии. IV 
международная конференция. Литва// 
Бирштонас. (2006. 9.-16.09.) //Содержание 
двухмерный модели прощения.  

• International conference Person. Color. Nature. 
Music.  Daugavpils,  Daugavpils  Universitāte 
(2005)// Forgiveness as Indicator of Personality 
Mature. 

• Changing Education in a Changing Society. 
Rīga, RPIVA starptautiskā konference (2003). 
Iecietība pedagoģiskajā saskarsmē

• VI Viskrievijas konference. Biznesa 
psiholoģija. Maskava –Sanktpēterburga 
(2003).//Publiskās uzstāšanās psiholoģiskie 
aspekti menedžeriem. 

• Viskrievijas V konference. Maskava – 
Sanktpēterburga (2003).//Trauksme un bailes 
auditorijas priekšā. 

2. Dr.psych • Krīzes pārdzīvojumi pēc insulta un 



Ivanova Natālija psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas. //LPPA 
zinātniski praktiska konference „Krīze un tās 
sekas. Psiholoģiskās palīdzības veidi.” Rīga, 
2008.

• Supervīzija kā dialoģiskā attīstošā telpa 
profesionālim.// Saskarsmes psiholoģija: 
cilvēciskuma treniņš. Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli. Maskava, 
2007.g.

• Pedagoga vērtību orientācijas dinamika. Par ko 
priecājas un bēdājas mūsdienu 
pedagogs.//Cilvēka renesanse. 2. Starptautiskais 
humanitārais forums. Ukraina, Artek, 2007.g..

• Supervīzija kā attīstoši izglītojošā telpa 
profesionālim.// Psiholoģiskā konsultēšana un 
psihoterapija: zinātņu, laikmetu un kultūru 
krustceļos. Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference. Astrahaņa, Krievija, 2007.g.

• Konference „Eksistenciālā dimensija 
konsultēšanā un psihoterapijā”, Lietuva, 
Birštonas 2004.g.

3. Dr.psych.
Liepiņa Skaidrīte

• Konference  „Skola  visiem  –  2”.  IAC. 
Lielbritānijas un Latvijas pieredze par bērnu ar 
īpašām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošā 
skolā, Rīga, 2004.g.novembris 

4. Dr.paed.
Meikšāne Dzidra

• Starptautiskā konferencē Zigmunda Freida 
Universitātē,  temats „Austrumu un Rietumu 
mentalitāte”, Austrija, Vīne,  (2009.g.)

• Internationale  Tagung-Jugendliche  zwischen 
europaischer  und  regionaler  Orientierung, 
Tubingen, Vācijā (2003.g. april)

5. Dr.psych.
Mihailovs Jānis

• 2008.g.  Colloquio Internazionale „Il Dialogo 
Tra Le Reti Internazionali Questioni Y 
prospettive” , Messina,  Italia

• 2006. g. Starptautiskā konference „Corps. Act. 
Simbolisation” Lyon. France
• 2006.g. Eiropas kolokvija starptkultūru 
komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloģija”, Rīga
• 2006.g. Zinātniski praktiskā konference 
„Projektu orientēta domāšana un realizācijas 
tehnoloģijas”, Rīga
• 2005. g. Starptautiskā konference „Pētījumi 
starpkulturālo attiecību jomā” (Alžīra).
• 2005. g. Starptautiskā konference „Bērna 
pieredze” (Lumjēru – Lionas 2 Universitāte).
• 2004. g. Starptautiskā konference „Veselības 
psihologija” (Goa,Indija).
• 2004.g.  Starptautiskā zinātniski praktiskā 
konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā 



augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības 
dinamika”, Rīga

6. Mag.psych.
Pišinska Inna

• 2009.g.  SPPA Starptautiskā zinātniski-praktiskā 
konference „Pāreju psiholoģija”, Rīga

• 2007.g.  Konference „Starpaugstskolu pētījumu 
dialogs”, SPPA kopā ar Latvijas Profesionālo 

      psihologu asociāciju, Rīga
• 2005.  g.  DU  konference  „  Person.  Color. 

Nature. Music.”- Daugavpils
• 2005. g.  SPPA konference „ Semantics of the 

Silence and Being Quiet”- Rīga
• 2004.  g.„Personības  priekšstatu  specifika  par 

pašrealizācijas  iespējām  un  par  sevi 
multikulturālā  sabiedrībā  (pusaudžu  un 
brieduma vecumā)” LZA grants (7860 Ls).

• 2004.  g.   SPPA konference „Notikums dzīves 
ceļa kontekstā”- Rīga.

• 2004. g. SPPA konference” Eiropas kvalitāte 
profesionālajā augstākajā izglītība: vērtējuma 
kritēriji un attīstības dinamika”- Rīga.

• 2003.g.  Austrum  Eiropas  Eksistenciālās 
asociācijas   teorētiski  praktiskais  seminārs 
„ Selves in Relation: Exploring the Therapeutic 
Encounter  from an  Existential  Perspective”  – 
Lietuva                 

7. Dr.habil.med.
Zaļkalns Jānis

• RSU,  2009.gada  zinātniskās  konference, 
2009.gada 2.un 3. aprīlis

• 2.Starptautiskā  starpdisciplinārā  zinātniskā 
konference  “Sabiedrība.Veselība.Labklājība”, 
Rīga, 2008.gada 6. un 7.novembrī.

• RSU  2008.gada  zinātniskās  konference, 
2008.gada 13. un 14.marts

• International  Conference  „Healthy  Ageing  – 
Active Ageing II”, Jurmala, Latvia, April 17-18, 
2008

• RSU 2007.gada Zinātniskās konference, Rīga
• International  Congress  of  Geriatrics, 

St.Petersburg, Russia, May, 2007
• BADV 7th Congress, Riga, Latvia, September 

6-8, 2007
• International  conference  „Healthy  Ageing  – 

active Ageing”, Pärnu, Estonia, April 26, 2007
• RSU 2006. gada Zinātniskās konference, Rīga
• Pasaules Ergoterapeitu Federācijas 14.kongress, 

23.-28.07.06., Sidneja, Austrālija
• BAR  Congress  Effectiveness  of  yhe  methods 

and means of rehabilitation, Palanga, Lithuania, 
2005, 30.09 – 01.10.

• The  World  Congress  of  Gerontology,  Rio  De 
Janiero, Brazil, 2005, 26.06.-30.06.

VIII  International  conference  “Family  health  in 
XXI century”, Goa, India, 2004

    



Pielikums Nr. 8



SADARBĪBAS LĪGUMI PAR 
STUDENŠU PRAKŠU VIETĀM 

• Rīgas speciālā pamatskolа – attīstības centrs,

• SO „Mārtiņa Fonds”,

• Rīgas 32. vidusskola,

• Kalnienas pamatskola,

• Veclaicenes pamatskola,

• Naukšēnu MPI,

• Vangažu arodskola,

• Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”,

• Rīgas 72. vidusskola





Pielikums Nr. 9

LĪGUMI PAR DIVPUSĒJU 
AKADĒMISKO UN PĒTNIECISKO 

SADARBĪBU





Pielikums Nr. 10

ATSAUKSMES
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