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SPPA profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Praktiskā 
psiholoăija” profesionālā bakalaura grāda psiholoăij ā un praktiskā  

psihologa kvalifikācijas iegūšanai pašnovērt ējums.  
 
1. SPPA programmas mērėi un uzdevumi, pēc augstākās izglītības  
programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un 
attieksmju formā. 
 

 

1.1. SPPA studiju programmas mērėis un uzdevumi. 

 

Studiju programmas mērėis: 

  Sagatavot kvalificētu, konkurentspējīgu speciālistu praktiėi psiholoăisko pakalpojumu 

 tirgū, orientētu uz patstāvīgu jaunu zināšanu iegūšanu un savas profesionālās meistarības 

pilnveidošanu. 

  

Studiju programmas realizācijas pamatuzdevumi:  

1. Modelēt praktiskā psihologa galvenās profesionālās darbības uzdevumus nodrošinot 

studējošajiem būtisku profesionālu iemaĦu, vērtību, priekšstatu, prasmju attīstību. 

2.       Veicināt studentu sekmīgu akadēmisko zināšanu apguvi dažādās galvenajās 

psiholoăijas nozarēs (attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija, vispārīgā psiholoăija,  

klīniskā psiholoăija, darba psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija).  

3. Studentu pētnieciskā darba organizācija SPPA zinātnisko interešu pamatvirzienos. 

4. Organizēt studentu patstāvīgo darbu ievērojot sistēmiskuma, intensitātes un vienmērības 

principus. 

 
1.2. Pēc studiju programmas apguves iegūstamie studiju rezultāti zināšanu, 

prasmju un attieksmju formā. 
Studiju mērėa un uzdevumu realizācija studējošajiem nodrošina: 

 

1. Orientāciju mūsdienu galveno psiholoăijas zinātnes un prakses virzienos. 

2. PieĦemtajiem standartiem atbilstoša pētnieciskā darba veikšanu, kas apmierina studenta 

izziĦas intereses un veido priekšnosacījumus mācību turpināšanai akadēmiskajā vai 

profesionālajā maăistrantūrā. 

3. Potenciālo klientu salīdzinoši vienkāršu problēmu diagnostikas un konsultēšanas          

iemaĦu apguvi. 

4. Prasmi veidot vienkāršu psiholoăisko uzdevumu korekcijas un attīstošā darba     

programmas.
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5. Patstāvīgā mācību darbā attīstīt iemaĦas nepārtrauktai savu zināšanu papildināšanai, 

prasmei orientēties zinātnes un prakses attīstības pretrunīgajās tendencēs. 

 

2. SPPA studiju programmas organizācija (kā mainījusies programmas 

struktūra attiecīgajā pašnovērt ēšanas periodā), programmas plāna 

atbilstība augstskolas mērėiem un uzdevumiem, kā arī programmas     

iekšējās kvalitātes mehānisma darbība.  

 

 Dotā programma tika licencēta 2006. gada 7.jūlij ā  ( licences Nr. 04033-19 ) līdz 2009.    

gada  6. jūlijam. (skat. pielikumu Nr.2) 

 Studiju programma tiek īstenota pilna laika formā 4 gadi (8 studiju semestru laikā) un 

nepilna laika studiju formā – 4,5 gadi (9 studiju semestru laikā). 

 Pilna laika studiju slodze ir 40 stundas nedēĜā, kurā līdz 50 procentiem stundu       

paredzēts kontaktstundām. Nepilna laika studiju auditoriju un patstāvīgā darba stundu 

savstarpējās attiecības ir 1: 3. 

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

praktikumi, projektu darbs priekšmeta ietvaros, treniĦi u.c. 

 Nodarbības notiek gaišās un moderni iekārtotās auditorijās, kas atbilst higiēniskām un 

estētiskām prasībām mūsdienās. Studējošie ir nodrošināti ar studiju darbam nepieciešamo 

instrumentāriju (studiju materiāli un grāmatas, datori, video-, audio-, fototehnika u.c.). 

Studiju programmu realizē gan akadēmiskais personāls ar zinātnisko kvalifikāciju, gan    

arī praktiėi ar lielu profesionālā darba pieredzi.  

Studiju process ir organizēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem      

dokumentiem, SPPA Satversmei, kā arī saskaĦā ar SPPA Senātā pieĦemtajiem studijas 

reglamentējošajiem dokumentiem. 

SPPA darbojas vienota kvalitātes vadības sistēma, kuras ietvaros ir izstrādāti studiju 

procesa un docētāju darba kvalitātes vērtēšanas kritēriji. 

Šie jautājumi pastāvīgi atrodas augstskolas administrācijas un fakultātes vadības 

uzmanības centrā. Piemēram, augstskolas Zinātniski metodiskās padomes, fakultātes      

Domes un administrācijas sanāksmēs regulāri tiek analizēti: 
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• Studiju procesa metodiskā nodrošinājuma kvalitāte un pilnība (programmu satura, 

anotāciju, nodarbību plānu, metodisku rekomendāciju aktualitāte, u.c.); 

• Apmācības metožu, pasniegšanas kvalitātes efektivitāte: (mācībspēku savstarpēja 

pieredzes apmaiĦa studējošo pētnieciskā, projektu un studiju darbu organizācijā;  

nodarbību videoierakstu un savstarpējas nodarbību apmeklēšanas, studentu un    

absolventu anketēšanas rezultātu analīze); 

• Studentu vispārīgo mācību un profesionālo pamatprasmju, viĦu patstāvīgā darba      

iemaĦu apguves līmenis (profesionālās un personiskās izaugsmes dinamika,     

programmas apgūšanas un anketēšanas rezultātu analīze) u.c.  

Operatīva informācijas analīze Ĝauj izdarīt atbilstošas korekcijas programmas realizēšanā. 

3. SPPA programmas un tajā iekĜauto lekciju kursu, praktisko     

nodarbību, semināru un citu studiju pasākumu apraksta anotācija. 

3.1. Studiju programmas īss apraksts. 

Programmas izveidi reglamentējošie normatīvie dokumenti.  

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

līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” 

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

Nr.351. 

Profesijas standartu skaties pielikumā Nr.3. 

Studiju programmas saturs. 

Prasības iepriekšējai izgl ītībai. 

Augstskolā var iestāties personas ar vidējo izglītību. Iestājoties augstskolā tiek Ħemtas     

vērā centralizēto eksāmenu (CE) atzīmes (latviešu valoda un svešvaloda A-E līmenī). 

Sagatavošanas virzieni. 

 Profesionālās sagatavošanas pamatvirzieni – praktiskā psiholoăija (korekcija un       

attīstība). Bakalaura studijās akcents likts uz korekcijas programmām, bet maăistra studijās        

– uz attīstošajām. 

Studiju ilgums. 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika klātienes formā 4 gadi (8 studiju semestru    

laikā) un nepilna laika klātienes studiju formā – 4,5 gadi (9 studiju semestru laikā).  
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Studiju uzskaites vienība. 

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

stundu darba apjomam (vienai pilna laika studiju darba nedēĜai).  

Studiju programmas apjoms. 

Studiju programmas apjoms – 160 kredītpunkti (240 ECTS) 

Studiju programmas struktūra. 

Studiju programmas saturu veido sekojošas sadaĜas: 

• Propedeitiskie kursi; 

• Nozares profesionālās specializācijas kursi un teorētiskie pamatkursi; 

• Metodoloăija; 

• Prakse; 

• Vispārizglītojošie studiju kursi. 

Gala pārbaudes formas. 

• Profesionālās prakses analītiska atskaite;  

• Kvalifik ācijas eksāmens; 

• Bakalaura darbs. 

Iegūstamā kvalifik ācija. 

Absolventi, kuri sekmīgi apguvuši studiju programmu, iegūst profesionālā bakalaura     

grādu psiholoăijā un praktiskā psihologa kvalifikāciju. 

Atbilstoši novērtēšanas dokumentu noformēšanas prasībām pievienojam precīzi     

noformētu diploma un tā pielikuma paraugu (personas vārds, uzvārds ir nosacīti) skaties 

pielikumā Nr.4. 
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3.2. Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  

„Praktisk ā psiholoăija” 

 

3.2.1. (Pilna laika studijas) 

 
Kred ītpunktu skaits semestrī 

 
Atskaites veids 

№ Priekšmeta nosaukums 

Kopējais 
kredīt-
punktu 
skaits 

ECTS 
1. 

sem 
2. 

sem. 
3. 

sem. 
4. 

sem. 
5. 

sem. 
6. 

sem. 
7. 

sem. 
8. 

sem. Eks. Iesk. 

  
1. Propedeitiskie kursi – 5 kredītpunkti 

 

1. 
Ievads mācību 
darbībā 

1 1,5 1         1 

2. Ievads psiholoăijā 1 1,5 1         1 

3. 
Ievads praktiskajā 
psiholoăijā 

1 1,5 1         1 

4. 
Ievads 
profesionālajā 
darbībā 

1 1,5        1  1 

5. Psihologa ētika 1 1,5        1  1 
 Kopā 5 7,5 3       2  5 
  

2. Nozares profesionālās specializācijas kursi un teorētiskie pamatkursi 
 

  
2.1. Obligātie kursi – 60 kredītpunkti 

 

1. Att īstības 
psiholoăija 

10 15  2 3 3 2    2 2 

2. Sociālā 
psiholoăija 

3 4,5    3     1  

 
• Eksperimentālā 

sociālā 
psiholoăija 

2 3     2    1  

 

• Sociālpsiholoăi
sko projektu 
izstrādāšanas 
pamati 

2 3    2      1 

 • Praktiskais 
darbs ar ăimeni 

2 3       2   1 

 Kopā 9 13,5    5 2  2  2 2 

3. Kl īniskā 
psiholoăija 

4 6     2 2   1 1 

 • Neiropsiholo-
ăijas pamati 

2 3   2      1  

 
• Psiholoăiskās 

konsultēšanas 
pamati 

4 6      2 2  1 1 

 Kopā 10 15   2  2 4 2  3 2 
4. Darba psiholoăija 2 3      2   1  

 
• Psihologa darba 

specifika 
organizācijā 

2 3       2  1  

 Kopā 4 6      2 2  2  

5. 
Vispār īgā 
psiholoăija 

10 15 3 3 2 2     2 2 

 • Anatomija un 
fizioloăija 

2 3 2        1  
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 • Psihofizioloăija 2 3  2       1  

 
• Kognitīvie 

psiholoăiskie 
procesi 

2 3  2       1  

 
• Diferenciālās 

psiholoăijas 
pamati 

2 3    2      1 

 • Psiholoăijas 
vēsture 

2 3   2      1  

 • Personības 
psiholoăija 

4 6     2 2   1 1 

 Kopā 24 36 5 7 4 4 2 2   7 4 

6. Pedagoăiskā 
psiholoăija 

3 4,5     3    1  

 Kopā 60 90 5 9 9 12 11 8 6  16 11 
  

2.2. Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti 
 

 • Saskarsmes 
psiholoăija 

2 3  2        1 

 • Artterapijas 
pamati 

2 3     2     1 

 • Ievads 
psihiatrijā 

2 3     2     1 

 • Retardēto bērnu 
psiholoăija 

2 3       2   1 

 
• Deviantas 

uzvedības 
psiholoăija 

2 3       2   1 

 • Veselības 
psiholoăija 

2 3       2   1 

 

• Seksualitātes un 
seksuālo 
attiecību 
psiholoăija 

2 3     2     1 

 • Vadības 
psiholoăija 

2 3       2   1 

 
• Karjeras izvēles 

psiholoăiskie 
pamati 

2 3       2   1 

 • Ievads reklāmas 
psiholoăijā 

2 3  2        1 

 • Organizācijas 
pašprezentācija 

2 3     2     1 

 • Tēla izpētes 
psiholoăija 

2 3     2     1 

 3. Metodoloăija – 41 kredītpunkti 

1. 
Zinātnisko 
pētījumu 
metodoloăija 

2 3 2         1 

2. 

Psiholoăiskās 
izpētes un 
izvērtēšanas 
metodes 

2 3  2        1 

3. 
Eksperimentālā 
metode psiholoăijā 

4 6   2 2     1 1 

4. 
Personības izpētes 
metodes 

4 6     2 2   1 1 

5. 
Grupas pētīšanas 
metodes 

3 4,5      3   1  
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6. 
Organizāciju 
izpētes metodes 

3 4,5       3   1 

7. Psihometrika 2 3   2       1 

8. 
Matemātiskā 
statistika 

2 3  2        1 

9. 
Kursa darbu 
izstrāde (3) 

9 13,5 1 2 1 2 1 2   aizst.  

10 
Bakalaura darba 
izstrāde 

10 15       2 8 aizst.  

 
 Kopā 41 61,5 3 6 5 4 3 7 5 8 3 7 

  
4. Prakse – 26 kredītpunkti 

 

1. 
Psiholoăiskās 
izpētes prakse 

12 18     2 3 3 4  1 

2. 
Prakse attīstības 
psiholoăijā 

6 9   2 2 2     1 

3. 
Prakse 
psihodiagnostikā 

4 6      2 2   1 

4. 
Konsultatīvā 
prakse 

4 6        4  1 

 Kopā 26 39   2 2 4 5 5 8  4 
  

5. Vispārizgl ītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti  
 

  
5.1. Obligātie vispārizglītojošie kursi – 10 kredītpunkti 

 
1. AngĜu valoda 10 15 3 3 2 2     2 2 
 Kopā 10 15 3 3 2 2     2 2 
  

5.2. Vispārizglītojošie izvēles kursi  – 10 kredītpunkti 
 

1. 
Latviešu valoda 
profesionālajā 
saskarsmē 

2 3 2        1  

2. Franču valoda 6 9 2 2 2      1 2 
3. Vācu valoda 6 9 2 2 2      1 2 
4. Filozofijas pamati 2 3  2       1  
5. Loăika 2 3 2        1  
6. Ievads socioloăijā 2 3  2        1 
7. Mākslas vēsture 2 3 2         1 

8. 
Pašprezentācijas 
pamati 

2 3 2         1 

 
 

Kvalifik ācijas eksāmens – 2 kredītpunkti 
 

1. 
Kvalifik ācijas 
eksāmens 

2 3        2 1  
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3.2.2. Kopsavilkuma tabula 

(pilna laika studijas) 

Semestris 

Studiju programmas struktūras 

pamatdaĜas 

Kred īt-

punktu 

skaits 

kopā 

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

1. Propedeitiskie kursi 5 3       2 

2. Nozares profesionālās specializācijas 

kursi un teorētiskie pamatkursi 

• Obligātie kursi 

• Izvēles kursi 

 

 

60 

6 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

11 

2 

 

 

8 

 

 

6 

4 

 

3. Metodoloăija 41 3 6 5 4 3 7 5 8 

4. Prakse 26   2 2 4 5 5 8 

5. Vispārizglītojošie studiju kursi 

• Obligātie kursi 

• Izvēles kursi 

 

10 

10 

 

3 

6 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

2 

    

Kvalifik ācijas eksāmens 2        2 

Kopā 160 20 20 20 20 20 20 20 20 
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Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma  

„Praktisk ā psiholoăija” 

3.2.3. (Nepilna laika studijas) 

Kred ītpunktu skaits semestrī Atskaites 
veids 

№ Priekšmeta 
nosaukums 

Kopējais 
kredīt-
punktu 
skaits 

ECTS 
1. 

sem. 
2. 

sem. 
3. 

sem. 
4. 

sem. 
5. 

sem. 
6. 

sem. 
7. 

sem. 
8. 

sem. 
9. 

sem. 
Eks. Iesk. 

 1. Propedeitiskie kursi – 5 kredītpunkti 

1. 
Ievads mācību 
darbībā 

1 1,5 1          1 

2. 
Ievads 
psiholoăijā 

1 1,5 1          1 

3. 
Ievads 
praktiskajā 
psiholoăijā 

1 1,5 1          1 

4. 
Ievads 
profesionālajā 
darbībā 

1 1,5        1   1 

5. Psihologa ētika 1 1,5        1   1 
 Kopā 5 7,5 3       2   5 

  
2. Nozares profesionālās specializācijas kursi un teorētiskie pamatkursi 

 
  

2.1. Obligātie kursi – 60 kredītpunkti 
 

1. Att īstības 
psiholoăija 

10 15  2 3 3 2     2 2 

2. Sociālā 
psiholoăija 

3 4,5    3      1  

 
• Eksperimen-

tālā sociālā 
psiholoăija 

2 3     2     1  

 

• Sociālpsiho-
loăisko 
projektu 
izstrādāšanas 
pamati 

2 3    2       1 

 
• Praktiskais 

darbs ar 
ăimeni 

2 3       2    1 

 Kopā 9 13,5    5 2  2   2 2 

3. Kl īniskā 
psiholoăija 

4 6     2 2    1 1 

 
• Neiropsiho-

loăijas 
pamati 

2 3   2       1  

 

• Psiholoăis-
kās 
konsultēša-
nas pamati 

4 6      2 2   1 1 

 Kopā 10 15   2  2 4 2   3 2 

4. Darba 
psiholoăija 

2 3      2    1  

 

• Psihologa 
darba 
specifika 
organizācijā 

2 3       2   1  

 Kopā 4 6      2 2   2  
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5. 
Vispār īgā 
psiholoăija 

10 15 3 3 2 2      2 2 

 • Anatomija 
un fizioloăija 

2 3 2         1  

 • Psihofiziolo-
ăija 

2 3  2        1  

 
• Kognitīvie 

psiholoăiskie 
procesi 

2 3  2        1  

 
• Diferenciālās 

psiholoăijas 
pamati 

2 3    2       1 

 • Psiholoăijas 
vēsture 

2 3   2       1  

 • Personības 
psiholoăija 

4 6     2 2    1 1 

 Kopā 24 36 5 7 4 4 2 2    7 4 

 
Pedagoăiskā 
psiholoăija 

3 4,5     3     1  

 Kopā 60 90 5 9 9 12 11 8 6   16 11 
  

2.2. Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti 
 

 • Saskarsmes 
psiholoăija 

2 3  2         1 

 • Artterapijas 
pamati 

2 3        2   1 

 • Ievads 
psihiatrijā 

2 3        2   1 

 
• Retardēto 

bērnu 
psiholoăija 

2 3       2    1 

 
• Deviantas 

uzvedības 
psiholoăija 

2 3       2    1 

 • Veselības 
psiholoăija 

2 3       2    1 

 

• Seksualitātes 
un seksuālo 
attiecību 
psiholoăija 

2 3        2 
 
 
 

 1 

 • Vadības 
psiholoăija 

2 3       2    1 

 

• Karjeras 
izvēles 
psiholoăiskie 
pamati 

2 3       2    1 

 
• Ievads 

reklāmas 
psiholoăijā 

2 3  2         1 

 

• Organizā-
cijas 
pašprezentā-
cija 

2 3     2      1 

 • Tēla izpētes 
psiholoăija 

2 3     2      1 

  
3. Metodoloăija – 41 kredītpunkti 

 

1. 
Zinātnisko 
pētījumu 
metodoloăija 

2 3 2          1 
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2. 

Psiholoăiskās 
izpētes un 
izvērtēšanas 
metodes 

2 3  2         1 

3. 
Eksperimentālā 
metode 
psiholoăijā 

4 6   2 2      1 1 

4. 
Personības 
izpētes metodes 

4 6     2 2    1 1 

5. 
Grupas 
pētīšanas 
metodes 

3 4,5      3    1  

6. 
Organizāciju 
izpētes metodes 

3 4,5       3    1 

7. Psihometrika 2 3   2        1 

8. 
Matemātiskā 
statistika 

2 3  2         1 

9. 
Kursa darbu 
izstrāde (3) 

9 13,5 1 2 1 2 1 2    aizs  

10 
Bakalaura darba 
izstrāde 

10 15        2 8 aizs  

 Kopā 41 61,5 3 6 5 4 3 7 3 2 8 3 7 
  

4. Prakse – 26 kredītpunkti 
 

1. 
Psiholoăiskās 
izpētes prakse 

12 18     2 3 3 4   1 

2. 
Prakse attīstības 
psiholoăijā 

6 9   2 2 2      1 

3. 
Prakse 
psihodiagnos-
tikā 

4 6       2 2   1 

4. 
Konsultatīvā 
prakse 

4 6        4   1 

 Kopā 26 39   2 2 4 3 5 10   4 
  

5. Vispārizgl ītojošie studiju kursi – 20 kredītpunkti 
 

  
5.1. Obligātie vispārizglītojošie kursi – 10 kredītpunkti 

 

1. AngĜu valoda 10 15 3 3 2 2      2 2 
 Kopā 10 15 3 3 2 2      2 2 

  
5.2. Vispārizglītojošie izvēles kursi – 10 kredītpunkti 

 

1. 
Latviešu valoda 
profesionālajā 
saskarsmē 

2 3 2         1  

2. Franču valoda 6 9 2 2 2       1 2 

3. Vācu valoda 6 9 2 2 2       1 2 

4. 
Filozofijas 
pamati 

2 3  2        1  

5. Loăika 2 3 2         1  

6. 
Ievads 
socioloăijā 

2 3  2         1 

7. Mākslas vēsture 2 3        2   1 

8. 
Pašprezentācijas 
pamati 

2 3        2   1 

  
Kvalifik ācijas eksāmens – 2 kredītpunkti 

 

1. Kvalifik ācijas eksāmens 2 3         2   
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3.2.4. Kopsavilkuma tabula 

(nepilna laika studijas) 

 

Semestris 

Studiju programmas struktūras 

pamatdaĜas 

Kred īt-

punktu 

skaits 

kopā 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. Propedeitiskie kursi 5 3       2  

2. Nozares profesionālās specializācijas 

kursi un teorētiskie pamatkursi 

• Obligātie kursi 

• Izvēles kursi 

 

 

60 

6 

 

 

5 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

 

12 

 

 

11 

 

 

 

8 

 

 

6 

4 

 

 

 

2 

 

3. Metodoloăija 41 3 6 5 4 3 7 3 2 8 

4. Prakse 26   2 2 4 3 5 10  

5.Vispārizglītojošie studiju kursi 

• Obligātie kursi 

• Izvēles kursi 

 

10 

10 

 

3 

4 

 

3 

2 

 

2 

2 

 

2 

    

 

2 

 

Kvalifik ācijas eksāmens 2         2 

Kopā 160 18 20 20 20 18 18 18 18 10 

 
 
 

3.2.5. SPPA studiju programmas saturs, struktūra, programmas daĜu apjoms. 

 

Studiju kursu sadales loăiku nosaka profesionālās sagatavošanas galvenie saturiskie virzieni. 

Studiju kursu anotācijas skat. pielikumā Nr.5. 

 

Programmas saturu veido: 

1. Propedeitiskie kursi - 5 kredīpunkti (7,5 ECTS),: šajā sadaĜā ir iekĜauti kursi ar ievirzes, 

sagatavošanas raksturu, tie iepazīstina ar mācību darba specifiku, psiholoăijas kā zinātnes 

specifiku, praktiskās psiholoăijas specifiku, ar psihologa darba specifiku dažādās      

specializācijās un konkrētās darbības apstākĜiem viĦa darbavietā, psihologu darba       

organizāciju. Šajā blokā iekĜautā disciplīna „Psihologa ētika” tiek uzskatīta par ievadu     

izvēlētajā specialitātē, jo sniedz priekšstatu par psihologa darbības principiem. 

 



 13

2. Nozares profesionālās specializācijas kursi un teorētiskie pamatkursi – 60 kredītpunkti 

(90 ECTS) 

Šajā sadaĜā ietilpst: 

• uz profesiju orientētie kursi, kuri attīsta tās prasmes un iemaĦas, kas nepieciešamas 

profesionālajā darbā. („Eksperimentālā sociālā psiholoăija”, „Praktiskais darbs ar 

ăimeni”, „Sociālpsiholoăisko projektu izstrādāšanas pamati”, un citi).  

• teorētiskie pamatkursi (attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija, klīniskā    

psiholoăija, vispārīgā psiholoăija un citi). 

SadaĜā ietilpst arī izvēles kursi katrā no šeit pārstāvētām psiholoăijas nozarēm – 6  

kredītpunkti (9 ECTS) 

 
3. Metodoloăija – 41 kredītpunkts (61,5 ECTS) 

Šeit iekĜauti profesionālās specializācijas kursi, kuri saistīti ar studentu pētnieciskā un  

projektu darba organizāciju, zinātnisko pētījumu metodoloăiju un projektu izstrādes  

metodoloăiju, personības, grupas, organizāciju izpētes metodēm, matemātisko statistiku utt.,       

kā arī ar triju kursa darbu un bakalaura darba izstrādi. 

  

4. Studentu prakse – 26 kredītpunkti (39 ECTS) 

 

Prakses galvenais mērėis – attīstīt psihologa profesionālo stāju un nodrošināt 

profesionālajai un praktiskajai darbībai nepieciešamās iemaĦas un zināšanas. Prakšu 

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

un organizācijām (Sk. pielikumu Nr. 6). 

Praksē ietilpst:  

Psiholoăiskās izpētes prakse – 12 KP (18 ECTS) 

Prakses etapi: 

• Atbilstoši konkrētajai situācijai izvirzīt psiholoăisko uzdevumu; 

• Izvēlēties un adekvāti situācijai pielietot psihodiagnostiskās metodes problēmas       

izpētei. Izvirzīt problēmas risināšanas variantus korekcijas un attīstošo uzdevumu      

veidā; 

• Ievākt, apkopot, apstrādāt un analizēt psiholoăiskos datus; 

• Uzrakstīt atsevišėa cilvēka vai grupas psiholoăisko raksturojumu; 

• Supervīzijās izvērtēt darba rezultātus. 

Prakses vietas var būt pirmsskolas bērnu iestādes, skolas, klīnisko slimnīcu dažāda profila 

nodaĜās, dažāda profila sociālās rehabilitācijas iestādes. 
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Prakse attīstības psiholoăij ā  – 6 KP (9 ECTS) 

Prakses etapi: 

• Attīstības posma situācijas konkretizēšana;  

• Situācijai atbilstošu pētniecisko un diagnosticējošo metodiku atlase;  

• Attīstības posma īpatnību izpēte;  

• Cilvēka attīstības sfēru (kognitīvo, emocionālo, uzvedības) raksturojuma izveide;  

• Koriăējošās vai / un attīstošās programmas, atbilstošas aprakstītajam attīstības posma 

fenomenam, izstrāde.  

 

Prakse psihodiagnostikā – 4 KP (6 ECTS) 

Prakses etapi: 

• Apgūt galvenās praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas psihologam, lai veiktu  

personības izpēti; apstrādātu, analizētu un interpretētu iegūtos rezultātus. 

- Plānot psihodiagnostisko pētījumu; 

- Noteikt atbilstošu psihodiagnostikas pētīšanas mērėi un uzdevumus; 

- Izvēlēties attiecīgus līdzekĜus mērėa sasniegšanai; 

- Izstrādāt, modificēt vai adaptēt metodi, ja nav atbilstošas metodes; 

- Novadīt attiecīgo psihodiagnostisko pētījumu. 

• Veikt personības uzvedības un psihiskās sfēras īpatnību izpēti; 

• Sniegt atgriezienisko saiti pēc psihodiagnostikas pētījuma  rezultātiem; 

• Sastādīt psiholoăisko slēdzienu par pārbaudāmā personību un psihiskās sfēras     

īpatnībām. Iesniegt atskaiti par paveikto darbu „Protokola” veidā. 

 

 
Konsultatīvā prakse – 4 KP (6 ECTS) 

Prakses etapi: 

• Profesionālās psiholoăiskās konsultēšanas pamatiemaĦu apguve (prasme empātiski 

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

strādāt patstāvīgi); 

• Studenti piedalās konsultāciju situācijā kā klienti; 

• Studentam jāpiedalās konsultatīvo gadījumu analīzē; 

• Studenti modelē konsultatīvo situāciju mācību grupā, mainoties lomām (klients – 

konsultants - novērotājs). 

Students patstāvīgi supervizora vadībā veic mācību konsultāciju ar „klientu”.  
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5. Vispārizgl ītojošie studiju kursi – 20 KP (30 ECTS) 

 Vispārizglītojošajos kursos tiek apgūti tādi psihologa profesionālajai darbībai 

nepieciešamo citu zinātĦu kursi, kā svešvaloda, filozofijas pamati, ievads socioloăijā un citi. 

 

 

3.2.6. Studiju programmas apguves laika sadalījums. 

 

Studiju programma tiek īstenota pilna laika formā 4 gadi (8 studiju semestru laikā) un 

nepilna laika studiju formā – 4,5 gadi (9 studiju semestru laikā). 

Programmas kopējais apjoms ir 160 kredītpunkti (240 ECTS). 

Mācību gada ilgums 40 nedēĜas. Pilna laika studiju slodze ir 40 stundas nedēĜā, kurā      

līdz 50 procentiem stundu paredzēts kontaktstundām. Katra mācību gada studiju slodzes      

apjoms pilna laika studijās – 40 kredītpunkti (60 ECTS). Nepilna laika studiju auditoriju un 

patstāvīgā darba stundu savstarpējās attiecības ir 1: 3. 

 

3.2.7. SPPA psiholoăijas profesionālā bakalaura studiju programmas 

salīdzinājums ar augstākās izglītības programmām ārzemēs. 

 

SPPA profesionālā bakalaura studiju programma ir salīdzināta ar Stokholmas  

Universitātes (Zviedrija), Marijas Kirī-Sklodovskas Universitātes (Polija), Rennes-2   

Universitātes (Francija) psiholoăijas programmām.  

Kopīgais programmās SPPA programmas specifika 

Sagatavošanas virzieni 

Visās augstskolās studenti jau bakalaura 

programmā sāk apgūt specializāciju noteiktā 

psiholoăijas nozarē: 

• Marijas Kirī-Sklodovskas universitātē tās  

ir kl īniskā, psihoprofilakse, sabiedriskā, 

audzinošā.  

• Stokholmas Universitātes programma 

iekĜauj sevī ar terapiju un konsultēšanu 

saistītos kursus. Tas ir saistīts ar 

programmas specializāciju individuālajā 

konsultēšanā. 

 

 

 

Bakalaura programmā tiek apgūtas 

profesionālās prasmes un iemaĦas trijos 

praktiskās psiholoăijas pamatvirzienos: 

- Personības attīstības psiholoăija;  

- Psiholoăiskā konsultēšana;  

- Korekcijas darbs.  
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• Rennes-2 Universitātes (Francija) 

programmā iespējama specializācija 

psihopatoloăijā un klīniskajā psiholoăijā.  

Studiju ilgums 

3 gadi bakalaura un 2 gadi – maăistrantūras 

programma.  

4 gadi bakalaura programma un 1 gads – 

maăistrantūras programma. 

Programmas apjoms 

Kopā ar maăistra programmu – 300 ECTS 

kredītpunkti. Kopējais sagatavošanas apjoms ir 

vienāds. 

160 kredītpunkti (240 ECTS). Kopā ar 

maăistra programmu – 200 kredītpunkti (300 

ECTS). 

Programmas struktūra 

Programmas veido tematiskie bloki, kuros ietilpst 

atbilstošas studiju disciplīnas:  

• Pamatpriekšmeti; 

• Profesionālie kursi; 

• Vispārizglītojošas disciplīnas; 

• Izvēles priekšmeti. 

Kopīgais SPPA un Rennes-2 Universitātes 

programmām ir ievadu kursi, kuri  iepazīstina 

studentus ar mācību darbības specifiku, palīdz 

adaptēties augstskolā, iepazīties ar zinātnisko un 

tehnisko dokumentāciju.  

Visu augstskolu programmās iekĜauti kursi, 

saistīti ar studentu pētniecisko darbu.  

Kopīgais SPPA, Stokholmas Universitātes, 

Marijas Kirī-Sklodovskas Universitātes 

programmām ir sagatavošanas praktiskā 

orientācija: liela uzmanība tiek veltīta 

profilaktisko, koriăējošo un attīstošo programmu 

izstrādei. 

Visās augstskolās studentu prakse ir programmas 

sastāvdaĜa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPPA programmā tie apvienoti vienā blokā 

„Metodoloăija”. 

Studiju uzskaites vienība 

Mācību darba apjoms tiek skaitīts ECTS 

kredītpunktos. Vienā semestrī pilna laika studijās 

Kredītpunkts (KP) ir definēts kā vienas 

nedēĜas pilna laika studiju darba apjoms. 
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katras augstskolas studenti apgūst mācību slodzi 

30 ECTS kredītpunktu apjomā. 

Vienam studiju gadam pilna laika studijās 

paredzētais apjoms ir 40 kredītpunkti. 

Pārrēėinot Eiropas Kredītu pārneses sistēmas 

(ECTS) punktos, Latvijas kredītpunktu skaits 

jāreizina ar 1,5. 

 
4. Vērt ēšanas sistēma (vērt ēšanas metožu izvēles pamatojums un 

rezultātu analīze). 

4.1. Vērt ēšanas sistēma 

 

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

 

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

10 izcili (with distinction) A 
Ĝoti augsts 

9 teicami (excellent) A 

8 Ĝoti labi (very good) B 
augsts 

7 labi (good) C 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E vidējs 

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 dziĜu izpratni; 

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

iegūtās zināšanas; 

8-Ĝoti labi – pilnā mērā apgūtas studiju programmas prasības, taču reizēm trūkst dziĜākas  

izpratnes un spējas zināšanas patstāvīgi piemērot sarežăītākajiem jautājumiem; 

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

mazāk svarīgi trūkumi zināšanu apguvē; 

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

lielāki trūkumi zināšanu apguvē, nepietiekoši dziĜa jautājumu izpratne; 

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

svarīgu problēmu nepietiekami dziĜa 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-Ĝoti vāji – apgūtas virspusējas zināšanas par priekšmeta svarīgākajām problēmām, taču citās 

svarīgās problēmās pilnīgi trūkst orientācijas; 

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

 

4.2. Tiek vērt ētas sekojošas studējoša prasmes. 

 

1. Prasme meklēt un atrast ar mācību procesu un profesionālās izvēles sfēru saistītu 

informāciju (bibliogrāfiju, lapaspuses Internetā utt.);  

2. Prasme apstrādāt informāciju atbilstoši ievirzītajam mērėim (konspektēšana, anotācijas 

rakstīšana, recenzēšana, referāta sastādīšana, faktu atlase, citāti, katalogu izveide, 

materiālu sistematizēšana);  

3. Prasme lasīt pamata neadaptētu literatūru specialitātē gan dzimtajā, gan kādā no 

svešvalodām (galveno ideju izdalīšana, faktu, notikumu, nosacījumu, eksperimentālo 

procedūru, pretrunu, pretnostatījumu, problēmas apspriešanas konteksta, oponentu un 

domubiedru, vispārināšanos un secinājumu);  

4. Prasme darbā izmantot mācību tehniskos līdzekĜus (Internetu, videokameru,   

magnetofonu, fotoaparātu, projektoru);  

5. Individuālās (personības) attīstības pamatteoriju zināšana; 

6. Prasme adekvāti izmantot diagnostikas līdzekĜus;  

7. Prasme izdalīt, aprakstīt un analizēt individuālās attīstības iezīmes;  

8. Prasme veikt pētniecisko darbu atbilstoši noteiktam standartam;  

9. Prasme izstrādāt klientam individuāli orientētu palīdzības programmas (nosacīti  

vienkāršās dzīves situācijās).  

 

  4.3. Pārbaudes formas un kārt ība 

Kontroles formas 

 

1. Starpkontrole: pedagoăiskie testi, kontroldarbi, radošie darbi studiju kursu un semināru 

gaitā. 

2.  Gala pārbaudījumu formas priekšmetos: eksāmeni un ieskaites (ar atzīmi) notiks  

kombinēta formā (rakstiski un / vai mutiski). Studentam ir atĜauts kārtot eksāmenu vai 

ieskaiti un viĦš saĦem atbilstošo kredītpunktu skaitu, ja viĦš savlaicīgi un pilnīgi   
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izpildījis visus nepieciešamos uzdevumus un apmeklējis vismaz 2/3 nodarbības   

konkrētajā studiju kursā. Katrs docētājs atzīmē atsevišėās tabulās studentu        

profesionālo zināšanu un iemaĦu līmeni. Studentu zināšanas paralēli vērtē arī     

neatkarīgie docētāji vai eksaminācijas komisija svešvalodai un gala pārbaudījumiem.   

Gala pārbaudījumi komisijas darbā piedalās arī darba devēji. 

3 Gala pārbaudījumu kontroles formas: 

• Profesionālās prakses analītiskā atskaite; 

• Kvalifik ācijas eksāmens; 

• Bakalaura darbs; 

 
Kontroles organizācija 

 

• Zināšanu starpkontrole notiek ekspresmetožu veidā, kas Ĝauj docētajiem operatīvi     

koriăēt attiecīgā materiāla saturu savā kursā. 

• Semestra beigās ieskaišu un eksāmenu kārtošana. 

• Studiju beigās – prakses atskaišu prezentēšana, kvalifikācijas eksāmena kārtošana  un 

bakalaura darba aizstāvēšana. 

 

 4.4. Rezultātu analīze. 

Studentu prasmju un zināšanu novērtēšanas izstrādātie kritēriji, kontroles veidi un    

kārtība, pastāvīga atgriezeniskā saite (studējošo un absolventu aptaujas), Ĝauj saĦemt un    

operatīvi analizēt administrācijas sanāksmēs, fakultātes Domes sēdēs un docētāju sanāksmēs 

informāciju par mācību procesa un docētāju darba kvalitāti. Tās dod iespēju savlaicīgi ienest 

korekciju mācību procesā organizācijā, izvēlēties efektīvākas apmācības metodes.  

Ikgadēji, docētāju sapulcēs tiek analizēta katra kursa studentu profesionālās un    

personīgas izaugsmes dinamika. Tiek Ħemta vērā studentu piedalīšanās konferencēs, 

sabiedriskajās akcijās un studentu dzīvē.  

 
 
 
 

5. SPPA programmas praktiskā īstenošana (izmantotās studiju     

metodes un formas, akadēmiskā personāla pētniecības darbība un tā      

ietekme uz studiju darbu, studējošo iesaistīšana pētniecības projektos). 
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5.1. Studiju saturs, formas un metodes ir noteiktas saskaĦā ar studiju programmas      

mērėi un uzdevumiem. Auditorijā lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiek izmantotas gan 

tradicionālās (pārrunas, semināri, diskusijas), gan arī dažādas novatoriskas studiju formas 

(projektu darbs priekšmeta ietvaros, treniĦi, lomu spēles, pašanalīze, studentu zīmējumi,       

esejas, nodarbību videoierakstu analīze, pētījumu rezultātu interpretācija, tematisko interviju 

analīze u.c.). Formu un metožu izvēli nosaka arī studiju priekšmeta specifika, studentu 

sagatavotības līmenis, katras studentu grupas potenciāls, interešu joma. 

 5.2. Lai studenti orientētos studiju kursu saturā un struktūrā, viĦu patstāvīgā darba 

organizēšanai fakultātes docētāji izstrādājuši mācību un metodiskos materiālus (kursu 

programmas, anotācijas, studentu orientējošos materiālus – plānus orientierus katrai       

nodarbībai un atbalsta konspektus, metodiskās rekomendācijas, mācību un pamatliteratūras,        

kā arī mācību materiāla pārbaudes testus). Izstrādāti metodiskie materiāli par pētnieciskās 

darbības organizēšanu, nolikums par praksēm, prasību parametri un kritēriji eksāmeniem un 

bakalaura darbam. Visi šie materiāli atrodas bibliotēkā un resursu centrā. 

5.3. Resursu centrā atrodas studentu projekta darba materiāli, - tie ir apkopoti     

tematiskos krājumos, atspoguĜoti audio un video ierakstos, vārdnīcās, albūmos. Resursu centrā 

studentiem ir iespējams noskatīties ārzemju vieslektoru vadīto psiholoăisko semināru 

videoierakstus, tematiskās videokasetes (apmēram 1000 kasešu) par psihologa darbu. Var 

iepazīties arī ar grafototransparentiem, ko kā metodisku materiālu izstrādājuši  paši studenti       

(ap 3000 shēmu), ar psiholoăiska satura metodikām, psiholoăisko fenomenu aprakstiem, ir   

izziĦas materiāli, profesiogrāfiskie materiāli par psihologa darbību u.c. Resursu centrā       

darbojas konsultants. 

5.4. Nozīmīgs posms SPPA darbībā ir docētāju un studentu pētnieciskais darbs. 

5.4.1. Daudzi docētāji strādā galvenokārt pēc individuāliem pētnieciskās darbības   

plāniem, daĜa no viĦiem ir iesaistījušies Latvijas un starptautiskajos zinātniskajos projektos      

(Sk. pielikumā Nr.8). Piemēram, augstskolas docētāju, absolventu un studējošo grupa      

Dr.psych. N. Ivanovas vadībā veica LZP granta pētījumu par tēmu „Personības priekšstatu 

specifika par pašrealizācijas iespējam un par sevi multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu un 

brieduma vecumā). Pētnieciskās darbības rezultātus docētāji prezentē zinātniski praktiskās 

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

publikācijās (Sk. pielikumā Nr.8). Pēdējo sešu gadu laikā sešpadsmit docētāji veica un turpina 

veikt pētniecisko darbu maăistru un doktoru darbu sagatavošanas ietvaros      (Sk. pielikumā 

Nr.8). 
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5.4.2. Studentu pētnieciskā darbība sākas pirmajā kursā. 

Akadēmisku atbalstu savai pētnieciskajai darbībai studenti saĦem iknedēĜas grupu 

konsultācijas, speckursos par zinātniskā darba metodoloăiju, apspriežot savas pētījuma tēmas      

ar attiecīgā kursa docētājiem. 

Pirmajā kursā studenti iesniedz sava pētījuma tekstu ne mazāk kā 20 lappušu apjomā. 

Ceturtajā kursā izstrādāta bakalaura darba teksta apjoms ir ne mazāk kā 50 lappušu. Tādejādi  

četru gadu studiju laikā students sagatavo sava pētnieciskā darba tekstu apmēram 150 lappušu 

apjomā (kopā ar pielikumiem – ap 250 lpp.). 

Ikgadēji augstskolā tiek rīkotas dažādas konferences, kurās studentiem un docētājiem        

ir iespēja prezentēt savu pētniecisko darbu un prakses rezultātus. Piemēram, 2006. gadā tika 

rīkotas konferences ar sekojošo tematiku:  

• Zinātniski praktiskā konference „Projektu orientēta domāšana un realizācijas 

tehnoloăijas”; 

• Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā „Starpkultūru telpas pētīšanas 

metodoloăija”; 

• Zinātniski praktiskā konference „Spēle. Paradokss. Jaunrade”. 

 Vecāko kursu studenti veic aktīvu izglītojošu darbu dažādās struktūrās, piemēram – 

Universitātē „Trešais vecums”: pusmūža cilvēkiem – „Universitātes” klausītājiem tiek lasītas 

lekcijas, vadītas treniĦu nodarbības, organizēti tematiski pasākumi. Ikgadēji šīs struktūras  

ietvaros tiek pasniegtas 5-7 attīstošas programmas. 

 

6. SPPA studiju programmas perspektīvas novērt ējums, Ħemot vērā 

Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības kopējo stratēăiju īstenošanā. 

Novērt ējumu krit ēriji:  

6.1. SPPA studiju programmas atbilstība valsts profesionālās augstākās 

izglītības standartam un profesijas standartam. 

 

Ar Latvijas uzĦemšanu Eiropas Savienībā, valstī notiek pārmaiĦas daudzās dzīves jomās      

– ekonomika, kultūrā, politikā, izglītībā u.t.t. Šie dinamiskie procesi rada nepieciešamību    

izveidot speciālas psiholoăiskās struktūras, kuras, profesionāli strādājot ar cilvēkiem,        

veicinātu efektīvu saskarsmi, personīgo resursu attīstību, palīdzētu karjeras izvēlē, personāla 

izvēlē organizācijās un iestādēs. Sabiedrības ekonomiskās un kultūras vajadzības nosaka 

nepieciešamību, kvalitatīvi pārveidot jebkura veida darbības psiholoăisko struktūru,      

paaugstināt cilvēka faktora nozīmi, veicināt radošā potenciāla attīstību, paaugstināt        

saskarsmes un darbaspēju līmeni. 
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SPPA psiholoăijas studiju programmā studentiem tiek piedāvāts plašs mācību kursu     

klāsts, kas nodrošina zināšanu un prasmju ieguvi dažādos psiholoăijas virzienos: praktiskais  

darbs ar ăimeni, psihologa darba specifika organizācijā, karjeras izvēles psiholoăiskie pamati, 

organizāciju izpētes metodes, psiholoăiskās konsultēšanas pamati, grupas pētīšanas metodes, 

vadības psiholoăija u.c. Tādējādi, SPPA psiholoăijas  studiju programma nodrošina praktiski 

orientētu psihologu sagatavošanu, kuru kvalifikācija un profesionālo zināšanu līmenis atbilst 

valsts mūsdienīgam un perspektīvam prasībām psiholoăiskās palīdzības sniegšanā dažādās 

sabiedriskās un saimnieciskās darbības sfērās. 

 

SPPA programma atbilst: 

 

6.1.1. LR Ministru kabineta 2001. gada 20. novembra noteikumiem Nr. 481 – 

„Noteikumi par otr ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu”: 

 

• Programmas apjoms (skat. 7.punktu); 

• Katras sadaĜas saturs un apjoms (skat. 9.1.-9.5. punktus); 

• Noslēguma kontroles formas (skat. 9.6. punktu); 

• Grāda un kvalifikācijas piešėiršana (skat. 15. punktu). 

 

Pēc programmas apguves absolventam ir tiesības turpināt mācības akadēmiskajā vai 

profesionālajā maăistra studiju programmā. (skat. 16. punktu) 

 

6.1.2. Profesijas standartam PS 0078, apstiprinātam ar IZM r īkojumu  2002.gada       

6. jūnij ā Nr. 351: 

 

• Apgūstamo kursu uzskaitījums un tematika; 

• Kopējo un īpašo profesionālo prasmju uzskaitījums.  

 

Profesijas standartu skaties pielikumā Nr. 3. 
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6.1.3. LR Labkl āj ības ministrijas 2002. gada 16. decembra rīkojumam Nr. 265 –   

„Par grozījumiem Profesiju klasifikator ā”. 

 

 Profesija – 2445 10 Praktiskais Psihologs. 

 

6.2. Darba devēju aptauja par absolventu nodarbinātību nākamajiem 

sešiem gadiem. 

 

Darba devēju aptaujā par SPPA studējošo profesionālās sagatavošanas novērtējumu    

piedalījās 14 iestādes un organizācijas: Rīgas speciāla pamatskola – attīstības centrs, Vangažu 

arodskola, s/o „MārtiĦa Fonds”(palīdzība ar hematoonkoloăiskām slimībām slimojošiem 

bērniem), Valsts SIA Straupes narkoloăiskā slimnīca pusaudžu rehabilitācijai, Naukšēnu    

Mācību un pārraudzīšanas iestāde, SIA „Tapeks”, SIA „Praktisko psihologu grupa”, SIA 

„Telegroup”, SIA „Neirožu klīnika” u.c. 

Darba devēji atzīst, ka augstskolas studējošie prakses vietās apliecina sevi kā motivētus 

darbam, godprātīgus un iniciatīvu bagātus topošos speciālistus, kuri ātri adaptējas darba vidē. 

Darba devēji atzīst, ka augstskolas studējošiem piemīt augsta atbildības sajūta pret 

veicamo darbu, kā arī teicamas komunikatīvās iemaĦas. 

Analizējot darba devēju atsauksmes redzams, ka SPPA studejošo teorētiskās zināšanas un 

praktiskās iemaĦas ir labas. 

Darba devēji atzīmē, ka, uzsākot darbu, SPPA atudējošie jutas sagatavoti profesionālu 

uzdevumu risināšanai. 

Studējošie spējot kritiski izvērtēt jebkuru radušos situāciju un ieraudzīt problēmas būtību. 

Studentu ieinteresētība, entuziasms, atbildības sajūta, prasme sadarboties un mērėtiecība 

sniedz pozitīvu rezultātu. 

SPPA profesionālās izglītības kvalitāte paredz ilgstošas sadarbības iespēju.  

Atsauksmes par studējošiem atrodas augstskolas koncelejā.  

 

 

7. Studējošie: 

 

7.1. Studējošo skaits programmā: 

Pašreiz kopējais studentu skaits programmā –400. 
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7.2. Pirmajā studiju gadā imatrikul ēto skaits. 

2006./2007. mācību gadā pirmajā kursā imatrikulēto studentu skaits –127. 

 

7.3. Absolventu skaits. 

Dotā programma tika licencēta 2006. gadā, tāpēc absolventu vēl nav. 

    

7.4. Studējošo aptaujas un to analīze. 

 

Atgriezeniskās saites iegūšanai par mācību procesa kvalitāti un efektivitāti studenti 

regulāri tiek anketēti.  

2006. gada veiktās anketēšanas mērėis bija informācijas iegūšana par studentu       

attieksmi pret studiju programmu, dažādiem studiju procesa un studentu dzīves organizācijas 

virzieniem, kā studenti vērtē docētāju darba kvalitāti.  

Ap 87% aptaujāto bija apmierināti ar studiju programmas saturu, 91% - ar to, ka viĦi 

mācās SPPA. 79% aptaujāto bija apmierināti ar docētāju darbu, sevišėi atzīmējot, ka docētāji 

sekmē studentu profesionālās kompetences paaugstināšanu, stimulē domāt un darboties,      

veicina diskusijas, respektē studentu viedokli.  

Aptaujāto vairākums pozitīvi novērtēja studiju procesa organizāciju un studiju slodzes 

sadali (73% aptaujāto atzina, ka studiju slodze ir pietiekama).  

Ap 70% aptaujāto ir apmierināti ar psiholoăisko klimatu augstskola. 

Aptaujas anketā bija ietverti arī jautājumi par studenta personības izaugsmes dinamiku. 

Studiju kursa beigās notiek ekspress – aptauja par zināšanu pasniegšanas efektivitāti. 

 

7.5. Absolventu aptaujas un to analīze. 

Dotā programma tika licencēta 2006. gadā, tāpēc absolventu vēl nav. 

 

7.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā. 

 

Fakultātes administrācija pievērš lielu uzmanību studentu iesaistei 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. 
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Katra semestra sākumā notiek informatīvas sanāksmes, kurās studenti saĦem     

informāciju par studiju saturu un specifiku pašreizējā posmā, par pētnieciskā darba un prakses 

aktuāliem jautājumiem, sapulcē docētāji prezentē jaunos studiju kursus. 

Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas reglamentē dažādas mācību darbības    

nozares. 

Ik mēnesi katrā studentu grupā notiek sapulce, kurā piedalās administrācijas pārstāvji. 

Šajās sapulcēs apspriež kārtējos jautājumus, studentu ieteikumus un vēlmes studiju procesa 

pilnveidošanai. Studentiem ir iespējams savus priekšlikumus un problēmas individuāli       

pārrunāt ar rektoru, dekānu, turklāt, reizi divās nedēĜās tiem, kuri to vēlas, tiek organizētas 

pārrunas ar dekānu neformālos apstākĜos, lai apspriestu studiju programmas, augstskolas   

attīstības jautājumos, dažādas psiholoăiskas problēmas. 

Izstrādāta studentu aptaujas sistēma, kas sniedz studentiem iespēju brīvi izteikt savus 

uzskatus par mācību procesa saturu kvalitāti. 

Ir izstrādāta un apstiprināta Senātā (Senāta sēdē 2003.gada 5.februāri) kārtība, kādā 

izskatāmi studentu ierosinājumi. 

 

8. SPPA studiju programmā nodarbinātā akadēmiskā personāla 

novērt ējums: 

8.1. Akadēmiskā personāla skaits, norādot akadēmisko amatu skaitu    

un to personu skaitu, kurām ir doktora zinātniskais grāds vai      

maăistra grāds: 

 Fakultātē pavisam strādā 35docētāji . 

 No viĦiem: 19 cilvēki – 54,2 % ir ievēlēti amatā, to skaitā:  

• Starptautiskās psiholoăijas zinātĦu akadēmijas akadēmiėis – 1; 

• Profesori –  3; 

• Asociētie profesori – 3; 

• Docenti – 3; 

• Lektori – 8; 

• Asistenti – 1;  

To skaitā:   

• Doktori – 7 (36.8 %); 

• Maăistri – 11 (57.3 %). 
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8.2. Akadēmiskā personāla kvalifik ācijas atbilstība struktūrvienības 

mērėu un uzdevumu īstenošanai (projektu vadība, pētniecības virzieni un to  

rezultāti) , noradot, ka augstākās izglītības programmā, neietverot augstākās izglītības 

programmas izvēles daĜas, prakšu, gala pārbaudījumu un valsts pārbaudījumu     

īstenošanu, strādā vismaz 50 % no ievēlētā akadēmiskā personāla.  

Docētāju profesionālās kvalifikācijas un kompetences līmenis atbilst fakultātes      

mērėiem un uzdevumiem: pēdējo sešu gadu laikā no 35 docētājiem 6 cilvēki ir piedalījušies 

Latvijas un starptautisko zinātnisko projektu realizācijā, 15 cilvēki ir sagatavojuši publikācijas 

Latvijas vai ārvalsts izdevumos, 10 cilvēki ir veikuši pētniecisko darbu maăistra darba 

sagatavošanas ietvaros., 6 cilvēki pašlaik mācās doktorantūrā. 

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

No 19 docētājiem, kas ir ievēlēti amatā, 15 cilvēki (79%) pasniedz nozares      

profesionālās specializācijas kursus un teorētiskos pamatkursus.  

 

Ievēlētais akadēmiskais personāls. 

 
Nr. Uzvārds, vārds Zinātniskais 

grāds, amats  

Studiju kursi 

A B C D 

1. Dudkina Aija Mag. psych., 

sertificēta 

psiholoăe, 

lektore 

Saskarsmes psiholoăija 

Psihologa ētika 

Ievads praktiskajā psiholoăijā 

2. Gorjačeva 

Margarita 

Mag. psych., 

asistente 

Darba psiholoăija 

Saskarsmes psiholoăija 

Karjeras izvēles psiholoăiskie pamati 

3. Gusevs Aleksandrs Dr. paed.,  

asoc.prof. 

Latviešu valoda profesionālajā saskarsmē 

Ievads mācību darbībā 

4. Ivančikova Inessa Mag. art.,  

docente 

Vācu valoda 

5. Ivanova Natālija Dr. psych., 

sertificēta 

psihoterapeite, 

asoc. prof. 

Attīstības psiholoăija 

Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 

Ievads praktiskajā psiholoăijā 

Ievads profesionālajā darbībā 
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Artterapijas pamati 

6. Kamišāne Marina Sertificēta 

psiholoăe, 

lektore 

Personības izpētes metodes 

Psiholoăiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 

7. KoĜadko Svetlana Mag. psych.  

Sertificēta 

psiholoăe, 

lektore 

Anatomija un fizioloăija 

Psihofizioloăija 

Praktiskais darbs ar ăimeni 

Neiropsiholoăijas pamati 

Kl īniskā psiholoăija 

8. LiepiĦa Skaidrīte Dr. psych. 

docente 

Retardēto bērnu psiholoăija 

9. Meikšāne Dzidra Dr. habil. paed, 

emer.prof. 

Zinātnisko pētījumu metodoloăija 

Psiholoăiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 

10. Mihailova 

Svetlana 

Mag. philol., 

asoc. prof. 

Franču valoda 

11. Mihailovs Jānis 

 

Dr. psych., 

SPZA 

Akadēmiėis, 

sertificēts 

psihologs 

Personības psiholoăija 

Tēla izpētes psiholoăija 

 

12. Muzis Roberts Mag. art., 

profesors 

Tēla izpētes psiholoăija 

13. Pišinska Inna 

 

Mag. psych.,  

sertificēta 

psihoterapeite, 

lektore 

Attīstības psiholoăija 

Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 

 

14. Roze Jānis Mag. psych., 

lektors 

Psihologa darba specifika organizācijā 

Organizāciju izpētes metodes 

Eksperimentālā metode psiholoăijā 

15. SavoĦa Inna Mag. psych., 

lektore 

Sociālā psiholoăija 

Eksperimentālā sociālā psiholoăija 

Grupas pētīšanas metodes 

Sociālpsiholoăisko projektu izstrādāšanas pamati 
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16. Soldatenko 

Nadežda 

Mag. paed.,  

lektore 

Vispārīgā psiholoăija 

Kognitīvie psiholoăiskie procesi 

Diferenciālās psiholoăijas pamati 

Eksperimentālā metode psiholoăijā 

17. Veide MārtiĦš 

 

Dr. psych., 

docents 

Matemātiskā statistika 

Ievads reklāmas psiholoăijā 

18. Voronova Natālija 

 

Mag. psych., 

sertificēta 

psiholoăe, 

lektore 

Psihologa darba specifika organizācijā 

Organizācijas pašprezentācija 

Vadības psiholoăija 

19. ZaĜkalns Jānis Dr. habil. med., 

profesors 

Anatomija un fizioloăija 

Psihofizioloăija 

Neiropsiholoăijas pamati 

Veselības psiholoăija 

 
 
 

Docētāji, kas ir uz laiku pieĦemti darbā. 

 
20. ĀbeltiĦa Marija Mag. psych. 

 

Praktiskais darbs ar ăimeni  

 Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 

21. Aspere Agnese Mag. psych. Ievads psiholoăijā 

 

22. Bierande Signe Mag. soc. 

zinātĦu 

sabiedrības 

vadībā 

Darba psiholoăija 

23. Bluša Maira Mag. psych. Pedagoăiskā psiholoăija 

Ievads profesionālajā darbībā 

24. Brazauska Valda Dr. phil. Filozofijas pamati 

 Loăika 

25. Breslavs Geršons Dr.habil. 

psych., 

sertificēts 

psihologs 

Vispārīgā psiholoăija 

Personības psiholoăija 

Personības izpētes metodes  

Psihometrika 

26. Caune Mintauts Dr. habil. med. Ievads psihiatrijā 
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27. Čaikovska Tamāra Sertificēta 

psiholoăe 

Kl īniskā psiholoăija  

Veselības psiholoăija 

28. Eiholca Anita Mag.philol. AngĜu valoda 

29. Girsova Laila LU doktorante Sociālā psiholoăija 

Eksperimentālā sociālā psiholoăija 

Grupas pētīšanas metodes 

Psiholoăijas vēsture 

30. Hajenko Svetlana Humanitāro 

zinātĦu 

maăistrs 

mākslā 

Tēla izpētes psiholoăija 

Pašprezentācijas pamati 

Mākslas vēsture 

31. LapiĦa Dace Mag. psych. Attīstības psiholoăija 

Ievads profesionālajā darbībā 

32. Matule Guna Dr.sc.soc. Ievads socioloăijā 

33. Petrova Inese Mag. psych., Attīstības psiholoăija 

34. PĜaviĦa Iveta Ārste Ievads psihiatrijā 

35. Ščerbakovs Nikolajs Ārsts Deviantas uzvedības psiholoăija 

Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoăija 

Ievads psihiatrijā 

 
 

Akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības vai mākslinieciskās jaunrades 

biogrāfijas (Curriculum vitae) skat. pielikum ā Nr.7. 

 

8.3. Augstskolās vismaz divi ir zinātĦu doktori vai profesori taj ā   

zinātĦu nozarē vai zinātĦu nozarēs, kurās īsteno augstākās izglītības 

programmu. 

 Programmas īstenošanā piedalās kopumā 5 psiholoăijas doktori, no viĦiem 4 cilvēki ir 

ievēlēti amatā.  

 

8.4. Akadēmiskā personāla atlases, atjaunošanas, apmācības un  

attīstības politika nākamajiem sešiem gadiem.  

Personāla atlases, atjaunošanas stratēăija: 

• Jauno docētāju sagatavošanu no perspektīvākajiem SPPA absolventiem; 
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• Citu augstskolu doktoru un doktorandu aicināšana par docētājiem SPPA, ja viĦu    

intereses sakrīt ar SPPA interesēm; 

• Spilgtāko nozares speciālistu praktiėu iesaistīšana; 

• Ārzemju speciālistu iesaistīšana programmas realizēšanā uz līguma pamata. 

 

Personāla apmācības un attīstības stratēăija: 

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

• Metodoloăisku semināru un tematisku konferenču organizēšana un vadīšana; 

• Specializētu kvalifikācijas paaugstināšanas kursu rīkošana; 

• Pedagoăiskās pieredzes apmaiĦa metodiskās sapulcēs un laboratoriju darba ietvaros; 

• Personāla darba pieredzes analīze studiju procesa kvalitātes monitoringa kontekstā. 

 

8.5. SPPA programmā iesaistītajam akadēmiskajam personālam ir j ābūt augsti 

kvalific ētam un kompetentam, lai nodrošinātu studējošajiem nepieciešamo pētniecības 

iemaĦu, teorētisko zināšanu, prasmju un kompetenču apguvi. 

  

Informāciju par akadēmiska personāla kvalifikāciju un kompetenci skaties punktā 8. 
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9. Finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums. 

Programmas materiāli tehnisko nodrošinājumu veido ēkas BruĦinieku ielā 65 (2800 

m 2 ), ēkas GogoĜa ielā 12 (450 m2 ) - šīs divas ēkas ar apkārtējo zemi veido augstskolas īpašumu.  

Tiek iekārtota mācību bāze Gulbenes rajona Stāmerienā (2100 m2 ), kas paredzēta 

radošiem izbraukumiem, semināriem, treniĦu darbībai, projektu izstrādei, arī kā atpūtas 

komplekss.  

Pamatā psiholoăijas programmas realizācija notiek ēkā BruĦinieku ielā 65, kur bez 

mācību un rekreatīvajām telpām uzbūvēti arī 5 profesoru dzīvokĜi, kas dod iespēju     

augstskolā regulāri strādāt arī ārzemju vieslektoriem. Atsevišėu bloku ēkā veido bibliotēka    

ar grāmatu krātuvi un lasītavu (l80 m2 ). 

BruĦinieku ielā 65 ir iekārtoti četri datoru kabineti (66 m2 , 45 m2 , 45 m2  un 25 m2 ), 

kuros izvietoti 60 PC sistēmas datori ar pieslēgumu internetam un 15 Apple sistēmas      

datori. Pavisam Augstskolā ir 100 datori,14 printeri un 4 skeneri. 

Programmas realizācijai tiek izmantoti audio vizuālie un citi tehniskie līdzekĜi -      

24 televizori, t.sk. viens kinoprojektors videomateriālu demonstrēšanai lielajā auditorijā, 2 

videoprojektori, 1 LCD televizors, 17 videomagnetafoni, 27 diktofoni, 20 digitālie       

fotoaparāti, l0 digitālās videokameras, iekārta grāmatu un brošūru iesiešanai, 6 kopētāji, 2 

kodoskopi. 

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

iespējas efektīvāk varētu izmantot mācību procesā. 

SPPA darbojas divi Resursu centri - psiholoăijas un svešvalodu (66 m2  un 47       

m 2 )un metodiskais kabinets (45 m2 ) 

Programmas metodiskajam nodrošinājumam tiek izmantots bibliotēkas komplekss,  

kurā ietilpst bibliotēka ar lasītavu (180 m2 ) un interneta zāles (66 m2 ) Patlaban augstskolas 

bibliotēkas un resursu centru fondā ir 14300 vienību. 

Tiek pasūtīti psiholoăiskie žurnāli angĜu 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 angĜu, 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,        
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Behavioural psychotherapy, Clinical Psychology and Psychotherapy, Clinical Psychology. 

Science and Practice, Journal of clinical child psychology, Baltijas Psiholoăijas žurnāls, 

Psiholoăijas pasaule, Psiholoăija 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.  

Studentiem ir iespēja izmantot elektronisko žurnālu bāzi EBSCO, kas satur speciālās bāzes 

psihologiem – Psychology & Behavioral Sciences Collection (PBSC), PsycINFO,       

PsycARTICLES. Tikai PBSC piedāvā vairāk nekā 500 pilnteksta žurnālus. 

Bibliotēkas fondā izmantošanas dinamiku vēl bez tradicionālajiem katalogiem nodrošina    

lietišėā datorprogramma, kura satur divas datu bāzes: grāmatu un metodisko materiālu 

Studentiem ir iespējas izmantot arī citu Latvijas zinātnisko bibliotēku fondus (piemēram,     

LU Zinātniskās bibliotēkas fondus, Akadēmiskās bibliotēkas fondus, MisiĦa bibliotēkas fondus u.c.).  

 Studiju programmas izmaksas paredzēts segt no studiju maksām, kuras ir noteiktas no    

535 Ls līdz 819 Ls gadā, atkarībā no studiju formas.  

 

10. Ārējie sakari: 

 

10.1. Sadarbība ar darba devējiem. 

 Saistība ar darba devējiem notiek personisko kontaktu tikšanās, sarakstes ceĜa, ar viĦu 

anketēšanu, kā arī kopīgi gatavojot dažādus pasākumus. 

Piemēram, Vangažu arodskolas direktore I. BriĦke, Mācību un pāraudzināšanas iestādes 

„Naukšēni” direktora vietniece L. CeriĦa, Jūrmalas skolu psiholoăiskās  palīdzības centra 

darbinieki S. Zaėe un A. Isakoviča, SIA „Praktisko psihologu grupa” direktore A. Dudkina ir 

piedalījušas konferencēs, kas bija veltītas studentu prakses rezultātiem.  

Vangažu arodskolas direktore I. BriĦke, Rīgas privātăimnāzijas „Maksima” direktore     

Dr. paed. O. Isakova, Rīgas speciālās pamatskolas – attīstības centra direktore J. Jansone   

piedalās valsts pārbaudījuma komisijā. 

 

 

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

izglītības programmas. 

 Noslēgti sadarbības līgumi ar Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoăijas institūtu 

(Francija), ar M.Lomonosova Maskavas Valsts universitātes Psiholoăijas fakultāti (Krievija),      
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ar Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoăijas institūtu (Lietuva),ar Daugavpils Universitāti, 

Baltijas Krievu institūtu (Latvija), Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskolu       

(Latvija). 

Līgumus skaties 11.punktā un pielikumā Nr.9. 

10.2.1. SaskaĦā ar šo sadarbības līgumu pantiem starp augstskolām notiek apmaiĦa ar  

docētājiem lekciju lasīšanai, semināru vadīšanai, notiek piedalīšanās zinātniskajās       

konferencēs. 

 Tā Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoăijas institūta profesori A.Židuārs,        

M.Lalū un vēl citi katru gadu mūsu augstskolā rīkoja seminārus klīniskās psiholoăijas, 

psihodiagnostikas, starpkultūru attiecību izpētes psiholoăisko metožu jautājumos, kā arī     

uzstājas ar referātiem ikgadējās starptautiskās zinātniski praktiskās konferencēs – Vasaras 

universitātēs. 

 SPPA Psiholoăijas fakultātes dekāns J. Mihailovs piedalījās 

Starptautiskajā kongresā Romas Universitātē, Psiholoăijas fakultātē (Itālija), 

2002.g. ar referātu „Film a soggeto come un sogno collectivo: criteri 

d’interpretazioni” („Mākslas filma kā kolektīvs sapnis: interpretācijas       

kritēriji”). 

Starptautiskajā konferencē „Histories Familiales, Identité,       

Citoyenneté”Lumjēru – Lionas 2 Universitātes Psiholoăijas institūtā, 2002.g. ar 

referātu „Les problémes d’identité et de citoyenneté en Lettonie ou le     

phénomène d’exil dans le for intérieur”. 

2003. gadā – IX Vispasaules kongresā (Ž. Verna Pikardijas Universitāte,    

Francija, Amjēna), kura organizators bija Starptautiskā starpkultūru pētījumu 

Asociācija, starptautiskajā konferencē „Ergonomikas psiholoăiskie aspekti” 

(Maskava - Tvera). 

2005.g. – Starptautiskā konference „Bērna pieredze” (Lumjēru -  Lionas 2 

Universitātes Psiholoăijas institūtā). 

2006.g. – docētāji J. Mihailovs un I. Pišinska ir piedalījušies konferencē „Eksistenciālā    

dimensija psiholoăiskajā konsultēšanā un psihoterapija” (Lietuva). 

 

 

Kopā ar Amjēnas Universitāti (ar psiholoăijas doktori Beatrisi Madjū) tiek pētītas Latvijas un 

Francijas iedzīvotāju nacionālās identifikācijas problēmas, sagatavotas kopīgas publikācijas: 

1) B. Madiot, J. Mihailov. Représentation sociale et langage // Journal des psychologies – 

aris, decembre 2001 p.7; 
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2) Béatrice Madiot et Janis Mihailov. La Lettonie: entre consensus at particularités 

identitaires. // Transition et sociétés. Les pays Baltes. Nr. 2. – France, 2002. 

 

Augstskolā darbojas Maskavas Psiholoăiski pedagoăiskās Universitātes Psiholoăiskās 

konsultēšanas fakultātes dekāna profesora F.VasiĜuka psihoterapeitiskā darbnīca individuālās 

psihoterapijas jautājumos.  

 Psiholoăijas doktores O.Karabanova un J.Zaharova (Maskavas Valsts universitāte,      

Krievija) rīkoja seminārus korekcijas darba metodoloăijas un prakses un vecumgrupu 

konsultēšanas jautājumos, seminārus personības teorijā vada MVU Psiholoăijas fakultātes 

vispārīgas psiholoăijas katedras vadītājs profesors B.Bratuss u.c. 

  

10.2.2. Atbilstoši sadarbības līgumam ar Daugavpils Universitāti periodiski tiek praktizēta 
studentu un docētāju savstarpēja semināru un konferenču apmeklēšana. 
   

Piemēram, SPPA studentiem Profesors A.Vorobjevs nolasīja lekciju „Psiholoăijas  
globālās attīstības tendences”. 
 SPPA notika Daugavpils Universitātes profesora A.Vorobjova grāmatas „Sociālā 
psiholoăija” prezentācija. 
  
 
10.3. Studējošie, kas ir studējuši ārvalstīs studējošo apmaiĦas programmu ietvaros. 
 
 Programmas „Erasmus” ietvaros 2003.-2004. mācību gadā studēja Lūmjēru – Lionas 2 
Universitātē 3.kursa studente Karīna Celais, 2004.gadā – 4.kursa studente Asja Sirova.  
 
 2004.-2005. gadā Maskavas pilsētas Psiholoăijas un Pedagoăijas Universitātes sociālās 
psiholoăijas fakultātē studēja 3.kursa studente Ramona Lazare. 
 

2006. gadā 5.kursa studente Tamara Kabakova pārraudzības prakses ietvaros piedalās 
jauniešu programmā „Eiropas brīvprātīgais dienests” Vicenzā (Itālija).  
 
 
10.4. Ārzemju studējošo skaits programmā. 

 
2006. gadā Lionas Universitātes (Francija) studente Amelie Toureau-Tabard „Socrates 

Erasmus” apmaiĦas mācību programmā studēja SPPA 3.kursā. 
  
 
 
 
11. Dokumenti, kas apliecina, ka gadījumā, ja augstākās izglītības   
programma tiek likvid ēta, pieteicējs nodrošinās attiecīgās augstākās    
izglītības programmas studējošajiem iespēju turpin āt izglītības ieguvi citā 
augstākās izglītības programmā vai citā augstskolā. 
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Pielikums Nr. 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZRAKSTS NO SENĀTA SĒDES 
PROTOKOLA 
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Pielikums Nr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICENCE Nr. 04033-19 
07.07.2006. g. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS 
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APSTIPRINĀTS  
ar Izgl ītības un zinātnes ministrijas  

2002. gada 6. jūnija  
r īkojumu Nr. 351  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIJAS STANDARTS  
 
 
 
 

Reăistrācijas numurs PS 0078  
Profesija  Psihologs  
Kvalifik ācijas līmenis  5  
Nodarbinātības apraksts  Psihologs strādā organizācijā un/vai privātpraksē 

un sniedz psiholoăiskos pakalpojumus indivīdam 
un/vai grupai un/vai organizācijai. Psihologs veic 
psiholoăisko izpēti un izvērt ēšanu, konsultēšanu, 
psiholoăisko rehabilitāciju kr īžu un traumu 
gadījumos, veicina psiholoăisko adaptācijuun 
attīstību, veic zinātniskos pētījumus, tos prezentē 
un rūpējas par savu profesionālo izaugsmi 
izvēlētajā psiholoăijas darbības jomā – skolas, 
kl īniskajā, sociālajā, organizācijas/ darba, 
juridiskaj ā u.c. psiholoăij ā. Atkar ībā no izvēlētās 
darbības jomas psihologs apgūst un lieto jomai 
specifiskās zinātniski pamatotās izpētes un 
izvērt ēšanas, konsultēšanas, rehabilitācijas, 
adaptācijas un attīstības veicināšanas metodes un 
sniedz citus psiholoăiska rakstura pakalpojumus, 
ievērojot psihologa darba ētiku.  
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Pienākumi un uzdevumi  
Dažādu psiholoăijas nozaru psihologu pienākumi un uzdevumi ir līdzīgi, atšėiras šo uzdevumu 
veikšanai izvēlētās metodes, izpētes priekšmeti (personības iezīmes, intelektuālās spējas u.c.) un 
objekti (indivīds, grupa un/ vai organizācija). Izvēli nosaka katras psiholoăijas 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. Psiholoăiskā izpēte 
un izvērtēšana (indivīda, 
grupas un/ vai 
organizācijas)  
 

 
2.1. Noteikt izpētes mērėi.  
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 atziĦas klientam saprotamā veidā.  

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

 
3.1. Ievākt un precizēt informāciju par problēmu.  
3.2. Noteikt konsultēšanas mērėi 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. Psiholoăiskās 
adaptācijas un attīstības 
veicināšana*  
 

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

 
5. Psiholoăiskā 
rehabilitācija pēc 
traumas un krīžu 
gadījumos **  
 

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

 
6. Profesionālā 
izaugsme  
 

 
6.1. Piedalīties zinātniskajās un zinātniski praktiskajās konferencēs, 
semināros, kursos, treniĦos.  
6.2. Sekot jaunumiem profesionālajā literatūrā. Piedalīties pārraudzības 
(supervīzijas) nodarbībās un personīgā psihoterapijā.  
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7. Zinātniskā pētījuma 
veikšana psiholoăijā  
 

 
7.1. Noteikt pētījuma problēmu un mērėi.  
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. Psiholoăiskās izpētes 
datu bāzes veidošana  
 

 
8.1. Saglabāt un sistematizēt psiholoăiskās izpētes materiālus.  
8.2. Ievērojot konfidencialitāti un brīvprātības principu, sagatavot 
psiholoăiskās 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 trokšĦiem izolēts), ar vismaz  
vienu galdu, ērtiem krēsliem, vēlams dators, materiālu glabāšanai – slēdzams skapis. Psihologa 
darbam ir nepieciešamas psiholoăiskās izpētes metodikas, citi darba materiāli un aprīkojums 
atkarībā no profesionālās darbības jomas.  
• Fizikālie - nav  
• Bioloăiskie – nav  
• Ėīmiskie - nav  
 
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai  
Komplicētu psiholoăiskās 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.  
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Prasmes  

Kopīgās prasmes nozarē  Specifiskās prasmes profesijā  Vispārējās prasmes / 
spējas  

 
• izvēlēties atbilstošu saziĦas 
veidu ar dažāda vecuma un 
sociālo grupu pārstāvjiem  
• lietot dažādus saskarsmes 
paĦēmienus  
• novērtēt klienta* apkārtējās 
vides faktorus, kultūras un 
sociālās iezīmes  
• atpazīt klienta personības 
iezīmju un psihisko stāvokĜu 
izpausmes uzvedībā  
• balstīt savu profesionālo 
darbību uz zinātniski 
pamatotām psiholoăijas 
teorijām  
• kritiski izvērtēt dažādu metožu 
validitāti un ticamību  
• ievērot profesionālo ētiku un 
psihohigiēnu  
• iegūt psiholoăisku 
informāciju, adekvāti 
izmantojot dažāda veida 
psiholoăijas metodes 
(novērošana, aptauja, testēšana, 
intervija u.c.)  
• apkopot, analizēt un interpretēt 
psiholoăiska rakstura 
informāciju  
• izstrādāt pētījuma projektus 
psiholoăijā un tos realizēt  
• rakstīt zinātniska pētījuma 
pārskata darbu/ rakstu  
• lietot datu statistiskās 
apstrādes un analīzes 
datorprogrammas  
 

 
• veidot kontaktu ar klientu*  
• intervijā noteikt klienta 
vajadzības  
• izvēlēties psiholoăiskās izpētes 
metodes atbilstoši klienta izpētes 
vajadzībām  
• veikt klienta psiholoăisko izpēti 
/izvērtēšanu  
• pārrunāt un izskaidrot 
psiholoăiska rakstura informāciju 
klientam saprotamā veidā  
• izvēlēties psiholoăiskās 
konsultācijas metodi atbilstoši 
klienta risināmajai problēmai  
• sniegt klientam psiholoăisku 
konsultāciju  
• novērtēt psiholoăiskās 
konsultācijas rezultātu  
• veikt klienta psiholoăisko 
rehabilitāciju **  
• pamatot psiholoăiskās izpētes, 
konsultēšanas un rehabilitācijas** 
metožu izvēli  
• izstrādāt klienta adaptācijas vai 
attīstības programmu sadarbībā ar 
citiem speciālistiem un to realizēt  
• novērtēt klienta psiholoăiskās 
izmaiĦas  
• izvērtēt savu profesionālo 
kompetenci konkrētu uzdevumu 
veikšanai  
 

 
• 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 
līdzekĜus  
• noformēt, sistematizēt 
un glabāt lietišėos 
dokumentus  
• jaunrades un pētniecības 
prasme  
• risināt konfliktsituācijas  
• ievērot vispārīgos ētikas 
principus  
• ievērot darba drošības un 
higiēnas prasības  
• spēt sazināties latviešu 
valodā un apgūtā 
svešvalodā 
• pilnveidot profesionālās 
zināšanas un prasmes 
tālākizglītības procesā  
• pieĦemt lēmumus un 
uzĦemties 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 psiholoăijā 
 
 



 49

 
 
 
Zināšanas  

Zināšanas  Zināšanu līmenis  
 Priekšstats  Izpratne  Lietošana  

Psiholoăijas nozares un profesionālās darbības 
jomas  

   

Kvanitatīva un kvalitatīva pētījuma metodoloăija  
un metodes psiholoăijā  

   

Statistikas datu apstrādes un analīzes metodes 
(vienkāršās un multivariatīvās)  

   

Psihes bioloăiskie pamati     
Vispārīgā psiholoăija     
Psiholoăijas vēsture     
Psihologa ētika     
Kognitīvā psiholoăija     
Neiropsiholoăija     
Attīstības psiholoăija     
Sociālā psiholoăija     
Personības psiholoăija     
Diferenciālā psiholoăija     

Pedagoăiskā / mācību psiholoăija
a 

    

Organizāciju psiholoăija
b 

    

Darba psiholoăija
b 

    

Kl īniskā/ patopsiholoăija     

Veselības psiholoăija
c 

    

Ăimenes psiholoăija 
c 

    

Psiholoăiskā konsultēšana     
Psihometrika     
Psiholoăiskās izpētes un izvērtēšanas metodes     
Zinātnisko rakstu darbu izstrāde     
Svešvaloda     
Informātikas pamati     

Darba likumdošana 
b 

    

Ekonomikas pamati 
b 

    

Cilvēktiesību pamati     
Filozofijas pamati     

Citu psiholoăijas 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  
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d 

šīs zināšanas ir vairāk nepieciešamas tiem psihologiem, kas strādās specifiskās psiholoăijas 
nozarēs (juridiskajā, vides, sporta psiholoăijā u.c.)  

 
 
 

Psihologa profesijas standarta izstrādes darba grupa sastāvs:  
• Malgožata Raščevska, darba grupas vadītāja, Dr.psych. asoc. prof., Latvijas Universitātes 
Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes, Psiholoăijas nodaĜas vadītāja  
• Inga Ezera, darba grupas sekretāre, Ma. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības 
deleăētā pārstāve  
• Ilāna Bistrova, Ma. psych., Latvijas organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja  
• Pāvels Tjurins, Dr.psych., Psiholoăijas augstskolas docents, Valsts policijas Psiholoăiskā 
dienesta priekšnieks  
• Ludmila KaĜiĦĦikova, Dr. psych., Psiholoăijas augstskolas docente, Attīstības psiholoăijas 
katedras vadītāja, Profesionālo psihologu asociācijas biedre  
• Natālija ŠmeĜova, Psiholoăijas augstskolas lektore, Psiholoăiskās un psihiatriskās palīdzības 
konsultatīvā centra vadītāja, Psiholoăijas un psihiatrijas konsultāciju centra psiholoăe  
• Geršons Breslavs, Dr. habil. psych., Sociālo tehnoloăiju augstskola, Psiholoăijas katedras 
vadītājs, Psiholoăijas profesionālās studiju programmas direktors  
• Guntis Tomsons, Starptautiskā praktiskās psiholoăijas institūta vicerektors  
• Tamāra Čaikovska, Starptautiskais praktiskās psiholoăijas institūts, Praktisko psihologu 
asociācijas deleăētā pārstāve  
• Kristīne Maslovska, Ma psych., Latvijas Psihologu Apvienības valdes priekšsēdētāja, Valsts 
policijas Psiholoăiskā dienesta psiholoăe  
• Anda KauliĦa, Ma. psych., RPIVA Psiholoăijas profesionālās studiju programmas direktore  
• Inese Platpīre, Ma psych., Latvijas skolu psihologu asociācijas deleăētā pārstāve, Rīgas kultūras 
skolas psiholoăe  
• Ingūna Upzare, Ma psych., Latvijas skolu psihologu asociācijas priekšsēdētāja, Rīgas Skolu 
valdes psiholoăiskā dienesta psiholoăe  
• Evija Strika, Ma psych., Klīnisko psihologu asociācijas deleăētā pārstāve, BOV SIA 
“Psihiatrijas centrs” vecākā psiholoăe  
• Anda Fenogenova, Ma. psych., Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas fakultātes 
Psiholoăijas nodaĜas Psihologa asistenta profesionālās programmas direktore  
 
Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes eksperti:  
• Natālija Bahmačova, M.psych., klīniska psiholoăe, Krīzes centra "Skalbes" psiholoăe;  
• Natālija Ivanova, DR.psych.,asoc. profesore, Starptautiskā praktiskās psiholoăijas institūta 
docētāja, Latvijas Skolu psihologu asociācijas supervīzore, Eksistenciālās psihoterapijas 
Austrumeiropas asociācijas locekle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZSNIEDZAM Ā DIPLOMA UN 
PIELIKUMA PARAUGS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 51

      Ar valsts pārbaudījuma komisijas  
 2007. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 001 

 
  
 

    Marika OzoliĦaMarika OzoliĦaMarika OzoliĦaMarika OzoliĦa    
 

 (p.k. xxxxxx-xxxxx) 
 

 ieguvusi 
 

 PRAKTISK Ā PSIHOLOGA KVALIFIK ĀCIJU 
 

 Iegūtā kvalifikācija atbilst piektajam  
 profesionālās kvalifikācijas līmenim 

 un 
 PROFESIONĀLO BAKALAURA GR ĀDU  

 PSIHOLOĂIJĀ 
 
 

 Z. V. 
 

 Rektors        ____________________ J. ZaĜkalns 
 
 Valsts pārbaudījuma  
 komisijas vadītāja ____________________ I. Jansone 

 
 

 Rīgā 
 2007. gada 27. jūnijā 
 Reăistrācijas Nr. xxxx
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STARPTAUTISK Ā PRAKTISK ĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 
Reă. Nr. 40003011275 

BruĦinieku iela 65, Rīga, LV-1011, e-pasts: sppa@sppa.lv 
 

Diploma pielikums  
Diploma sērija PDC 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 iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi 
pabeigto studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par 
kvalifikācijas novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās 
astoĦās sadaĜās. Ja kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda iemeslu. 

 

1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU: 
 
1.1.  Vārds: Marika  
1.2 .  Uzvārds: OzoliĦa 
1.3.  Dzimšanas datums (datums/mēnesis/gads): xx.xx.xxxx. 
1.4.  Personas kods: xxxxxx-xxxxx 
 
2.    ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
2.1. Kvalifikācijas nosaukums: praktiskais psihologs  
2.2. Galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai: praktiskā psiholoăija 
2.3. Kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss: Starptautiskā Praktiskās 

Psiholoăijas Augstskola, privāta, valsts beztermiĦa akreditēta augstskola (LR Augstākās 
Izglītības padomes 22.01.2004. lēmums Nr. 5) 

2.4. Studijas administrējošās iestādes (ja tas atšėiras no šī pielikuma 2.3. apakšpunktā minētā 
nosaukuma un statusa) nosaukums un statuss: skat.2.3. 

2.5. Mācību valoda un eksaminācijas valoda: latviešu 
 
3.    ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI: 
 
3.1. Kvalifikācijas līmenis: profesionālā bakalaura augstākās izglītības programma (5. līmenis) 
3.2. Oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums: 4 gadi(160 

kredītpunkti, 240 ECTS kredītpunkti), viens kredītpunkts atbilst 40 stundām, kas ietver 
nodarbības auditorijās un patstāvīgo darbu, uzsāka studijas 2003.g., pabeidza studijas 
2007.g. 

3.3. UzĦemšanas prasības: vidējā izglītība 
 
4.    ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM: 
 
4.1. Studiju veids: pilna laika studijas 
4.2. Programmas prasības: SaskaĦā ar psihologa profesijas standarta (PS0078) 5. kvalifikācijas 

līmeni, apgūt specifiskās, profesionālajai darbībai nepieciešamās zināšanas un prasmes. 
Apmācības beigās jākārto kvalifikācijas eksāmens psiholoăijā, jāaizstāv bakalaura darbs . 

4.3. Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīmes/kredītpunkti: 
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Priekšmeta nosaukums 
Kred ītpunktu 

skaits 
ECTS 

kredītpunktu 
skaits 

Vērt ējums 

Vispārizglītojošie studiju kursi 
AngĜu valoda 10 15 6 (gandrīz labi) 
Vispārizglītojošie izvēles kursi- 10 kredītpunkti 
Latviešu valoda profesionālajā saskarsmē 2 3  
Franču valoda 6 9 7 (labi) 
Vācu valoda 6 9  
Filozofijas pamati 2 3 7 (labi) 
Loăika 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Ievads socioloăijā 2 3  
Mākslas vēsture 2 3  
Pašprezentācijas pamati 2 3  
Propedeitiskie kursi 
Ievads mācību darbībā 1 1.5 Ieskaitīts (6) 
Ievads psiholoăijā 1 1.5 Ieskaitīts (7) 
Ievads praktiskajā psiholoăijā 1 1.5 Ieskaitīts (7) 
Ievads profesionālajā darbībā 1 1.5 Ieskaitīts (5) 
Psihologa ētika 1 1.5 Ieskaitīts (8) 
Nozares profesionālās specializācijas kursi un teorētiskie pamatkursi 
Attīstības psiholoăija 10 15 6 (gandrīz labi) 
Sociālā psiholoăija 3 4.5 8 (Ĝoti labi) 
Eksperimentālā sociālā psiholoăija 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Sociālpsiholoăisko projektu izstrādāšanas pamati 2 3 Ieskaitīts(8 ) 
Praktiskais darbs ar ăimeni 2 3 Ieskaitīts (7) 
Kl īniskā psiholoăija 4 6 7 (labi) 
Neiropsiholoăijas pamati 2 3 7 (labi) 
Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 4 6 7 (labi) 
Darba psiholoăija 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Psihologa darba specifika organizācijā 2 3 8 (Ĝoti labi) 
Vispārīgā psiholoăija 10 15 9 (teicami) 
Anatomija un fizioloăija 2 3 6 (gandrīz labi) 
Psihofizioloăija 2 3 6 (gandrīz labi) 
Kognitīvie psiholoăiskie procesi 2 3 6 (gandrīz labi) 
Diferenciālās psiholoăijas pamati 2 3 Ieskaitīts (5) 
Psiholoăijas vēsture 2 3 6 (gandrīz labi) 
Personības psiholoăija 4 6 7 (labi) 
Pedagoăiskā psiholoăija 3 4.5 8 (Ĝoti labi) 
Profesionālās specializācijas izvēles kursi – 6 kredītpunkti 
Saskarsmes psiholoăija 2 3  
Artterapijas pamati 2 3  
Ievads psihiatrijā 2 3 Ieskaitīts (6) 
Retardēto bērnu psiholoăija 2 3  
Deviantas uzvedības psiholoăija 2 3 Ieskaitīts (7) 
Veselības psiholoăija 2 3  
Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoăija 2 3 Ieskaitīts (8 ) 
Vadības psiholoăija 2 3  
Karjeras izvēles psiholoăiskie pamati 2 3  
Ievads reklāmas psiholoăijā 2 3  
Organizācijas pašprezentācija 2 3  
Tēla izpētes psiholoăija 2 3  
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Kursa darbs Kred ītpunktu 
skaits 

ECTS kredītpunktu 
skaits 

Vērt ējums 

I kurss 3 4.5 9 (teicami) 
II kurs 3 4.5 9 (teicami) 
III kurs 3 4.5 7 (labi) 

 
Prakses 

 
Nr. Prakses veids Kredītpunktu 

skaits 
ECTS kredītpunktu 

skaits 
Vērt ējums 

1. Psiholoăiskās izpētes prakse 12 18 Ieskaitīts (7) 
2. Prakse attīstības psiholoăijā 6 9 Ieskaitīts (8) 
3. Prakse psihodiagnostikā 4 6 Ieskaitīts (7) 
4. Konsultatīvā prakse 4 6 Ieskaitīts (7) 

 
 

 
 
 

 
Tēmas nosaukums: „xxxxx.” 
 
 
 
4.4. Atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu: 
 
10 – izcili 5 – viduvēji 
9 – teicami 4 – gandrīz viduvēji 
8 – Ĝoti labi 3 – vāji 
7 – labi 2 – Ĝoti vāji 
6 – gandrīz labi 1 – pavisam vāji 

Metodoloăija 
Zinātnisko pētījumu metodoloăija 2 3 Ieskaitīts (6) 
Psiholoăiskās izpētes un izvērtēšanas metodes 2 3 Ieskaitīts(8 ) 
Eksperimentālā metode psiholoăijā 4 6 8 (Ĝoti labi) 
Personības izpētes metodes 4 6 8 (Ĝoti labi) 
Grupas pētīšanas metodes 3 4.5 7 (labi) 
Organizāciju izpētes metodes 3 4.5 Ieskaitīts(7) 
Psihometrika 2 3 Ieskaitīts(7 ) 
Matemātiskā statistika 2 3 Ieskaitīts(7) 

Kred ītpunktu 
skaits 

ECTS kredītpunktu 
skaits 

Vērt ējums 
Kvalifik ācijas eksāmens 

2 3 7 (labi) 

Kred ītpunktu 
skaits 

ECTS kredītpunktu 
skaits 

Vērt ējums 
Bakalaura darbs  

10 15 7 (labi) 
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Par sekmīgām ir uzskatāmas zināšanas, kuras atbilst vērtējumam gandrīz viduvēji (4) un augstāk. 
 
 
4.5.  Kvalifikācijas klase: netiek noteikta. 
 
 
5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU: 
 
5.1. Turpmākās studiju iespējas: profesionālā augstākās izglītības studiju programma „Praktiskā 

psiholoăija” ar profesionālo bakalaura grādu psiholoăijā un praktiskā psihologa 
kvalifikāciju dod tiesības turpināt izglītību akadēmiskā maăistra vai profesionālā maăistra 
studiju programmā   

 
5.2. Profesionālais statuss: piešėir profesionālās psihologu asociācijas, izsniedzot sertifikātu   
 
 
 
6. PAPILDINFORMĀCIJA: 
 
6.1. Sīkāka informācija: Ar valsts pārbaudījuma komisijas 2007. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 001 

Marikai OzoliĦai ir piešėirta praktiskā psihologa kvalifikācija un profesionālais bakalaura 
grāds psiholoăijā un viĦai izsniegts diploms, kura sērija ir PDC Nr. xxxx . 

 
6.2. Papildinformācijas avoti: SPPA interneta lapa: http://www.sppa.lv 
 
 
 
7.      PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS: 
 
7.1 Datums: 27.06.2007. 
 
 
7.2 Paraksts un tā atšifrējums : ______________ J. ZaĜkalns 
 
 
7.3 Pielikuma apstiprinātāja amats: SPPA rektors  
 
7.4 Zīmogs: 
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8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGL ĪTĪBAS SISTĒMU VALST Ī 

Lai iegūtu tiesības iestāties augstskolā, jāiegūst vispārējā vidējā izglītība. Vispārējās vidējās 
izglītības un profesionālās vidējās izglītības iestāžu absolventus uzĦem augstskolā saskaĦā ar vispārīgajiem 
augstskolas uzĦemšanas noteikumiem. Augstskolas var noteikt arī specifiskas uzĦemšanas prasības 
(piemēram, noteikt, kādi mācību priekšmeti jāapgūst vidusskolā, lai varētu iestāties konkrētajā augstskolā 
attiecīgās studiju programmas apguvei).  

Kopējais vispārējās vidējās izglītības ilgums ir 12 gadi. Vidusskolās ir četru virzienu programmas — 
vispārizglītojošā, humanitārā un sociālā, matemātikas, dabaszinātĦu un tehnikas, kā arī profesionālā 
virziena programma.  

Visiem virzieniem kopīgi ir šādi obligātie priekšmeti: latviešu valoda, pirmā svešvaloda, otrā 
svešvaloda (mazākumtautību skolās — mazākumtautības valoda), matemātika, vēsture, sports, biznesa 
ekonomikas pamati, lietišėā informātika. Papildus minētajiem priekšmetiem katra programma ietver 
attiecīgā virziena obligātos un izvēles priekšmetus. 

Mācību gada garums ir 36 nedēĜas no 1.septembra līdz maija beigām. Kopumā vidējās izglītības 
programmā trijos gados minimālais mācību stundu skaits ir 3150 stundas, maksimālais — 3780 stundas 
(30–36 stundas nedēĜā). 

Lai saĦemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, jānokārto ne mazāk kā pieci eksāmeni un četras 
ieskaites. Eksāmeni jānokārto latviešu valodā, izglītības programmu virzienam atbilstošajā obligātajā 
mācību priekšmetā, vienā izglītības iestādes noteiktajā mācību priekšmetā un divos izglītojamā izvēlētos 
mācību priekšmetos. Vidējās izglītības programma noslēdzas ar centralizētajiem eksāmeniem, un 
uzĦemšana augstskolā notiek atbilstoši centralizēto eksāmenu rezultātiem. 

Vispārējās vidējās izglītības standartu ietver arī vidējās profesionālās izglītības programmas, kuras 
ilgst četrus gadus pēc pamatizglītības ieguves. 

 

Bakalaura un maăistra grādi ir gan akadēmiskajā, gan profesionālajā augstākajā izglītībā. Abu veidu 
bakalauriem ir tiesības stāties maăistrantūrā, abu veidu maăistriem (tiem pielīdzinot arī maăistra grādus 
medicīnā, zobārstniecībā un farmācijā — attiecīgi sešus un piecus gadus ilgas studijas) — doktorantūrā. 

Akadēmiskās izglītības mērėis ir sagatavot patstāvīgai pētniecības darbībai, kā arī sniegt teorētisko 
pamatu profesionālajai darbībai. Akadēmiskās izglītības programmas tiek īstenotas saskaĦā ar valsts 
akadēmiskās izglītības standartu. 

Bakalaura grādu zinātnes nozarē (nozaru grupā) piešėir pēc akadēmisko studiju pirmā posma. 
Bakalaura akadēmisko studiju programmu apjoms ir 120–160 (180–240 ECTS) kredītpunktu (turpmāk — 
KP), no tiem obligātā daĜa ir ≥50KP (75 ECTS), obligātās izvēles daĜa ir ≥20 (30 ECTS) KP, bakalaura 
darbs ir ≥10 KP (15 ECTS) un brīvās izvēles daĜa. Studiju ilgums pilna laika studijās ir seši līdz astoĦi 
semestri. 

Maăistra grādu piešėir zinātnes nozarē vai apakšnozarē pēc akadēmisko studiju otrā posma. 
Maăistra akadēmisko studiju programmas apjoms ir 80 KP (120 ECTS), no kuriem ne mazāk kā 20 KP ir  
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maăistra darbs, programmas obligātais saturs ietver attiecīgās zinātĦu nozares izvēlētās jomas teorētiskās 
atziĦas (≥30 KP) un to aprobāciju aktuālo problēmu aspektā (≥15 KP). 

Profesionālās augstākās izglītības iestādes uzdevums saskaĦā ar pirmā un otrā līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības valsts standartiem ir īstenot padziĜinātu zināšanu apguvi konkrētā darbības jomā, 
nodrošinot absolventu spēju izstrādāt vai pilnveidot sistēmas, produktus un tehnoloăijas un sagatavojot 
absolventu jaunrades, pētnieciskajam un pedagoăiskajam darbam attiecīgajā nozarē. 

Bakalaura profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 160 KP (240 ECTS): vispārizglītojošie 
kursi (≥15 KP), nozares teorētiskie pamati (≥36 KP), profesionālā specializācija (≥60 KP), izvēles kursi 
(≥6 KP), prakse (≥26 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥12 KP). 

Maăistra profesionālo studiju programmas apjoms ir vismaz 40 KP (60 ECTS): jaunākie sasniegumi 
nozarē, teorijā un praksē (≥7 KP), prakse (≥6 KP), valsts pārbaudījums, tai skaitā noslēguma darbs (≥ 20 
KP), kā arī pētniecības, projektēšanas, vadības, psiholoăijas un citi kursi. 

Profesionālajā augstākajā izglītībā ir ne vien bakalaura un maăistra programmas, bet arī citi 
programmu veidi: 
1) otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības programmas, pēc kuru apguves iegūst CEDUC piektā 
līmeĦa profesionālo kvalifikāciju. Programmu apjoms var būt vismaz 40 KP (60 ECTS) pēc bakalaura 
grāda ieguves vai vismaz 160 KP (240 ECTS) pēc vidējās izglītības ieguves. Programmas ietver praksi ne 
mazāk kā 26 KP (39 ECTS) apjomā un valsts pārbaudījumu, tai skaitā noslēguma darbu vismaz 10 KP 
apjomā; 
2) pirm ā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) programmas, pēc kuru apguves iegūst 
CEDUC ceturtā līmeĦa 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 līmeĦa 
profesionālās augstākās izglītības programmās. 

Doktorantūra. Kopš 2000.gada 1.janvāra Latvijā tiek piešėirts viena veida zinātniskais grāds — 
doktors. UzĦemšanai doktorantūrā ir nepieciešams maăistra grāds. Doktora grādu iegūst, publiski aizstāvot 
doktora disertāciju. Doktora disertāciju var izstrādāt triju līdz četru gadu laikā doktorantūras studiju 
ietvaros augstskolā vai arī pēc atbilstoša apjoma patstāvīgu pētījumu veikšanas, strādājot augstskolā, 
zinātniskā iestādē u.c. Doktora grāda piešėiršanas kārtību nosaka Latvijas Zinātnes padome. Doktora grādu 
piešėir Latvijas Zinātnes padomes apstiprinātas promocijas padomes. 

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

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

Apguves līmenis Atzīme Skaidrojums 
Aptuvenā ECTS 

atzīme 

10 izcili (with distinction) A 
Ĝoti augsts 

9 teicami (excellent) A 

8 Ĝoti labi (very good) B 
augsts 

7 labi (good) C 

6 gandrīz labi (almost good) D 

5 viduvēji (satisfactory) E vidējs 

4 gandrīz viduvēji (almost satisfactory) E/FX 

zems 3–1 negatīvs vērtējums (unsatisfactory) Fail 

Kvalit ātes nodrošināšana. SaskaĦā ar Latvijas normatīvajiem aktiem augstskolas var izsniegt valsts 
atzītus diplomus, ja studijas ir notikušas akreditētā augstskolā, akreditētā programmā un augstskolai ir 
apstiprināta satversme. Kvalitātes vērtēšana ietver augstskolas pašvērtējuma ziĦojuma sagatavošanu un 
ekspertu novērtējumu. Ekspertu grupās no vismaz trim ekspertiem tikai viens var būt no Latvijas, pārējie 
(vairumā gadījumu) — no Rietumeiropas un citām Baltijas valstīm. Lēmumu par programmas akreditāciju 
pieĦem Akreditācijas komisija, bet par augstskolas akreditāciju — Augstākās izglītības padome. 
Akreditācijas pirmais cikls Latvijā noslēdzās 2001.gadā. Atkārtotiem novērtējumiem jānotiek ne retāk kā 
reizi sešos gados. 

Papildinformācija: 
1. Par izglītības sistēmu — http://www.izm.lv, http://www.aic.lv 
2.Par augstskolu un programmu statusu – http://www.aiknc.lv 
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Pielikums Nr. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU KURSU ANOTĀCIJAS 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Ievads mācību darbībā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – A.Gusevs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 1 (1,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –20, patstāvīgais darbs - 20 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: apgūt mācību procesa didaktiskas metodes un paĦēmienus, izzināt  mācību 

procesam raksturīgos pamatnolikumus un likumsakarības. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: iepazīstināt studentus ar didaktikas populārākajām teorijām, 

tādām, kā „mācību process”, „mācības principi”, „izglītības saturs”, „mācību metodes”, „mācību 
organizāciju formas”, iemācīties pašmācības paĦēmienus, patstāvīgi atrast nepieciešamās 
informācijas avotus. Palīdzēt studentiem:  

- ĥemot vērā pašvērtējumu un personības īpatnības, izstrādāt savu mācību procesa stilu; 
- Apgūt publiskās uzstāšanās iemaĦas, jautājumu uzstādīšanas iemaĦas, konspektēšanas, 

anotēšanas, tēžu un referātu sastādīšanas iemaĦas, projektu darba grupā iemaĦas; 
- Iemācīties izmantot informatīvus materiālus mācību darbā. Iegūto informāciju, 

visinteresantākos „atradumus” prezentēt grupai, organizējot iemaĦu apmaiĦas konferences, 
diskusijas, uzstāšanos ar referātiem par dažādām mācību tēmām. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 

- Mācību procesa organizācijas pamatteoriju zināšana, mācību darbības paĦēmienu un 
metožu, psiholoăiskās apmācības pamatu zināšana; 

- Prasme veikt pašanalīzi, pašnovērošanu ar mērėi veidot savu mācību darbības stilu; 
- Prasme projektēt savu konkrētu darbību pēc mācību iemaĦu līmeĦa pašvērtējuma; 
- Prasme analizēt savas veiksmes vai neveiksmes iemeslus mācību darbībā; 
- Izstrādāt pašattīstības un pašmācības programmu. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, personības psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Гальперин П.Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании 
умственных действий. – М., 1989. 

2. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1991. 
3. Karpova Ā. Personība un individuālais attīstības stils. – R., 1994. 
4. Информационно поисковая («библиотечная») практика, Informācijas meklēšanas 

(„bibliotēkas”) prakse. – SPPA (МВШПП) – Rīga, 2006.  
5. Vouriens R., Tūnala E, Mikonens V. Psiholoăijas pamati. – R., 1994. 
6. Seifert, Kelvin, Constructing a Psychology of Teaching and Learning. – Eric No Ed, 2001. 
7. Такмен Г.В. «Педагогическая психология»: от теории к практике. – М., «Прогресс», 

2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Ievads psiholoăij ā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – A.Aspere 
 
 

Kredītpunktu skaits: 1 (1.5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –20, patstāvīgais darbs - 20 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Studentu iepazīstināšana ar zinātniskajām nostādnēm par psihisko 

parādību specifiskumu, psihisko parādību līdzību un atšėirībām, psiholoăijas mijsakarību ar citām 
zinātnēm. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar psihes jēdziena saturu; ar 
psiholoăiskās zināšanas tapšanu un attīstību filozofijā, antropoloăijā, socioloăijā un c. zinātnēs; 
par psiholoăijas un citu zinātĦu mijsakarībām. 
 
 Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Apgūt 
zināšanas, pamatjēdzienus par psihes attīstību filoăenēzē, par apziĦas kā psihes attīstības 
augstākās pakāpes raksturojumu; personību kā cilvēka kvalitatīvu raksturojumu; psihes reflektoro 
raksturu; psiholoăijas vietu zinātĦu sistēmā; mūsdienu psiholoăijas nozaru būtības izpratni. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, klīniskā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Connections in the History and Systems of Psychology.B.Michael Thorne, Tracy 
B.Henlej.//Boston New York 1997. 
2. Гришпун И.Б. Введение в психологию.-Москва.,1994. 
3. Практикум по общей, экспериментальной психологии/Под ред.   
    А.А.Крылова,С.А.Маничева.-Санкт-Питербург:2000. 
4. Современная психология./Отв.ред.В.Н.-Москва ИНФРА-М, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Ievads praktiskajā psiholoăij ā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – A.Dudkina, N.Ivanova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 1 (1.5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –20, patstāvīgais darbs - 20 
Pārbaudes veids: ieskaite   

 
Kursa pamatideja: Pievērst studentu uzmanību, ka psiholoăiju pirmām kārtām vajag 

meklēt ne grāmatās, bet dzīve, fiksējot interesantus psiholoăiskos fenomenus. Praktiskā 
psiholoăija – tā ir pašizziĦas fokusēšanās uz interesantu dzīves fenomenu, tā formalizēšana 
zinātniskās izziĦas kontekstā un praktiskās darbības vienotība. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Apgūt priekšstatu par praktisko psiholoăiju kā praktiskās 
darbības un teorētisko zināšanu īpašu veidu. 

Uzdevumi: 
• Iesaistīt studentus fenomenoloăiskā materiālā meklēšanā, aprakstīšanā un analīzē; 
• Iepazīstināt ar dzīves vērojumu formalizēšanas veidiem; 
• Rosināt pašizziĦas un pašnoteikšanās motivāciju. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 
1. Prasme izdalīt, aprakstīt un analizēt dzīves fenomenoloăiju. 
2. Prasme izdalīt uzvedības raksturojumus kā galvenās novērošanas vienības. 
3. Apgūt psihes izpausmes darbības dzīves notikumu kontekstā analīzes shēmu. 
4. Attīstīt prasmes saskatīt vienotību novērojamajā fenomenā un novērotāja īpašībās. 
5. Apgūt priekšstatus par autentifikāciju kā attīstības mērėtiecības raksturojumu. 
6. Apmācīt izmantot artterapijas metodes potenciālā klienta pozitīvas pozīcijas izveides darba 

gaitā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, kognitīvie psiholoăiskie procesi. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Абрамова Г. «Введение в практическую психологию», Москва, 2001. 
2. Грановская Г. «Введение в практическую психологию», Москва, 1998. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

Ievads profesionālajā darbībā 

ANOTĀCIJA  

Docētāja — N.Ivanova 

Kredītpunktu skaits: l (1,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas -20, patstāvīgais darbs - 20 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

Kursa pamatideja:   Dot  studentiem  priekšstatu  par  to,  ka  psihologa personības  un 
profesionālo pašiveidošanos vispirms nosaka: savu iespēju un vērtību prioritāšu apzināšanās; 
- darba iespējamo rezultātu paredzēšana; 
- prasme risināt organizatoriskos jautājumus ar administrāciju; 
- orientēšanās konkrētās darbības specifikā un apstākĜos; 
- profesionālās ētikas pamatu zināšana. 

Kursa mērėis un uzdevumi: Kopā ar studentiem izveidot psihologa primārās orientēšanās 
shēmu darbavietā. Palīdzēt studentiem apzināties savas bažas sakarā ar viĦu turpmāko 
darbību un palīdzēt konstruktīvas pozīcijas meklējumos iespējamo grūtību pārvarēšanai un 
darbības programmas izstrādei. 

Kursa paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Studenti gūs 
priekšstatus par psihologa darbības specifiku konkrētajā darbavietā. Savu vērtību prioritāšu 
profesionālajā darbības sfērā apzināšanās. Prasme orientēties darba apstākĜos un nostāties 
profesionālā pozīcijā attiecībā pret administrāciju. Prasme pārformēt administrācijas un 
līdzstrādnieku doto pasūtījumu un izvēlēties prioritāros uzdevumus. 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Psihologa ētika. 

Pamatliteratūra: 

1. Decenzo D.A., O'Neil S.L., De Cenzo D.A. Human Relations: Personai and 
Professional 
Development. - Prentice Hall, 1999. 

2. Hartley J., Branthwaite A. The Applied Psychologist (2nd edition). - Open Univ. Pr., 2000. 
3. Parsons R.D. The Ethics of Professional Practice. - Allyn&Bacon, 2000. 
4. A6paмовa Г.C. Введение в практическую психологию.- Mocква, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Ievads profesionālajā darbībā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – D.LapiĦa, M.Bluša 
 
 

Kredītpunktu skaits: 1 (1,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –20, patstāvīgais darbs - 20 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: psihologa pašrealizēšanās darba vietā visupirms ir atkarīga no:  

- Psihologa profesionālās ētikas pamatprincipu apguves; 
- Personīgo iespēju, prioritāšu un vērtību apzināšanās; 
- Iespējamo savas darbības rezultātu prognozēšanas, noteikšanas; 
- Prasmēm sadarboties un vienoties ar darba devēju un kolēăiem; 
- Orientēšanās konkrētas darbības jomas apstākĜos un specifikā. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Attīstīt topošā psihologa pozitīvo domāšanu (saredzēt potenciālu 
sevī un citos cilvēkos, situācijā) vienlaicīgi ar kritisku sevis pieĦemšanu un prasmi sadarboties. 
Radīt apstākĜus, lai: 

• Studenti apzinātos savu iespēju un vērtību prioritātes; 
• Studenti saprastu sadarbības un atbildības nozīmi psihologa darbā; 
• Studenti varētu apzināties un izanalizēt savas bailes un bažas pirms profesionālās 

darbības uzsākšanas; 
• Noteiktu iespējamos sava darba rezultātus. 

 
 Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Priekšstatu 

veidošanās studentiem par psihologa darbības specifiku darba vietā. Savu vērtību prioritāšu 
apzināšanās profesionālajā darbībā. Prasme orientēties psihologa darba apstākĜos un ieĦemt 
profesionāli pozīciju attieksme pret administrāciju. Prasme izvērtēt administrācijas un kolēău 
pieprasījumu, profesionāli veikt būtiskāko uzdevumu atlasi.  

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Psihologa ētika. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Hartley J., Branthwaite A. The Applied Psychologist (2nd edition). – Open Univ. Pr., 2000. 
2. Parsons R.D. The Ethics of Professional Practice. – Allyn&Bacon, 2000. 
3. Карандашов В.Н. Психология: введение в профессию. – Москва, 2000. 
4. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С. Введение в профессию «психолог».- 

Москва-Воронеж, 2004. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Psihologa ētika 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja –A.Dudkina 
 
 

Kredītpunktu skaits: 1 (1,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –20 , patstāvīgais darbs -20  
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Psihologs savu profesionālo darbību organizē saskaĦā ar psihologu 

ētikas kodeksu. Psihologa darba organizācijas pamatu un sadarbības veidošanas, balstoties uz 
ētikas kodeksu iestrādātajiem pamatprincipiem ar kolēăiem un citu profesiju pārstāvjiem 
iepazīšana. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Izanalizēt Latvijas valsts pieĦemtos ētiski procesuālos 

likumus un principus, salīdzinot ar citu valstu pieĦemtajiem ētiskiem principiem. Apzināt un 
mācīties praktiski pielietot ētikas principus un standartus, analizējot dilemmas situācijas. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Prasme 

orientēties psihologa ētikas, morāles un tiesību principos praksē, iegūtās zināšanas, iestrādājot 
situāciju un dilemmas analīzēs. Pārzināt psihologa ētikas kodeksu, spēt atpazīt dilemmas situācijas 
un pieĦemt adekvātu lēmumu to risināšanā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, personības psiholoăija, psiholoăiskās konsultēšanas pamati, ievads 
profesionālajā darbībā, konsultatīvā prakse. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Parsons R.D. „The ethics of Professional Practice”. – Allyn&Bacon, 2000. 
2. Code of Ethics of Practice. American Counseling Association, 2002. 
3. Standing Committee of Ethics. General Assembly in London, 2001. 
4. A.Milts. „Ētika. Kas ir ētika”. – R., Zvaigzne ABC, 1999. 
5. Latvijas profesionālais psihologu ētikas kodekss, 1996, 03. 
6. Baltijas Praktisko Psihologu ētikas kodekss, 2005. 
7. Psihologa profesijas standarts, Izglītības un Zinātnes ministrija, 2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Att īstības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – N.Ivanova, I.Pišinska, D.LapiĦa,I.Petrova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 10 (15 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 200, patstāvīgais darbs - 200 
Pārbaudes veidi: kontroldarbi, ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Personības ir attīstībā esošs cilvēks, tādēĜ jāpēta tieši attīstības 

dinamika. Cilvēka dzīvē ikvienam posmam ir sava nozīme, tas kĜūst par pamatu turpmākai 
attīstībai. Psihiskajai attīstībai ir savs temps un ritms, kas nesakrīt ar objektīvo laiku. Bērna 
psihiskā dzīve atšėiras no pieaugušā iekšējās pasaules. Subjekta aktivitāte ir psihiskās attīstības 
virzītājspēks. Personības psihiskā attīstība risinās dažādas dimensijās: emocionālajā un gribas, 
intelekta, pašapziĦas un uzvedības, kas ir savstarpēji determinēti. 

 
Mērėis: Attīstīt studentiem profesionālo uzskatu uz cilvēka attīstības dinamiku, veidot 

spēju saredzēt psiholoăiskā vecuma īpatnības un pamatot uz tā savu praktisko darbu. 
 

Kursa paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 
1. Vispārējās studiju prasmes: patstāvīgais darbs ar literatūru, faktu un parādību analīze, 

priekšstatu sintēze par fenomenu, pieeju salīdzināšana pēc būtiskajām pazīmēm u.c. 
2. Kursa studiju laikā apgūtās specifiskās prasmes: noteikta psiholoăiskā vecumposma 

raksturojums un tā noteikšana pēc izpausmēm; hipotēzes veidošana par personības 
aktuālās attīstības iespējamiem cēloĦiem; personības psiholoăiskais portrets pēc 
atsevišėām attīstības līnijām; psihisko attīstību veicinošie un bremzējošie nosacījumi  
konkrētajā vecumposmā; prasme veidot tematisko interviju ar dažāda vecuma cilvēkiem 
par dažādu vecumposmu īpatnībām.  

3. Prasmes, kas veicina studenta personības un profesionālo pašnoteikšanos: Decentrācija no 
paša pozīcijas; savām profesionālām iespējām darbā ar dažādiem vecumposmiem. Izpratne 
par paša attīstības un aktuālā līmeĦa dinamikas personiskā refleksija. 

4. Projekta darbs sadarbībā ar citiem kursiem. 
 

Kursā integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, ievads praktiskajā psiholoăijā, sociālā psiholoăija, kognitīvie psiholoăiskie 
procesi, prakse attīstības psiholoăijā. 
 

Pamatliteratūra: 
 
1. Freid A. Normality and Pathology in Childrenhood: Assessments of Development. – 

New York, 1998. 
2. Piaget J., Weaver H. The psychology of the Child. – Basic Books, 2000. 
3. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти томах. – М., 2002 (т. 2,3,4,6 – 

избранные статьи в соответствии с программой). 
4. Эриксон Э. Детство и общество. – М., 2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Sociālā psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – L.Girsova,  I.SavoĦa 
 
 

Kredītpunktu skaits: 3 (4,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –60, patstāvīgais darbs - 60 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: sociālā psiholoăija pēta personības kā sociāla 

organisma attīstības un funkcionēšanas psiholoăiskās likumsakarības, kā arī sabiedrības (sociālo 
grupu, kopību, institūtu) funkcionēšanas un attīstības psiholoăisko mehānismu. Izmantojot 
vispārējās psiholoăijas un socioloăijas eksperimentālās metodes un metodoloăiskos principus. 
Sociālā psiholoăija ir spējīga izsekot sociālā makro- un mikrokosma darbības likumsakarībām, 
prognozējot to attīstību, kā arī veicināt konstatēto problēmu atrisināšanu. Kursa mērėis - formēt 
(veidot) studentos profesionālu priekšstatu par sociālo procesu psiholoăiskajiem mehānismiem, 
attīstīt praktiskās iemaĦas to analīzē, regulēšanā un prognozēšanā. Kursa uzdevums - iepazīstināt 
ar galvenajām sociālpsiholoăiskajām koncepcijām, teorētiskajām skolām un praktiskajām 
metodēm. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: spēja 
profesionāli analizēt personības un sabiedrības psiholoăiskos mehānismus, izdarīt patstāvīgus 
secinājumus, prognozēt sociālo organismu attīstības psiholoăisko dinamiku. Spēja orientēties 
profesionālā literatūrā un informācijā, pārzināt galvenos teorētiskos virzienus mūsdienu sociālajā 
psiholoăijā, un galvenās eksperimentālo pētījumu metodes. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Reiss Harry  T. Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology.– 
Cambridge Univ. Pr., 2000. 

2. Андреева Г. Социальная психология. – МГУ, 2002. 
3. Майерс Д. Социальная психология. – СПб, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Eksperimentālā sociālā psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – L.Girsova , I.SavoĦa 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40 , patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Eksperimentālā sociālā psiholoăija faktiski ir modernās sociālās 

psiholoăijas eksistences pamatforma – izmantojot eksperimentālo metožu daudzveidību, tā pēta 
dažādu sociālo sistēmu funkcionēšanas psiholoăiskos mehānismus, sociālu parādību un procesu 
likumsakarības, pētnieciskos nolūkos modelē sociālas situācijas un ir spējīga empīriski pārbaudīt 
daudzas hipotēzes. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: sniegt studentiem priekšstatu par sociālpsiholoăiskā 

eksperimenta metodoloăiju un tā organizēšanas principiem. Uzdevumi – iepazīstināt ar 
eksperimentālās sociālās psiholoăijas vēsturi un tās jaunākajiem sasniegumiem. Veidot prasmi 
izdarīt objektīvus secinājumus par eksperimenta rezultātiem. Formēt elementārākās praktiskās 
iemaĦas sociālpsiholoăiskā eksperimenta plānošanā un organizēšanā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: studentiem ir 
jāpārzina eksperimentālās sociālās psiholoăijas pieredze; jāzina eksperimentālā procesa galvenie 
metodeoloăiskie un procesuālie principi; jāspēj objektīvi novērtēt un analizēt eksperimenta 
procesā iegūtos rezultātus, izmantojot datu apstrādei matemātiskās statistikas metodes; jāprot 
izdarīt zinātniski pamatotus secinājumus. Jāspēj modelēt elementāru eksperimentālu situāciju gan 
laboratorijas apstākĜos, gan dabiskā vidē. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, eksperimentālā metode psiholoăijā. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Chester A. Insko, John Schopler “Experimental Social Psychology”. New York, London, 
2001. 

2. Андреева Г.М., Богомолова Н.Н., Петровская Л.А. «Зарубежная социальная 
психология в XX столетии», Москва, 2001. 

3. Милграм С. «Эксперимент в социальной психологии», «Питер», 2000. 
4. «Социальная психология в современном мире», под ред. Андреевой Г.М. и Донцова 

А.И. Москва, 2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Sociālpsiholoăisko projektu izstrādāšanas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – I.SavoĦa 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veidi: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Praktiskā sociālā psiholoăija virzīta uz dzīves problēmu risinājuma 

atrašanu katrā konkrētā gadījumā: atsevišėiem cilvēkiem, grupām, organizācijām.  
 
Kursa mērėis un uzdevumi: rosināt studentiem veidot prasmes sociālpsiholoăisko 

uzdevumu risināšanā, kas saistīti ar dzīvi un sociālpsiholoăiskām zināšanām. Uzdevumi: 
1. Iepazīstināt studentus ar praktiskās sociālās psiholoăijas nozarēm, 

sociālpsiholoăisko uzdevumu tipoloăiju, šo uzdevumu iezīmēm un atrisināšanas 
veidiem. 

2. Rosināt studentiem iemaĦas sociālpsiholoăisko projektu izveidē. 
 

Kursa saturs:  
1. Praktiskās sociālās psiholoăijas nozares. Praktiskās psiholoăijas un citu psiholoăijas 

nozaru zināšanu mijsakarība. 
2. Praktiskās sociālās psiholoăijas problēmas. Uzdevumu definēšanas īpatnības sociālās 

psiholoăijas jomā. 
3. Sociālā psihologa galvenās darbības stratēăijas. Psihologa praktikanta pozīcija darbā ar 

klientu. Sociālā psihologa darba īpatnības darbā ar pasūtītāju. 
4. Praktiskās sociālās psiholoăijas metodes. 
5. Sociālās psiholoăijas projektu realizēšanas monitorings (pārraudzība). 
6. Sociālpsiholoăiskā darba efektivitātes specifiskie un nespecifiskie rādītāji.  
 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 

• Zināšanas par praktiskās sociālās psiholoăijas nozarēm un problēmām; 
• Priekšstats par sociālā psihologa praktiėa darba specifiku, darba metodēm un 

darba efektivitātes vērtēšanas paĦēmieniem; 
• Līguma sastādīšanas prasmes, mērėa izvirzīšana darbam ar pasūtītāju un 

klientu; 
• Prasme izvēlēties atbilstošas (efektīvas) problēmas risināšanas metodes; 
• Prasme izstrādāt problēmas risināšanas stratēăisko un taktisko plānu. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija, eksperimentālā metode psiholoăijā, psihologa darba 
specifika organizācijā, grupas pētīšanas metodes. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. «Введение в практическую социальную психологию» под ред. Ю.Жукова, 
Л.Петровской, О.Соловьёвой, М., Смысл, 1999. 

2. Жуков Ю. «Методы практической социальной психологии», М., 2004. 
3. «Экспериментальная психология. Практикум» под ред. С. Смирнова, Т. Корнилова, 

М., 2002. 
4. Горбатов Д. «Практикум по психологическому исследованию», М., 2003. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Praktiskais darbs ar ăimeni  
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas –M.ĀbeltiĦa, S.KoĜadko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja:  
1. Ăimene – sarežăīta vēsturiska, sociāla un psiholoăiska sistēma. 
2. Bērnu un vecāku attiecības ir spogulis, kas atspoguĜo ăimenes iekšējo struktūru. 
3. Afektīvi emocionālās attiecības ăimenē – tās psiholoăiskā portreta galvenā sastāvdaĜa. 
4. Mīlestība – ăimenes labklājības un bērnu un vecāku attiecību pamats. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: Apgūt prasmes un iemaĦas strādāt ar ăimeni kopumā, spēt 

analizēt dažādas problēmsituācijās bērnu un vecāku attiecībās, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, 
veikt bērnu – vecāku attiecību psiholoăisko korekciju. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Praktiskā psihologa prasme strādāt ar ăimeni kopumā. 
2. Dažādu vecumu bērnu psiholoăiskās „izmeklēšanas” prasme nolūkā noskaidrot problēmas 

bērnu un vecāku attiecībās. 
3. Prasmes strādāt ar projektīvām metodikām un aptaujas anketām bērnu un vecāku attiecību 

izpētē. 
4. Praktiskā psihologa prasme lasīt lekcijas un veikt izglītošanu bērnu un vecāku attiecību un 

audzināšanas jautājumos. 
5. Prasmes veikt psiholoăisko korekciju bērnu un vecāku attiecībās. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Attīstības psiholoăija, sociālā psiholoăija 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Edward H., Ph. D.Jacobs. Adhd: Helping Parents Help Their Children. – Jason Aronson, 
2000. 

2. Karen V., Harpen-Darton M.H. Working with Children and their Families. – Lyceum 
Books, 1999. 

3. Robert H., Lauer Phd., Jeanette C. Becoming Family: How to Build a Stepfamily that 
Really Works. – Augsburg Fortress Publishers, 1999. 

4. Сатир В. «Как строить себя и свою семью». – М., 1997. 
5. Эйдемиллер Э., Юстиулис В. «Психология и психотерапия семьи». – С.-Пб., 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Kl īniskā psiholoăija  
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja –T.Čaikovska 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80 , patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi:kontroldarbi, ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Cilvēka psihiskajai darbībai ir daudzveidīgas formas, uzvedības 

atšėirības, psihiskās slimības un psiholoăiskās īpatnības. Visu augstāk minēto var novērtēt no 
mērėtiecības, atbilstības un adaptācijas spējām apkārtējai sociālai videi viedokĜa. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Iepazīstināt ar klīniskās psiholoăijas iespējām medicīnā, pedagoăijā un tieslietās. 
2. Sniegt priekšstatu par klīnisko psiholoăiju. 
3. Iepazīstināt ar klīniskās psiholoăijas jēdzieniem, metodēm un problēmām. 
4. Palīdzēt studentiem apgūt klīniskās psiholoăijas metodes. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Apgūt prasmi izmantot klīniskās psiholoăijas metodes patoloăiju noteikšanai. 
2. Iegūt priekšstatu par psiholoăijas problēmu risinājumu klīniskajā psiholoăijā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, ievads psihiatrijā, neiropsiholoăijas pamati, anatomija un fizioloăija, 
psihofizioloăija, psiholoăiskās konsultēšanas pamati, prakse psihodiagnostikā.  

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Lennart Wetterberg “Psihiatrija”/ Karolinska institūts, Stokholma, Zviedrija, 2002 
2. Johan Cullberg „Dynamisk Psykiatri”. Copyright 2001. Johan Cullberg and Bokfelaget. 

Natur och Kultur. Stokholm, Sweden. 
3. A.Utināns. „Cilvēka psihe”, 2005, „Nacionālais apgāds”, Rīga 
4. Ролло Мэй. «Проблемы тревоги». Москва. «ЭКСПО-ПРЕСС», 2001 
5. Мягков И.Ф., Боков С.Н. «Медицинская психология». – Москва: Логос, 1999 
6. Блейхер В.М., Крук Н.В., Боков С.Н. «Практическая патопсихология». – Ростов на 

Дону, 1999 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Kl īniskā psiholoăija  
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – S.KoĜadko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80 , patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: kontroldarbi, ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Cilvēkam piemīt dažādas uzvedības formas, psiholoăiskās īpašības un 

ir iespējamas novirzes no normas (psihiskās slimības). To var novērtēt, analizējot pielāgošanos 
apkārtējai sociālai videi. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Rosināt studentam apgūt medicīniskās psiholoăijas pamatzināšanas un tās praktiskās 
izmantošanas iespējas. 

2. Sekmēt cilvēka psihisko procesu pētīšanas pamatmetožu apguvi. 
3. Iepazīstināt studentus ar klīniskās pētīšanas pamatlikumiem, metodēm un kritērijiem 

psiholoăijā. 
4. Iepazīstināt klausītājus ar psihiskās normas un pataloăijas pamatkritērijiem.  
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Prasme vadīt psihodiagnostisko petījumu. 
2. Prasme sastādīt novērtējumu pēc klīniski psiholoăiskās izpētes rezultātiem. 
3. Profesionālā sagatavotība darbam klīniskās psiholoăijas jomā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, ievads psihiatrijā, neiropsiholoăijas pamati, anatomija un fizioloăija, 
psihofizioloăija, psiholoăiskās konsultēšanas pamati, prakse psihodiagnostikā. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Учебник «Клиническая психология» под ред. Б.Д.Карвасарского «Питер»б 2004 
2. Н.В. Середина, Д.А. Шкуренко «Основы медицинской психологии» Ростов на Дону, 

«Феникс», 2003 
3. В.Г. Косенко, Л.Ф. Смоленко, Г.А. Чебуракова «Медицинская психология», 

«Феникс», 2002 
4. Блейхер В.М., Крук М.В., Боков С.Н. «Практическая патопсихология» Ростов на 

Дону, 1999 
5. Lennart Wetterberg “Psihiatrija”/ Karolinska institūts, Stokholma, Zviedrija, 2003 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Neiropsiholoăijas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – S.KoĜadko, J.ZaĜkalns 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40 , patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Organisma mijiedarbība ar iekšējo un ārējo vidi realizējas uz galveno 

smadzeĦu funkcionēšanas mehānismu un likumsakarību pamata. Lokālu smadzeĦu bojājumu un 
neiroloăisko sindromu gadījumos tiek izdarīta augstāko psihisko funkciju neiroloăiskā analīze, 
smadzeĦu funkcionālā stāvokĜa pārbaude u.c., par ko informāciju sniedz neiroloăijas kurss.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Vispārināt un izklāstīt galvenos smadzeĦu funkcionēšanas 

mehānismus un likumsakarības, organismam mijiedarbojoties ar iekšējo un ārējo vidi. Iepazīstināt 
studentus ar augstāko psihisko funkciju lokalizāciju galvas smadzenēs, to norišu likumsakarībām, 
augstāko psihisko funkciju neiropsiholoăisko analīzi smadzeĦu lokālo bojājumu gadījumos un 
aprakstīt neiropsihologiskos sindromus. ĥemot vērā tendenci pieaugt dažādiem smadzeĦu 
patoloăijas veidiem, iemācīt studentus orientēties tajos, veikt smadzeĦu funkcionālā stāvokĜa 
pārbaudi ar elektroencefalogrāfijas metodi. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Beidzot 

neiropsiholoăijas kursu, studentu spēs: 
1. Orientēties galvas smadzeĦu fizioloăisko funkciju likumsakarībās, augstāko psihisko 

funkciju lokalizācijā un neiropsiholoăiskajā analīze smadzeĦu lokālo bojājumu 
gadījumos, elektroencefalogrāfijas metodē. 

2. Intervēt pacientus un orientēties tādos uzvedības traucējumos, kuru ārstēšanai 
nepieciešama smadzeĦu elektrofizioloăisko funkciju analīze. 

3. Mērėtiecīgi uzlabot uzmanības, gribas, atmiĦas un emociju ārējo izpausmju īpašības, 
izstrādāt pozitīvus paradumus un kavēt negatīvu ieradumu veidošanos. 

4. Novērtēt savas spējas un pilnveidot gribai pakĜautās un gribai nepakĜautās bioloăiskās 
funkcijas. 

5. Novērtēt cilvēka augstākās nervu darbības tipa un neirotizācijas līmeni. 
 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Anatomija un fizioloăija, psihofizioloăija, klīniskā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Carr A. “The handbook of child and adolescent clinical psychology”. – London: 
Routledge, 1998. 

2. Robert J. Sterning “In search of the Human Mind”. – Yale University, 1998. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – M.ĀbeltiĦa 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 80, patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Empātiskā saskarsme ir ieiešana cita personīgajā pasaulē un atrašanās 

tajā ar pastāvīgu jūtīgumu pret cita mainīgām izjūtām, pamanot vissīkākās nianses. Empātiskās 
saskarsmes neatĦemama sastāvdaĜa ir reflektējošie ziĦojumi par novērotiem jūtu pasaules 
fenomeniem un pārmaiĦām. Šī atrašanas cita iekšējā pasaulē ir bez novērtējuma un bez 
nosodījuma, tā ir uzmanīga cita cilvēka jūtu atklāšana apziĦai, dodot viĦam šajā procesā iespēju 
pašam izvēlēties jaunu uzvedības virzienu.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Kursa mērėis ir dot ieskatu psiholoăiskajā konsultēšanā, radot 

apstākĜus pašizziĦai un konsultanta pamatiemaĦu apgūšanai. Kursa uzdevumos ietilpst pašizziĦas 
darbs, konsultanta empātisko prasmju treniĦš, ieskats teorētiskajās atziĦās par konsultēšanas 
pamatprincipiem un metodēm, konsultēšanas pamata metožu apgūšana, atgriezeniskā saite par 
veiktajiem praktiskiem darbiem. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Kursa laikā ir 

paredzēts apgūt aktīvas klausīšanas iemaĦas (emociju un jūtu atpazīšana, atspoguĜošana, satura 
noteikšana), veicinot studentu empātisko spēju attīstību. Studenti gūs priekšstatu par to kas ir 
konsultēšana, tās etapiem, pamatprincipiem un metodēm; par prasībām konsultantam; klienta 
motivāciju; par konsultēšanas kĜūdām un slazdiem; kā arī par konkrētām konsultēšanas tēmām un 
krīzes intervenci. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Attīstības psiholoăija, vispārīgā psiholoăija, konsultatīvā prakse 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. К.Роджерс «Взгляд на психотерапию. Становление человека», М., 2001 
2. К.Роджерс «Искусство консультирования и терапии», Апрель Пресс; ЭКСМО, 2002 
3. Р.Мэй «Искусство психологического консультирования», М., Класс, 1994 
4. Ю.Алешина «Индивидуальное и семейное психологическое консультирование», 
Москва, Независимая фирма «Класс», 2004 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psiholoăiskās konsultēšanas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – N.Ivanova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80, patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Cilvēku nevar iemācīt, bet viĦam var tikai sniegt iespēju iemācīties 

(to skaitā arī, kā risināt problēmas un pārvarēt grūtības). Klienta pašizziĦas organizēšana – tā ir 
palīdzība sevis "pašpalīdzībā". PašizziĦa Ĝauj aktualizēt klienta personības būtību un vērtības kā 
lēmuma izvēles un pieĦemšanas pamatu. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

Radīt apstākĜus, lai studenti apgūtu pašizpētes dažādas formas un metodes: 
reālā un ideālā "Es tēla" pašizpētes formas un metodes; prioritatīvo vērtību un nozīmju pašizpētes 
formas un metodes; sevis paša savstarpējo attiecību sistēmas ar citiem cilvēkiem un sevis paša 
apmierinātības ar attiecībām ăimenē pašizpētes formas un metodes; spēju pašizpēte gatavībai 
sadarboties ar citiem cilvēkiem. 
demonstrēt šo pašizziĦas formu un metožu pielietošanu. 

Uzdevumi – radīt ikvienam iespēju gūt pieredzi darbā ar metodikām, panākot konstruktīvu 
atgriezenisko saikni; analizēt katras metodikas pielietošanas iespējas un ierobežojumus un tipiskās 
kĜūdas darbā. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Studenti gūst 

priekšstatu: par pašizziĦas nozīmi un iespējām konsultēšanas praksē; par nepieciešamajiem 
priekšnosacījumiem pašapziĦas aktivizācijai un refleksijas aktualizācijai; par pašizziĦas avotiem; 
par pašizziĦas ăenēzi (atbilstoši psiholoăiskajam vecumposmam); par pašizziĦas formām un 
metodēm. Nodibināt uzticības kontaktu ar klientu, galveno uzmanību pievēršot viĦam; 
distancēties no klienta problēmām; "ieklausīties" savās jūtās un pārdzīvojumos, verbalizēt tās un 
klienta jūtas; pārdomāt savas veiksmes un kĜūdas; fokusēt klienta grūtības (problēmu); variēt 
procedūru izmantošanu atkarībā no klienta problēmu īpatnībām u. tml. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Attīstības psiholoăija, vispārīgā psiholoăija, konsultatīvā prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Mruk C.J. Self-Esteem: Research, Theory and Practice. (2nd edition). – Springer Pub. Co., 
1999. 

2. Purkey W.W. Schmidt J.J. Invitational Counseling: A Self-Concept Approach to Professional 
Practice. – Wadsworth Pub. Co., 2000. 

3. К.Роджерс «Искусство консультирования и терапии», Апрель Пресс; ЭКСМО, 2002 
4. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. - М., 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Darba psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – S.Bierande, M.Gorjačeva 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40 , patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Darba psiholoăija pēta vienu no cilvēka mijiedarbības formām ar vidi. 

Personības psihiskie procesi un stāvokĜi tiek pētīti darbā kā faktori, kas veicina vai kavē šīs 
darbības efektivitāti. Vislabākās tehnikas izmantošana darba procesā nemazina cilvēka nozīmi, bet 
gan palielina nepieciešamību pētīt viĦa psiholoăiskās un fizioloăiskās īpatnības, lai notiektu 
cilvēka kā darba subjekta iespējas. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Iepazīstināt studentus, kā darba apstākĜi (monotonija, apgaismojums, 
trokšĦi) ietekmē darbinieku psihisko procesu norisi un viĦu emocionālos stāvokĜus. Iemācīt 
metodiskā instrumentārija sagatavošanas principus un cilvēka individuālo psiholoăisko īpatnību 
izpētes organizēšanu profesionālās orientācijas un profesijas izvēles noteikšanas nolūkā. 
Iepazīstināt studentus ar darba motivācijas teorētisko un praktisko izpēti, ar ergonomikas 
pamatiem, ar nogurdināmības cēloĦiem, ar darba iemaĦu un prasmju apguves pamatnoteikumiem, 
ar psiholoăiskām prasībām darba un atpūtas organizēšanai uzĦēmumā, ar darba un prognostikas 
ekspertīzes jautājumiem. 
 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 

1. Zināšanas par psihisko procesu un stāvokĜu norises specifiku darbā un ārpus tā. 
2. Zināšanas par darba radušos psihisko parādību (perseverācija, interference, fluktuācija, 

monotonija u.c.) saturu. 
3. Zināšanas par to, kādas galvenās prasības profesija izvirza cilvēkam, viĦa psihiskajām 

iespējām, kā arī prasme uzrakstīt profesiogrammu par kādu konkrētu profesiju. 
4. Pēc personības īpatnībām un kognitīvo procesu raksturojumu datiem prast veikt 

prognostisku ekspertīzi par konkrēta cilvēka iespējamo veiksmīgo darbošanos vienā vai 
citā profesijā, par viĦa uzĦēmību pret profesionālām slimībām. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija 
 
Pamatliteratūra: 
 

1. Зинченко В.П., Мунипов В.М. «Эргономика: человеко-ориентированное 
проектирование». – Москва: Логос, 2000. 

2. Котелова Ю.В. «Очерки по психологии труда». – Москва: МГУ, 2001. 
3. Burge W.W. “Organization Development” A Normative View. – NY, 2000. 
4. Muchinsky P.M. “Psychology Applied to Work. An Introduction to Industrial and 

Organizational Psychologe”. – NY: Brook/Cole Publishing Company, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Psihologa darba specifika organizācijā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – J.Roze, N.Voronova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens. 

 
Kursa pamatideja: faktoru izpēte, kas nosaka no neorganizētas cilvēku grupas 

organizācijas izveidi, kuras ietvaros notiek mērėtiecīgi plānoti pasākumi organizācijas mērėu 
sasniegšanā. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Rosināt studentus veidot priekšstatu par organizācijas 

psiholoăijas pamatnostādnēm, organizācijas darba efektivitāti un attīstību ietekmējošiem 
faktoriem, īsi iepazīstināt studentus ar motivācijas teorijām, komunikācijas procesu, grupu 
ietekmi, organizācijas kultūru, līderības teorijām, konfliktu veidiem organizācijā. Praktiski 
analizēt dažus organizāciju konfliktus, izpētīt darbinieku motivāciju ietekmējošus faktorus, 
komunikāciju procesu un organizācijas kultūru X organizācijā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: teorētiskā kursa 
beigās studenti izveidojuši priekšstatu par organizāciju tipiem, komunikāciju virzieniem, 
barjerām, darbinieku motivāciju, grupu ietekmi, līderības stiliem, kultūru organizāciju u.c. Iegūst 
prasmes diagnosticēt, izpētīt darbinieku motivāciju, organizāciju tipu, komunikāciju procesu, 
organizācijas kultūru; analizēt konfliktu cēloĦus organizācijā un ieteikt to risināšanas veidus. 
Iegūst prasmes apkopot datus, izmantot tos izstrādājot ieteikumus organizācijas darbības 
efektivitātes uzlabošanai, prot formulēt personāla vērtēšanas kritērijus, veikt personāla atlasi. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Darba psiholoăija, ievads profesionālajā darbībā, organizāciju izpētes metodes. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. P.Pikeringa, „Personāla vadība”, J.Rozes apgāds, 2002. 
2. R.Garleja, M.Vidnere, „Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā”, Raka, 2000. 
3. P.Rookes, „Perception: Theory, Devepolment and Organisation”, 2000. 
4. L.Bossid, „Execution: The Discipline of Getting Thing Done”, 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Vispār īgā psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – G.Breslavs, N.Soldatenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 10 (15 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –200, patstāvīgais darbs - 200 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Zināšanas par psihiskajam parādībām, to izpratne kā sevišėas, 

nemateriālas parādības, kas rodas objektīvās pasaules subjektīvās atspoguĜošanas procesā. 
Zināšanas par šīs atspoguĜošanas likumsakarībām, ko nosaka gan pašas psihes būtība, gan arī 
cilvēka individuālās īpatnības.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Veidot studentiem vienotu priekšstatu par psihi kā 

sarežăītāko mehānismu, kas rodas ilgas evolūcijas procesā, cilvēkam piemērojoties mainīgajai 
videi. Zināšanu apguve par bioloăisko un sociālo faktoru mijiedarbi psihiskajās parādībās. Iemācīt 
studentiem atšėirt aiz ārējās uzvedības no tiešas novērošanas slēptās psihiskās parādības. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Izpratne, kāda ir psihisko parādību veidošanās dinamika no vienkāršiem jutekliskiem 

(sajūtas, uztvere) līdz sarežăītiem psiholoăiskiem veidojumiem (temperaments, 
raksturs). 

2. Izpratne par psiholoăiskiem faktiem, likumsakarībām un parādībām, kurās tie 
izpaužas. 

3. Personības īpašību izpētei domāto galveno metodiku apguve. 
4. Prasme pēc personības raksturotājlielumu empīriskās izpētes kvantitatīvajiem 

rādītājiem sniegt to kvalitatīvu interpretāciju. 
5. Vispārīgās psiholoăijas galveno terminu un to izcelsmes apguve. 
 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Kl īniskā psiholoăija, sociālā psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Matlin W.M. Cognition. – New York: Harcourt Brace College Publishers, 2000. 
2. Абульханова К.А. Психология и сознание личности. – Москва: МПСИ, НПО 

«Модэк», 1999. 
3. Березина Т.Н. Многомерная личность. Внутренний мир личности. – Москва, 2001. 
4. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии. / Под ред. 

А.А.Крылова, С.А.Маничева. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. 
5. Современная психология./ Отв. ред. В.Н.Дружинин. – Москва: ИНФРА-М, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Anatomija un fizioloăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – S.KoĜadko, J.ZaĜkalns 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids:  eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Sniegt pamatzināšanas cilvēka ėermeĦa uzbūvē un funkcijās. Vielas 

iztirzājuma secība ir tāda, lai uzsvērtu, ka centrālo vietu visās organismā notiekošajās funkcijās un 
adaptācijas reakcijās ar ārējo vidi ieĦem neirohumorālie regulācijas mehānismi.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Veidot priekšstatu par cilvēka organismu kā vienotu veselu. 2. Apgūt jēdzienus "organisma 
iekšējā vide", "homeostāze", lai izprastu vitāli svarīgu procesu norisi organismā. 3. Izprast dzīvo 
audu pamatīpašības - ierosu, kavēšanu u.c. fizioloăiskos stāvokĜus. 4. Detalizēti iepazīt centrālās 
nervu sistēmas uzbūvi, tās sastāvdaĜu savstarpējo saistību un somatisko un psihisko funkciju 
regulāciju. 5. Veidot priekšstatu par sajūtu rašanās mehānismu, ārējās un iekšējās vides 
kairinājumiem. 6. Apgūt organisma funkciju humorālo regulāciju, tās saistību ar nervu sistēmu un 
ietekmi uz psihiskajām funkcijām. 7. Radīt izpratni par nervu sistēmas un hormonu mobilizējošo 
ietekmi spriedzes gadījumos, sāpēs. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Izprast organisma uzbūves pamatprincipus. 2. Izprast organisma iekšējā vidē 

notiekošos procesus. 3. Identificēt nervu sistēmas sastāvdaĜu uzbūvi un veicamās funkcijas. 4. 
Izprast organisma funkciju humorālo regulāciju. 5. Orientēties sensoro sistēmu uzbūvē un 
funkcijās. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, psihofizioloăija, neiropsiholoăijas pamati. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Bruce V. Visual perception. Physiology, psychology and ecology (3rd ed.)  - Green P & 
Georgenson M., - 2000. 

2. Zigmond M., Bloom F., Landis S., Roberts I., Squire L.. Fundamental Neuroscience. – 
Academic Press, USA, 1999. 

3. Apinis P. Cilvēks. Anatomija, fizioloăija, pataloăija. – Rīga, 1998. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psihofizioloăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – S.KoĜadko, J.ZaĜkalns 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Psihofizioloăija ir zinātne par psihisko procesu ietekmi uz citām 

organisma funkcijām, t.i., par psihes un ėermeĦa savstarpējām attiecībām. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: Kursā tiek analizēts psihisko procesu un psihisko 

stāvokĜu fizioloăiskais pamats. Psihofizioloăijas uzdevums ir sniegt zināšanas un izpratni 
par organisma funkcionālo stāvokli gan ăeneralizētās, gan motivētās reakcijās. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: priekšmeta 

būtības izpratne, tā pavērtās iespējas un lietojamās metodes. Studentiem jāsaprot  
individuālas pieejas nozīme katrai cilvēku vecuma grupai un katram atsevišėam 
indivīdam. Studentam jāprot saskatīt psihisku kairinājumu radītos pamatprocesus orgānos. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Anatomija un fizioloăija, neiropsiholoăijas pamati, klīniskā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

5. Carlson N.R. Physiology of behaviour (6th ed.). – Boston: Allyn & Bacon, 1998. 
6. Zigmond M. J., Bloom E.F., Landis S.C., Roberts J., Squire L.R. Fundamental 

Neuroscience, Deluxe Version. – Masao Ito, 1999. 
7. Данилова Н.Н. Психофизиология. – М.: Аспект Пресс, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Kognit īvie psiholoăiskie procesi 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – N.Soldatenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40, patstāvīgais darbs -40  
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Cilvēka, viĦa individualitātes veidošanās pamata ir zināšanu uzkrāšana. 

Šī attīstība iespējama, funkcionējot kognitīvajiem procesiem: sajūtām, uztverei, uzmanībai, 
atmiĦai, domāšanai un iztēlei. Zināšanas determinē cilvēka nostāju, pozīciju, viĦa attieksmi pret 
apkārtējo pasauli un pašam pret sevi, tātad, - viĦa uzvedību un rīcību. Lai izprastu cilvēka 
uzvedības motīvus, ir nozīmīgi izpētīt, kā ar kognitīvo procesu atbalstu tiek uzkrāta informācija, 
kā tā veido vienotu cilvēka zināšanu sistēmu par pasauli. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Studenta iepazīšanās ar ikviena izziĦas procesa struktūru, ar 

zināšanu līmeni, kas nodrošina kognitīvo procesu – sensoros vai abstrakto. Zināšanu apguve par 
kognitīvo procesu un šo procesu mijiedarbības rezultātā iegūtās informācijas integrācijas norises 
likumsakarībām. Iepazīšanas ar kognitīvo procesu, to attīstības līmeĦa, to norises īpatnību, 
individuālo atšėirību izpētes metodikām. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Teorētisko 

zināšanu apguve par kognitīvajiem procesiem, to nozīmi un vietu cilvēka dzīvē. Iegūt zināšanas 
par kognitīvo procesu funkcionēšanas psiholoăiskajiem mehānismiem un likumsakarībām. 
Metodiku apguve, kā noteikt kognitīvos procesus, prasme izmantot tās praksē un sagatavot 
rekomendācijas pēc izpētes rezultātiem. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, diferenciālās psiholoăijas pamati. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Hebl M.R., Brewer C.L. Handbook of Teaching Introductory Psychology. – Lawrence 
Erlbaum Assoc., 2000. 

2. Современная психология. / Под. ред. В.Н.Дружинина. – Москва: ИНФР-М, 1999. 
3. Солсо Р.Л. Когнитивная психология. – Москва: Тривола, 1996. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Diferenciālās psiholoăijas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja –N.Soldatenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40 , patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Ikviena cilvēka personība ir vienots, viengabalains veidojums, kurā 

savdabīgi, neatkārtojami apvienojas individuālais un sociālais, iedzimtais un dzīves laikā iegūtais. 
Tas arī atrodas cilvēka raksturotājlielumu pamatā; to izpēte ir nozīmīga, lai izprastu, kādēĜ 
vienādās saskarsmes un darbības situācijās dažādi cilvēki uzvedas un rīkojas atšėirīgi, nevienādi, 
un lai prognozētu cilvēku turpmāko rīcību un uzvedību.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Studentu iepazīstināšana ar vispārīgo personības 

psiholoăiskās izpētes teoriju, lai noskaidrotu personības diferenciālās īpatnības. Studentu 
iepazīstināšana ar psiholoăisko izmaiĦu vispārīgo teoriju. Studentu iepazīstināšana ar atsevišėām 
speciālajām metodikām un to pielietošanu. Iemācīt studentiem pēc iegūtajiem empīriskajiem 
datiem novērtēt iegūtos raksturotājlielumus, salīdzināt tos ar pārbaudāmā reālo uzvedību. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Dažādu teoriju 
apguve par cilvēku diferenciālajām īpatnībām. Metodiku apguve un prasme tās izmantot 
individuālo un personības īpatnību noteikšanā. Prasme salīdzināt izvērtējamos raksturotājlielumus 
ar novērtējamo uzvedību. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, eksperimentālā metode psiholoăijā, kognitīvie 
psiholoăiskie procesi. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Анастази А. «Дифференциальная психология. Индивидуальные и групповые 
различия в поведении». – Москва: Апрель Пресс, ЭКСМО-Пресс, 2001. 

2. Носс И.Н. «Психодиагностика». – Москва: КСП+, 2000. 
3. Дружинин В.Н. «Структура и логика психологического исследования». – Москва: 

ИП РАН, 1999. 
4. Amelang M. Differentielle Psychologie und Personlichkeitsforschung. – Stuttgart: 

Kohlhammer, 2002. 
5. Claus Gunter. Differentielle Lehrpsychologie. – Berlin: Volkseigener Verlag, 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psiholoăijas vēsture 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – L.Girsova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: nav iespējams pilnvērtīgi apgūt psiholoăiju, 

nezinot tās ideju evolūciju, pārmantojamību un teoriju vēsturisko kontekstu. Bez šīm zināšanām 
psiholoăija izvēršas par triviālu un primitīvu, šauri pielietojamu praktisku metožu kopumu, nevis 
funkcionē kā zinātne ar savu pagātni, tagadni un nākotni. Kursa mērėis – izprast psiholoăiskās 
problemātikas evolūciju un tās vēsturisko kontekstu. 

 
Kursa paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas veidot 

studentiem profesionālu izpratni par vēsturiski psiholoăisko literatūru; attīstīt spēju orientēties 
dažādās metodoloăiskās un teorētiskās skolās, izprotot to attīstības vispārvēsturiskās 
likumsakarības. 

 
Kursā integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Huber R.J. Cornerstones of Psychology: Readings in the History of Psychology. – Harcourt 
College Publishers, 2000. 

2. Schultz D.P., Schultz S.E. A History of Modern Psychology. - Harcourt Brace & Publishers, 
2002.  

3. Vorobjovs A. Psiholoăijas vēsture. – R., 1998. 
4.    Петровский А., Ярошевский М. История психологии. – М., 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Personības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – G.Breslavs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4(6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80, patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veids: ieskaite, eksāmens. 

 
Kursa pamatideja: veicināt izpratni par personības psiholoăijas teorijām. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Palīdzēt izveidot izpratni par personības teorijām un 

pētījumiem. Īpaša uzmanība tiek pievērsta personības psiholoăijas lietišėajiem aspektiem. 
Uzdevumi: 

1. iepazīties ar galvenam personības teorijām; 
2. iepazīties ar personības attīstības un darbības likumsakarībām; 
3. iemācīties saistīt teorijas ar empīriskiem datiem; 
4. iemācīties pielietot teorijas. 

 
 Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  

1. pārzināt pieejas personības izpratnē; 
2. pārzināt un pielietot dažādas teorijas; 
3. veidot personības izpratnes analīzes shēmu; 
4. savienot idejas ar empīriskiem pētījumiem un datiem. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Бреслав Г. (2004). Психология эмоций. Москва: Смысл – Академия. 
2. Капрара Дж., Сервон Д. (2003). Психология личности. «Питер». 
3. Фрейджер Р., Фейдимен Дж. (2001). Личность. СПб.: Прайм-Еврознак. 
4. Холл К., Линдсей Г. (1997). Теории личности. М.: КСП+ 
5. Хьелл Л., Зиглер Д. (1997). Теории личности. СПб.: Питер. 
6. Энциклопедия глубинной психологии. (1999.) Т.1, Т.3. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Personības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – J.Mihailovs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80, patstāvīgais darbs -80  
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: palīdzēt studentiem apvienot viĦu eksistenciālo 

pārdzīvojumu un pārdomu pieredzi ar psiholoăijā esošajām cilvēka apraksta konceptuālajām 
shēmām. Kursa uzdevumi: 1. Sniegt personības pamatkoncepciju apskatu (Freids, Jungs, Ādlers, 
Džeimss, Šterns, Krečmers, Šeldons, Olports, Moreno, ěeontjevs, Asadžoli, Rodžerss, Mengeti 
u.c.). 2. Kopīgi ar studentiem izstudēt vienu glvenajām grāmatām par personības teoriju. 3. 
Analizējot radošos uzdevumus, rast saikni starp studentu dzīves pieredzi un cilvēka attīstības 
terorētiskajiem aprakstiem. Kursa galvenais saturs: Analizējot dabiskā un sociālā, individuālā un 
sabiedriskā pretrunas, pretrunas starp "sev" un "citiem", izskatīt personības attīstības galvenos 
mehānismus, tipus, posmus un formas. Galvenā uzmanība tiek pievērsta - veselīgas un neirotizētas 
personības raksturiezīmju aprakstam, personības izpētes metodēm, korekcijas paĦēmieniem, 
dzīves ceĜam. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 1. Prasme atšėirt 

(diferencēt) personības galvenās psiholoăiskās teorijas. 2. Prasme rast dzīves piemērus, kas 
ilustrētu to vai citu personības koncepciju. 3. Prasme rast adekvātus līdzekĜus otra cilvēka kā 
personības izpētei un aprakstam. 4. Prasme analizēt no attīstības pozīcijām sevi un savu situāciju. 
5. Cilvēka dzīves gājuma izpētes un apraksta biogrāfiskās metodes apguve. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Derlega V., Winstead B., Jones W. Personality: Contemporary Theory and Research. – 
Wadsworth Pub. Co., 1999. 

2. Lawence P.A., Oliver J.P. Handbook of Personality: Theory and Research. – Guilfor Pub., 
2000. 

3. Liebert R.M., Spiegler M.D. Personality: Strategies and Issues. – Wadsworth Pub. Co., 1999. 
4. Ryckman M. Theories of personality. – California, 1999. 
5. Хьелл А. Теории личности. - М.: Прогресс, 2000. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Pedagoăiskā psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – M.Bluša 
 

Kredītpunktu skaits: 3 (4,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –60, patstāvīgais darbs - 60 
Pārbaudes veids: eksāmens. 

 
Kursa pamatideja:  

1. Pedagoăiskā procesa traktējuma atšėirības dažādās filosofiskajās un psiholoăiskajās skolās. 
Mācību un audzināšanas principu un metožu izvēle ir saistīta ar konkrētās pieejas filosofīsko bāzi. 
2.  Mācīšana un mācīšanās, audzināšana un pašattīstība - šo procesu saistība un mijattiecību 

izpratne ir pedagoăiskā procesa pamats. 
3.  Skolēna un skolotāja personību individuālās iezīmes ir noteicošie faktori pedagoăiskajā 

mijiedarbībā. 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Atklāt psiholoăiskās likumsakarības pedagoăiskajā procesā dažādu teoriju traktējumā. 
2.  Gūt izpratni par zināšanu, prasmju, attieksmju, motivācijas veidošanos, to raksturojumu 

dažādos vecumposmos. 
3.  Akcentēt bērnu individuālo īpašo vajadzību respektēšanu pedagoăiskajā procesā, veidot 

izpratni par deviantu uzvedību kā likumsakarīgu, bērna attīstību ignorējošu audzināšanas 
procesa rezultātu. 

4.  Veidot izpratni par skolotāja personības individuālo iezīmju ietekmi uz skolēnu 
pedagoăiskajā procesā. 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
l.  Pedagoăiskās psiholoăijas priekšmets dažādu izglītības filozofijas un psiholoăisko skolu traktējumā 

(esentiālisms, progresīvisms, pereniālisms, eksistenciālisms, biheviorisms, darbības psiholoăija, 
psihoanalīze, humānisms; iekĜaujoša izglītības pieeja kā mūsdienu optimālākais humānistiskais 
izglītības modelis). 

2.  Mācīšana un mācīšanās - optimālā abu procesu mijiedarbības stila meklējumi. Attieksme un 
motivācija kā mācīšanās procesa galvenais rosinātājs. Zināšanu, prasmju un iemaĦu 
veidošanās psiholoăiskais pamatojums. Šī procesa pedagoăiskā vadība dažādos 
vecumposmos. 

3.  Dažādu mācību modeĜu (kognitīvā, uz procesu orientētā, uz skolēnu orientētā, komunikatīvā, 
uz emocionālo pārdzīvojumu orientētā u.c.) psiholoăiskās priekšrocības un ierobežojumi. 

4.  Audzināšanas psiholoăiskais pamats dažādu psiholoăisko un filozofisko skolu traktējumā. 
Audzināšanas stili un metodes. Motivācijas veidošana, izmantojot dažādus audzināšanas 
stimulus. 

5.  Skolotāja personības iezīmju raksturojums, personiskā un profesionālā līmeĦa mijiedarbība. 
Skolotāja personības ietekme uz skolēnu apziĦu un emocionālo sfēru. 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 

1. Hargreaves A. Changing teachers, changing times. - Canada, 1999.  
2. Birzkops J. Muzicēšana kā labākā intelektuālo spēju attīstītāja. - R. ,1999. 
3. Geidžs R., Berliners V. Pedagoăiskā psiholoăija. - R.,1999. 
4. Lieăeniece D. Kopveseluma pieeja audzināšanā. - R.,1999. 
5. Rimma S. Sekmīgas mācīšanās noslēpumi. - R.,2000.  
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Saskarsmes psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – M.Gorjačeva, A.Dudkina 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Šis ir ievada kurss, kurš Ĝaus studentiem apgūt galvenos jēdzienus un 

likumsakarības par saskarsmi, izskaidrot savu saskarsmi un labāk izprast apkārtējos cilvēkus. 
Psiholoăijas zinātne ietver daudz atšėirīgu tematu, un viedokĜi par dažiem tematiem var būt 
strīdīgi. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: 1. Mācīšanās pamatiemaĦu apguve. 2. Prasme strādāt ar 

literatūru. 3. Izteikt savas domas rakstiski un mutiski. 4. Rosināt gūtās atzinos izmantot praktiskā 
darbībā. Galvenie uzdevumi - 1. Dot nepieciešamās teorētiskās zināšanas, noskaidrojot 
saskarsmes pamatjautājumus. 2. Iemācīt gūtās atzinos izmantot sevis un citu cilvēku labākā 
izpratnē. 3. Iepazīstināt ar psiholoăiskās izpētes metodēm (aptaujas, testi u.c.). 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 1. Galveno 

jēdzienu un likumību definēšana. 2. Saskarsmes galveno mērėu izpratne. 3. Prasme iegūtās 
teorētiskās zināšanas pielietot praktiskā darbībā. 4. Prasme izmantot kursā ietvertās izpētes 
metodes, prasme apstrādāt un interpretēt iegūtos datus. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Sociālā psiholoăija, vispārīgā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Myers D.G. Social Psychology. – 2000. 
2. Андреева Г. Социальная психология. - М., 2002. 
3. Берн Э. Игры, в которые играют люди. - М., 2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Artterapijas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – N.Ivanova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas – 40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veidi: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Artterapija ir pašizziĦas un jaunu robežu iespēju atklāšanas līdzeklis.  
 
Kursa mērėis un uzdevumi: nākamo psihologu iepazīstināšana ar pašizziĦas metodēm, 

personības radošo spēju rosināšana; prasme ieklausīties savās jūtās, atrast to nozīmi un jēgu, 
personības identitātes nostiprināšana. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Priekšstats par 

artterapijas izmantošanu, artterapijas nozīmi praktiskā psihologa darbā, studentu personiskās 
emocionālās dzīves nozīmīguma apzināšanās, savu resursu atklāšana. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Attīstības psiholoăija, personības psiholoăija, prakse attīstības psiholoăijā. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Практикум по арт-терапии. Под ред. Копытина А.И. СПб. 2000. 
2. Практическое руководство по терапии творческим самовыражением. Под ред. Бурно 

М.Е. М. 2002. 
3. Campbell J. Creative Art in Groupwork. London: Winslow Press. 1993. 
4. Waller D Group Interactive Art Therapy: Its Use in Training and Treatment. London: 

Routledge.1993. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Ievads psihiatrijā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – I.PĜaviĦa, N.Ščerbakovs, M.Caune 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: "Psihiatrija ir zinātne, kas aplūko psihisko 

slimību cēloĦus (etioloăiju), to izcelsmi (patoăenēzi), apraksta slimības izcelsmi 
(fenomenoloăiju), izstrādā nozoloăisko klasifikāciju (diagnozi) , kā arī izstrādā līdzekĜus, kas 
palīdz izsargāties no saslimšanas (profilaksi)." (Lennart Wetterberg Karolinkas Institūta 
psihiatrijas profesors). 

Psihiatrijas kursa laikā studenti iepazīstas ar psihiatrijas jēdzieniem (terminiem), apgūst 
psihiskās saslimšanas iespējamos izpausmes veidus (simptomus, sindromus), tādā kārtā protot 
saskatīt nopietnas psihiskas saslimšanas varbūtību savā praksē un nosūtīt pie speciālista. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Izpratne par psihiatriju, psihoterapiju, psiholoăiju, par šo nozaru atšėirību un 

speciālistu darba specifiku; 
2. Prasme orientēties dažādās psihiskās saslimšanās, lai gūtu vispārēju priekšstatu par 

psihiatriju, kā zinātni. 
3. Praktisko nodarbību laikā studenti apgūs zināšanas psihiatrisko, narkoloăisko, 

neirotisko un uzvedības traucējumu etioloăijā, pratīs diagnosticēt minēto traucējumu 
klīniskās izpausmes, diferencēt psihotiskos traucējumus no nepsihotiskajiem, zinās 
minēto slimību un traucējumu vispārējos ārstēšanas principus un psihosociālās 
rehabilitācijas principus. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, klīniskā psiholoăija 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Harold I. Kapcars M. D., Benjamin I. Sadock M. D. Clinical psychiatry from synopns of 
psychiatry. – Baltimore, Hongkong, London, Sydney: Williams & Wilkins, 1999. 

2. Eglītis I. Psihiatrija ārstiem nepsihiatriem. - R.: Zvaigzne, 1999. 
3. Каплан Г. И., Сэдок Дж. Клиническая психиатрия. - 2 части. - М., 2000. 
4. Kulbergs J. Dinamiskā psihiatrija. Rīga, 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Retardēto bērnu psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – S.LiepiĦa 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Retardēto bērnu attīstība notiek pēc tādām pašām likumībām kā 

normālo bērnu attīstība, bet viĦu augstākās nervu sistēmas darbības traucējumi nosaka šīs 
attīstības īpatnības. Katram bērnam raksturīga atšėirīga defekta struktūra, kas nosaka diferencētu, 
indivīdam piemērotu izpētes, korekcijas un kompensācijas metožu un paĦēmienu izvēles 
nepieciešamību. Defektu korekcijā liela nozīme ir katra bērna individuālajai aktivitātei, jo attīstība 
notiek tikai darbībā. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Sniegt studentiem zināšanas par retardēto bērnu izziĦas 

procesa traucējumu cēloĦiem, slepeno struktūru un korekcijas iespējām. 
 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Vispārējās 

studiju prasmes: patstāvīgais darbs ar literatūru, faktu, parādību analīze. Specifiskās studiju 
zināšanas un prasmes: apgūt zināšanas par intelektuālās attīstības traucējumiem un to cēloĦiem, 
dziĜumu un kompensācijas iespējām. Mācīties veikt psihodiagnostiskus retardēto bērnu 
novērojumus, izvēlēties indivīda defekta struktūrai un pakāpes atbilstošas metodes un 
paĦēmienus. Apgūt prasmes kontaktēties ar digofrēniem bērniem, veikt viĦu apsekošanu un veidot 
viĦu psiholoăisko raksturojumu. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, klīniskā psiholoăija, sociālā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. LiepiĦa S. „Speciālā psiholoăija”. – Rīga; Raka, 2003.-312.lpp. 
2. Stanley L., Md. Greenspan, Serena, Ph. D. Weider, Robin Simon, Serena Wieder. “The 

Child With Special Needs: Encouraging Intellectual and Emotional Growth”. – Perseus 
Pr., 1998. 

3. Jaquelyn McCandless. „Children With Starving Brains: A Medical Treatment Guide for 
Autism Spectrum Disorder.” – Boston: Bramble Co, 2003. – 294 p. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Deviantas uzvedības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – N.Ščerbakovs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Alkohola lietošanas tradīcijas un sekas šodien Latvijā  ir kĜuvušas par 

nopietnu problēmu sabiedrībai, ăimenei un indivīdam. Narkotiku un pārmērīga alkohola lietošana apdraud 
cilvēka dzīvi fiziski, mentāli, sociāli, ētiski, emocionāli. Ārsti, psihologi, ăimenes ārsti, sociālie darbinieki – 
katram ir sava vieta un loma rehabilitācijas procesā. Nedzeršana un nelietošana nav veselība – atturība ir 
priekšnoteikums psiholoăiskai rehabilitācijai. Rehabilitācija ir ilgstošs process. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Studentu informēšana par stāvokli attiecībā uz  alkohola un 

narkotiku lietošanu un tās sekām Latvijā un pasaulē. Studentu zināšanu paplašināšana par 
cēloĦiem, kuru dēĜ cilvēki sāk lietot adiktīvas vielas, un kādēĜ grūti no tām atteikties. Pieaugot 
narkotisko un psihotropo vielu lietošanai, studentiem jāzina šo vielu darbība un lietošanas risks. 
Studentiem jāzina biopsihosociālās pieejas princips palīdzības sistēmā. Studentiem jāapgūst 
intervijas pamatprincipi ar adiktīviem pacientiem. Studentiem jāiepazīstas ar Minesotas 
programmu (psiholoăiskās rehabilitācijas programma) alkohola atkarīgajiem klīnikā. Mācību 
programmai jāpamato psihologa daudzpusīgā un nozīmīgā loma alkohola un narkotiku atkarīgo 
pacientu rehabilitācijas procesā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Studentiem ir 
priekšstats par alkoholisma un narkomānijas izplatību valstī un tās sekām. Studentiem ir izpratne par 
alkohola un narkotiku lietošanas riska faktoriem indivīdam un ăimenei. Studentiem ir pamatzināšanas 
par atkarību izraisošo vielu klīniskajām izpausmēm. Studenti pārliecinās par psiholoăiskās rehabilitācijas 
metožu priekšrocībām salīdzinājumā ar citām metodēm (medikamentozajām, suăestijas u.c.). Studentu 
izpratne par grūtībām darbā ar atkarīgiem pacientiem. Psihologa ieinteresētība atkarīgo pacientu 
rehabilitācijas darbā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, attīstības psiholoăija, klīniskā psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Maisto S., Galizio M., Connor I.G. Drug use and Abuse. - Hbj College & School Div., 1999. 
2. Substance Use and Misuse. Nature and Clinical Interventions. /Red. G. Husein Rassool. – 

Blackwell Science Ltd., 1998. 
3. Roes N.A. Solutions for the „Treatment Resistant”. Addicted Client: Therapeutic Techniques 

for Engaging Difficult Clients. – London: Harsorth, 2002. 
4. Шорохова О. А. Жизненные ловушки зависимости и созависимости. – С.-Пб.: Речь, 

2002. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Veselības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – T.Čaikovska,  J.ZaĜkalns 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: l .Veselība ir stāvoklis, ko var noteikt pēc fiziskās, garīgās un sociālās 

labklājības līmeĦa. 2. Pastāv dažādi faktori (personības, sociālie, uzvedības, situatīvie utt.), kas 
nosaka cilvēka organisma reakcijas, risinot jautājumu par stāvokli "veselība - slimība". 3. 
Atšėirība starp veselību un slimību ir tā, ka slimības stāvoklī tiek traucēta attiecību harmonija 
starp organisma funkcijām un starp psihi un somu. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Izpētīt psiholoăiskos un sociālos faktorus, kas tieši saistīti ar 
cilvēka veselību un ietekmē to. Parādīt saikni un mijiedarbību starp psihisko un somatisko gan no 
veselības (normas) viedokĜa, gan arī no slimības (patoloăijas) viedokĜa. Analizēt didaktogēno un 
jatrogēno saslimstību - psihiskā un somatiskā mijiedarbes gadījumu - cēloĦus. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 1. Apgūt 
prasmi noteikt cilvēka veselības stāvokli pēc saiknes starp personības īpašībām. 2. Apgūt iemaĦas 
konsultēt (organizēt interviju) cilvēkus, kuriem ir psihosomatiski traucējumi. 3. Apgūt prasmi 
sagatavot kompleksu koriăējošu programmu cilvēkam, kas cieš no psihosomatiskām 
saslimstībām. 4. Apgūt iemaĦas, kā pašnovērtēt un pašregulēt savstarpattiecības "psihe - soma" no 
šo attiecību harmonizācijas viedokĜa. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, klīniskā psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Rabavilas A., Vaslomatzis G.  The Edge of Experience:  Borderline and Psychosomatic 
Patients in Clinical Practice. - Karnac Books, 2000. 

2. Гиссен Л.Д. Время стрессов. - Москва: Медицина, 1999. 
3. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. - Москва: Медицина, 1998. 
4. Ферручи П. Кем мы можем быть. - Москва, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – N.Ščerbakovs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Cilvēka  seksualitāte ir cieši saistīta ar citiem personības aspektiem. 

Seksualitāte ir specifisks saskarsmes veids starp cilvēkiem, un to var izprast tikai ar vienotu 
pieeju, ievērojot bioloăisko un psiholoăisko procesu un starppersonu attiecību dinamiku. Dabiskās 
seksualitātes pamatā ir spēja mīlēt un būt mīlētam, kas nepieciešams veselīgas personības 
funkcionēšanai. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: sniegt studentiem zināšanas par seksoloăijas un seksopatoloăijas 
pamatiem, par seksoloăijas fenomenoloăiju, daudzveidīgām seksualitātes izpausmēm, 
seksualitātes un psihoseksualitātes attīstību. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: zināšanas par 
seksuālo un psihoseksuālo attīstību, par seksoloăijā pieĦemtajām nosacītajām normām 
(individuālā norma, pāru norma, dzimumkonstitūcija un tās rādītāji), par patoloăiju, deviācijām un 
perversijām. Paredzams apgūt praktiskās iemaĦas seksuālo pacientu izmeklēšanā (interviju un 
testu veidā). 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, psihofizioloăija. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Masters W., Johanson V., Kolodny R. Human sexuality./ IV addition. – Harper Collins 
Publisher, 2000. 

2. Ногаев А.В. В лабиринтах сексуального многообразия. – М., 2000. 
3. Кон И. С. Введение в сексологию. – М., 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Vadības psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – N.Voronova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Faktoru izpēte, kas nosaka organizācijas darbības efektivitāti, mērėu 

noteikšanu, to sasniegšanu, resursu pārveidošanu, izmantojot vadīšanu.  
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Sniegt studentiem priekšstatu par vadības psiholoăijas 
pamatnostādnēm, organizācijas darbības efektivitāti un mērėu sasniegšanu ietekmējošiem 
faktoriem. Iepazīstināt studentus ar vadīšanas stiliem, vadītāja funkcijām, lomām, uzdevumiem. 
Praktiski analizēt vadības psiholoăijas galvenās pieejas, vadīšanas stilus, izstrādāt mūsdienu 
vadītāja profesionalitātes kritērijus.  
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Teorētiskā 
kursa beigās studenti gūs priekšstatus par vadīšanu, vadīšanas stiliem, vadītāja funkcijām 
organizācijā, profesionalitātes kritērijiem, vadītāja lomām. Iegūs prasmes diagnosticēt vadīšanas 
stilu, noteikt un analizēt vadības līmeĦus organizācijā, izpētīt vadītāja īpašības, apkopot datus un 
izstrādāt ieteikumus efektīvāka vadīšanas stila izveidošanai organizācijā, lai sasniegtu tās mērėus.  
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 

 
1.   P. Pikeringa, "Personāla vadība", J.Rozes apgāds, 2002. 
2.  R. К. Cooper, "The Other 90%: How to Unlock Your Vast Untapped Potential for Leadership 

and Life", 2001. 
3.   E. Laskin, H. E. Gardner: "Leading Minds: An Anatomy of Leadership", 2000. 
4.  В. А. Разанова, «Психология управления», Москва, 2000. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Karjeras izvēles psiholoăiskie pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – M.Gorjačeva 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

Kursa pamatideja: Jebkurš profesionālās izvēles process paredz dziĜu individuālu 
psiholoăisku attīstību, jo šajos mainīgajos ekonomiskajos apstākĜos īpaši svarīgs ir cilvēks, kas 
apzinās savas intereses, slieksmes, spējas un iespējas, cilvēks kas aug, attīstās un apgūst jaunas 
prasmes. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Sagatavot studentus klientu konsultēšanai izglītības un 
arodizvēles jautājumos, dažādu darba formu izmantošanai - individuālai konsultācijai, t.i.: 
• motivēt karjeras plānošanai, 
• sniegt informāciju par mācību iestādēm un profesijām, 
• palīdzēt klientam iepazīt pašam sevi, apzināt intereses, spējas, savu darbības sfēru, savas 

stiprās un vājās puses, 
• palīdzēt izveidot rīcības plānu. 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Kursa ietvaros 
studenti apgūst karjeras attīstības koncepciju, apgūst prasmes profesionālajā orientācijā un 
konsultēšanā, darbu ar informāciju, apgūst galvenos psiholoăiskās konsultēšanas aspektus darbā 
ar bezdarbniekiem un galvenās psiholoăiskās īpatnības bezdarba situācijās. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 

 
1. Educational and Vocational Guidance. Bulletin. IAEVG (International Association for 

Educational and Vocational Guidance), Published by the International Association for 
Educational and Vocational Guidance, 2002. 

2. Nilsson P., Akerblom P. Career Life Counselling - A Future Counselling Method? Past-
Present-Future come together in counselling. - Samhall Midland AB, Ostersund, 1999. 

3. Profesiju klasifikators. Apstiprināts ar Labklājības ministrijas 1998. gada 9.oktobra rīkojumu 
Nr.246 (Labklājības ministrijas 2000.gada 30.novembra rīkojuma Nr. 328 redakcijā). Latvijas 
Vēstnesis, Rīga, 2000. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Ievads reklāmas psiholoăij ā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – M.Veide 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: šī kursa apguve sekmē psiholoăijas specialitātes studentiem 

komunikāciju prasmju attīstību uz reklāmas darbības psiholoăisko aspektu piemēra bāzes. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: 1. Veicināt zināšanu apguvi par dažādu psiholoăijas pētījumu 

metodēm un rezultātiem reklāmas sfērā, par reklāmas iedarbības mehānismiem un to efektivitātes 
pakāpēm. 2. Veicināt sapratni par reklāmas pozitīvajām un negatīvajām ietekmēm uz kultūru, par 
tās potenciālajām iespējām pieĦemt dialoga formu. 3. Attīstīt pašprezentācijas prasmi un spējas 
novērot pašreklāmas izpausmes sabiedrībā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 1. Zināšanas 
par dažādu psiholoăijas pētījumu metodēm un rezultātiem reklāmas sfērā. 2. Zināšanas par 
reklāmas iedarbības mehānismiem un to efektivitātes pakāpēm. 3. Praktiskās iemaĦas saistībā ar 
reklāmas iedarbības nosacījumu pārbaudi un analīzi. 4. Praktiskās pašprezentācijas iemaĦas un 
spējas novērot pašreklāmas izpausmes sabiedrībā. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Sociālā psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Wilmshurst J., Mackay A. The fundamentals of advertising. – Oxford, 1999. 
2. Berger R. Advertising today. – London, NY, 2001. 
3. How advertising works: the role of research. – Thousand Oaks, etc.: SAGE, 1998. 
4. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы. – С.-Пб., 2002. 
5. Уэллс У., Бернет Дж., Мориарти С. Реклама – теория и практика. – С.-Пб., 1999. 
6. Veide M. „Reklāmas psiholoăija”. – Rīga. Jumava., 2006. 
7. Denisons D., Tobi L. Ievads reklāmā. – R., 2000. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Organizācijas pašprezentācija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – N.Voronova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Iepazīstināt ar mūsdienu koncepcijām, metodiskiem pamatiem un 

praktiskām rekomendācijām, kā veidot un kārtot organizācijas saskarsmi ar sabiedrību un sava 
informācijas lauka pārvaldi. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Iemācīt metodes, kā veidot sabiedrisko domu, noskaĦojumu, kā 

organizēt mērėtiecīgu saskarsmi ar dažādām sabiedrības grupām: ar partneriem, masu saziĦas 
līdzekĜiem, ar valsts struktūrām, organizācijas personālu. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Prasme izplānot 
publisko attiecību darbību organizācijā, novērtēt publiskās saskarsmes iedarbību uz sabiedrību, 
izvēlēties katrai konkrētai situācijai piemērotas iedarbības metodes. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Sociālā psiholoăija, darba psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

5. Glosiene A. Sabiedrisko attiecību ABC bibliotekāriem. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2001. 
6. Jefkins F. Public relations. – London: M&E, Pitman publishing, 2000. 
7. Gobe M. Emotional Branding. New York, Allworth Press, 2001. 
8. Краско Т. И. Психология рекламы. – Харьков, 2002. 
9. Лэйхифф Дж., Пенроуз Дж. Бизнес коммуникации. – С.-Пб.: Питер, 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Tēla izpētes psiholoăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – J.Mihailovs, R.Muzis, S.Hajenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: parādīt atkarības saikni starp tēla organizācijas līmeni un starp tēla 

emocionālās iedarbības līmeni. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: atklāt izziĦas un saskarsmes neverbālo paĦēmienu specifiku. 
1. Sniegt priekšstatu par vizuālo tēlu (prezence, zīmējums, fotogrāfija, glezna, kino, televīzija) 
rašanās, uzbūves un funkcionēšanas dažādām formām. 2. Aprakstīt desmit neverbālās saskarsmes 
paĦēmienu specifiku. 3. Aktivizēt cita cilvēka un sevis paša tēlaino izzināšanu (aprakstīt cilvēku 
kā tēlu un ar tēla starpniecību). 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 1. Prast 
saskatīt atšėirības starp tēla kognitīvo un ontoloăisko pusi. 2. Prast diferencēt pozitīvos un 
negatīvos tēlus (pēc to iedarbības uz cilvēka psihisko veselību). 3. Prast izvirzīt tēlu simbolisko 
plānu literatūrā, glezniecībā, kino. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, psiholoăiskās konsultēšanas pamati. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Cadet C., Charles R., Galus S.-Z. La Communication par l’image. – Paris, Ed. Nathan, 2001. 
2. Forester M. Psychology of the Image. – London: Routledge, 2000. 
3. Meneghetti A. L’immagine come l’alfabeto dell’ eneriga. – Roma, 1999. 
4. Hibnere V., Grasmane L. Bērna vizuālā darbība. – Rīga: “RaKa”, 2000. 
5. OzoliĦa A., Vidnere M. Māksla un pašatklāsme. – Rīga: “ABC”, 1999. 
6. Стюарт В. Работа с образами и символами в психологическом консультировании. – М.: 

«Класс», 1998. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Zinātnisko pētījumu metodoloăija 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – D.Meikšāne 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Psiholoăija kā zinātne nosaka prasības pētījuma iekšējai un ārējai 

validitātei. Radīt studentos izpratni par zinātniskās un sadzīviskās psiholoăijas atšėirībām. 
 

Kursa mērėis: Iepazīstināt studentus ar dažādiem pētījuma dizainiem, to raksturojumiem, 
izvēles nosacījumiem, priekšrocībām un ierobežojumiem. 

 
Kursa uzdevumi: 
1.  Radīt izpratni par psiholoăiju kā zinātni. 
2. Iepazīstināt studentus ar kvalitatīva un kvantitatīva pētījuma būtību, kopīgo un atšėirīgo. 
3. Apgūt kvantitatīva pētījuma dažādas iespējas: eksperiments, kvazieksperiments, korektīvs 

pētījums. 
4. Apgūt pētījuma etapus. 
5. Veidot prasmi formulēt pētnieciskā darba zinātnisko aparātu, izveidot pētījuma projektus. 
6. Iepazīties ar zinātniskajām publikācijām. 
 

 Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Studenti 
apgūst dažādus pētniecības modeĜus, prasmi izvēlēties noteiktu pētījuma dizainu savam 
praktiskajam pētījumam, izstrādāt pētījuma projektu. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, eksperimentālā metode psiholoăijā, psiholoăiskās izpētes prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Hock R.R. Forty studies that changed psychology New Jersey, 2003   
2. Kropley A. Analitative research methods. R., 2002 
3. Goodwin C.J. Research in Psychology. Methods and Design.- John Wiley 8ns, - 2002 
4. Солсо P. Экспериментальная психология: практический курс. СПб. 2002. 
5. Хок Р.Р. 40 исследований, которые потрясли психологию. Секреты выдающихся 

экспериментов. – СПб: 2003-416 с.  
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psiholoăiskās izpētes un izvērt ēšanas metodes 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – D.Meikšāne, M.Kamišāne 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Izvēlētās izpētes metodes atbilstība pētījumam un izpētes validitāte. 

 
Kursa mērėis: Radīt studentiem izpratni par teorētisko un empīrisko izpētes metožu 

psiholoăijā daudzveidību, to specifiku un izvēles nosacījumiem. 
 

Kursa uzdevumi:  
7. Radīt izpratni par teorētiskajām izpētes metodēm psiholoăijā. Literatūras analīze. 
8. Radīt izpratni par empīriskajām datu novākšanas metodēm – tests, aptauja, novērojums, 

arhīva materiālu analīze, to izvēles nosacījumiem, priekšrocībām un trūkumiem. 
9. Veidot praktiskās iemaĦas aptauju izveidē, datu ievākšanā, rezultātu apkopošanā un 

interpretācijā. 
10. Matemātiskās statistikas metodes kā empīrisko datu apstrādes veids. 
 

 Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: 
a. Izpratni par teorētisko un empīrisko metožu pie izvēles nosacījumiem un 

specifiku, to veidus; 
b. Prasme veidot aptaujas, apkopojot iegūtos rezultātus kvantitatīvi un kvalitatīvi. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Goodwin C.J. Research in Psychology. Methods and Design. – John Wiley 8ns, - 2002 
2. Solso R.L. Maclin M.K. Experimental psychology, 2003. 
3. Kropley A. Analitative research methods. – R., 2002. 
4. Солсо Р. Экспериментальная психология: практический курс. СПб., 2002. 
5. Анастази А. Психологическое тестирование. СПб., 2002. 
6. Бурлачук Л.Ф. Психологическое тестирование. СПб., 2002. 
7. Смит Н., Современные системы психологии: СПб.-2003. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Eksperimentālā metode psiholoăij ā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – J.Roze, N.Soldatenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6  ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80 , patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: ieskaite,  eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Problēmas formulēšana eksperimentālajā psiholoăijā sašaurina tās 

iespējamo risinājumu diapazonu un palīdz nosacīt zinātnisko hipotēzi. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: Balstoties uz kognitīvās, klīniskās psiholoăijas, attīstības 

psiholoăijas u.c. zināšanām, iemācīt studentiem veikt empīrisku pētījumu, izmantojot 
matemātiskās statistikas zināšanas. Iemācīt zinātniskās pētniecības metodes, attīstīt prasmi 
savienot īstenības teorētiskās un praktiskās apguves paĦēmienus un operācijas. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Zināšanas par 

eksperimentālās psiholoăijas galvenajiem jēdzieniem. Prasme veikt zinātnisku pētījumu, 
izmantojot eksperimenta, novērojuma, „arhīva” metodi u.c. Zināšanas par kĜūdām novērojumā un 
prasme tās novērst. Prasme atspoguĜot tabulās un zīmējumos praktiskā pētījuma rezultātus pēc to 
matemātiskās apstrādes. Interpretējot izpēte rezultātus, prast noteikt galvenās likumsakarības, 
izdarīt slēdzienus un izstrādāt rekomendācijas. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, diferenciālās psiholoăijas pamati, klīniskā psiholoăija, 
attīstības psiholoăija, zinātnisko pētījumu metodoloăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Blaxter L., Hughes E., Tight M. How to research. – Bristol, 2001. 
2. Solso R.L., Johnson H.H., Beal M.K. Experimental Psychology: A Case Approach. – 

Addison-Wesley Pub Co, 2000. 
3. Дружинин В.Д. Экспериментальная психология. – М.: ИНФРА – М, 2000. 
4. Клайн П. Справочное руководство по конструированию тестов. – Киев, 2001. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Personības izpētes metodes 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – G.Breslavs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80, patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Iepazīt ar personības pētījumiem. Īpaša uzmanība tiek 
pievērsta personības psiholoăijas metodiskiem aspektiem. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. IemaĦas noteikt atbilstošus personības pētīšanas mērėi un uzdevumus. 
2. IemaĦas ievēlēties attiecīgus līdzekĜus mērėu sasniegšanai. 
3. IemaĦas izstrādāt, modificēt vai adaptēt metodi, ja nav gatavas metodes. 
4. IemaĦas ieplānot pētījumu šajā sfērā. 
5. IemaĦas novest attiecīgo pētījumu. 
6. IemaĦas uztaisīt saĦemto datu kvantitatīvo un kvalitatīvo analīzi. 
7. IemaĦas uztaisīt attiecīgo secinājumu. 
8. IemaĦas sagatavot atskaiti par novadīto pētījumu. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Personības psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Kaplan, Robert, M & Saccuzzo, Dennis P. (2001). Psychological Testing: Principles, 
Applications, and Issues. Fifth edition. Ausralia: Wadsworth. 

2. Pervin, L.A., John, O.P. (1997) Personality: Theory and Research. Seventh ed. N.Y.: John 
Wiley & Sons, Inc. 

3. Бреслав, Г. (2004) Психология эмоций. Москва: Смысл-Академия. 
4. Капрара, Дж., Сервон, Д. (2003). Психология личности. СПб.: Питер. 
5. Эммонс, Р.А. (2004). Психология высших устремлений. Москва: Смысл, с.67-74. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Personības izpētes metodes 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – M.Kamišāne 
 
 

Kredītpunktu skaits: 4 (6 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –80, patstāvīgais darbs - 80 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Personības izpēte kopumā. Apgūt personības psiholoăiskās 

koncepcijas un konsultēšanu pēc psihodiagnostikas rezultātiem. No personības rakstura 
fragmentiem radīt kopveselumu. Kopveseluma veidošana personības izpētē. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Apgūt personības psihodiagnostikas teorijas un konsultēšanas pamatjēdzienus. 
2. Apgūt galvenās praktiskās iemaĦas, kuras nepieciešamas psihologam, lai veiktu personības 

izpēti, apstrādātu, analizētu un interpretētu iegūtos rezultātus. 
3. Konsultēšana pēc psihodiagnostikas rezultātiem. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
- personības psihodiagnostikas teorētisko pamatu zināšanas un konsultēšanas prasmes;  
- prasmes apstrādāt, analizēt, interpretēt un salīdzināt rezultātus. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Personības psiholoăija, psiholoăiskās izpētes prakse. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Cattell R. H. Schuerger J. Essentials of 16 PF Assessment. – John Wilej & Sons, 2003. 
2. Kline, Thresa J. B. Psychological Testing. – Hardcover, 2005. 
3. Акимова М.К., Гуревич К. Психодиагностика. Учебник для вузов. – СПб. 2005. 
4. Анастази А., Урбина С., Психологическое тестирование. – СПб., 2001, 2005 г. 
5. Бурлачук Л., Морозов М., Словарь-справочник по психодиагностике. – СПб., 1999, 

2005 г. 
6. Романова Е., Психодиагностика. Учебное пособие. – СПб., 2005. 
7. Собчик Л. Введение в психологию индивидуальности: теория и практика 

психодиагностики. – М., 2003. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Grupas pētīšanas metodes 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – L.Girsova, I.SavoĦa 
 
 

Kredītpunktu skaits: 3 (4,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –60, patstāvīgais darbs - 60 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: mazā grupa – “vide, kurā saskarsme notiek 

tuvākajā distancē” (T. Parsons) ir specifisks sabiedrības psiholoăiskā mehānisma mikromodelis. 
Vienlaikus to var izmantot arī kā eksperimentālu laboratoriju sociālpsiholoăiskiem, 
psihoterapeitiskiem pētījumiem un jaunu uzvedības normu izstrādei. Grupas dinamiku 
likumsakarību izpratne, savukārt, Ĝauj optimizēt grupas vadības procesu un produktīvi risināt 
radušās problēmas. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: spēja, 
kompelējot vairākas psihodiagnostiskās metodes, sastādīt personības psiholoăisko karti pēc 
pasūtītāja izvirzītajiem kritērijiem. 

Spēja orientēties grupas psiholoăiskajos procesos; prognozēt, vadīt un koriăēt grupas 
dinamiku; veikt problēmsituāciju (konfliktu) eksperta funkcijas. Spēja veikt psiholoăisko kadru 
atlasi un atestāciju. 
IemaĦas sociālās psiholoăijas pētījuma organizēšanā un sabiedriskās domas  aptaujā. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Sociālā psiholoăija. 
 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Reiss H.T. Handbook of Research Methods in Social and Personality Psychology. – 
Cambridge Univ. Pr., 2000. 

2. Snyder C.R., Forsyth D.F. Handbook of social and clinical psychology: The health 
perspective. – N.Y., 2001. 

3. Елисеев О. Конструктивная типология и психодиагностика личности. – Псков, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Organizāciju izpētes metodes 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāji – J.Roze, N.Voronova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 3 (4,5 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –60, patstāvīgais darbs - 60 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Atbilstība lietišėās saskarsmes partneru priekšstatos par starppersonu 

lomām, kādas viĦi domā realizēt paši un kādas gaida no citiem, palielina apmierinātības līmeni ar 
darbu un starppersonu saskarsmi darba un pedagoăiskajā kolektīvā. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Iepazīstināt studentus ar dažāda tipa (ražošanas, mācību) 

organizāciju izpētes metodēm; noteikt cēloĦus, kāpēc darbs sagādā tik maz gandarījuma, kā arī 
cēloĦus savstarpējām negatīvām attiecībām darba vai pedagoăiskajā kolektīvā, izmantojot 
sociālpsiholoăiskās metodes; iepazīstināt studentus ar eksperimenta, anketēšanas, personības 
novērtēšanas, kompetentu tiesnešu metodi. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Objektīvi 

vērtējot izpētes gaitā gūtos rezultātus, prast izstrādāt rekomendācijas konfliktu profilaksei darba 
vai mācību grupā, prast konstatēt optimālo kolektīva vadības stilu starppersonu attiecību 
regulēšanai izpētāmajā organizācijā. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija, darba psiholoăija. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Gatewood R.D., Field H.S. Human resources selection. – Dryden, 2001. 
2. Graham B. Human resources management. – Pitman publishing, 2000. 
3. Бодалев А.А. Личность и общение. – 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Psihometrika 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – G.Breslavs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Veicināt izpratni par psiholoăiskās pētīšanas metodes kvalitātes 

nodrošinājumu. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar iespējamam 
mērījumiem psiholoăijā un tam, kā savienot kvalitatīvo un kvantitatīvo pieeju pētījumā un 
nodrošināt pētījuma metodes patiesīgumu. Lai sasniegt šo mērėi, ir nepieciešams izpildīt 
sekojošus uzdevumus: 1) iepazīt studentus ar mērījuma skalas pielietošanu psiholoăijā; 2) parādīt 
iespēju kvantitatīvi reprezentēt pētījumu datus; 3) iepazīt ar testu un aptauju izveidi un adaptāciju; 
4) iepazīt ar testu un aptauju verifikāciju. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
4. Apgūt mērījuma skalas pielietošanu; 
5. Apgūt psihometrikas funkcijas; 
6. Apgūt aptaujas un testu adaptācijas procesu; 
7. Apgūt drošības pārbaudes veidus, ieskaitot Cronbaha α; 
8. Apgūt validitātes veidus diferenciāciju un izpratni par to pārbaudi; 
9. Apgūt statisko testu deferenciāciju un to pielietošanu. 
 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Vispārīgā psiholoăija, eksperimentālā metode psiholoăijā. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Анастази, А., Урбина, С. (2001). Психологическое тестирование. СПб.: Питер. 
2. Клайн П. (1994). Справочное руководство по конструированию тестов. Киев: ПАН 

Лтд. 
3. Kropley A. (2002). Qualitative research methods. Riga. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Matemātiskā statistika 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – M.Veide 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: šī kursa apguve sekmē racionāli-pētniecisko prasmju un objektīvu 

novērošanas spēju attīstību psiholoăijas specialitātes studentiem. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: 1. Veicināt zināšanu apguvi par psiholoăijas pētījumos iegūto 
datu statistiskām apstrādes un analīzes metodēm. 2. Mācīties pielietot datorprogrammas kā 
praktisku instrumentu empīrisko statistisko datu apstrādē, analīzē un prezentēšanā. 3. Veicināt 
sapratni par sakarībām starp praktiskā situācijā empīriski iegūstamu datu apstrādes metodēm un 
teorētiskajām matemātikas metodēm, resp., empīrisko datu matemātiskajiem modeĜiem. 4. Veidot 
prasmi saskatīt vienu un to pašu matemātikas pamatprincipu (konkrētu intelektuālo tehniku) 
pielietojuma iespējas dažādu problēmu risināšanā. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Zināšanas par psiholoăijas pētījumos iegūto datu statistiskām apstrādes un analīzes 

metodēm. 2. Praktiskās iemaĦas, izmantojot datorprogrammas, empīrisko statistisko datu apstrādē, 
analīzē un prezentēšanā. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Eksperimentālā metode psiholoăijā. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Raizs L. Matemātiskās metodes sociālajās zinātnēs. – R., 2000. 
2. Arhipova I., BāliĦa S. Statistika ar Microsoft Excel ikvienam. – R., 1999. 
3. Sirkin R.M. Statistics for social science. – Thousand Oaks [etc.]: Sage Publ., 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

AngĜu valoda 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – A.Eiholca 
 
 

Kredītpunktu skaits: 10 (15 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –200, patstāvīgais darbs - 200 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Iemācīt studentiem dažādus lasīšanas veidus un referēšanas pamatus, 

kā arī iesaistīt studentus profesionāli orientēto vispārinājumu veikšanā angĜu valodā un 
informācijas meklēšanā. 

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Apgūt gramatikas pamatzināšanas un vārdu krājumu; 

iemācīties izmantot vārdnīcas un uzziĦu literatūru; apgūt terminoloăiju, lai varētu lasīt angliski 
profesionālus tekstus; apgūt dažādus teksta lasīšanas un analīzes veidus; izstrādāt prasmi referēt 
par izlasīto literatūru; iepazīties ar tulkošanas galvenajiem principiem saistībā ar informatīvo 
tekstu tipu. 

 
Kursa saturs: Nozīmīgāko gramatikas tēmu kompleksa pakāpeniska apstrāde pa posmiem, 

izmantojot iegūtās zināšanas praksē; iemācīt studentiem izprast teksta struktūru teikumā vai 
rindkopā, iemācīt izpratni par tā lingvistisko viengabalainību, kā arī prasmi identificēt augstākās 
un zemākās pakāpes predikāciju, lai varētu orientēties tekstā; lasīšanas apguve nolūkā iegūt 
informāciju un tās turpmākā apstrāde, iemācīt teksta jēgas kompresijas elementus; spontānas runas 
stimulēšana, diskusijas organizēšana grupās. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  

• Prasme aktīvi atveidot runā specialitātes terminus un interpretēt tos; 
• Specialitātes terminu pasīvais vārdu krājums (ap 250 terminu); 
• Specialitātes teksta tulkojums no angĜu valodas uz dzimto valodu (10 lappuses 

semestrī); 
• Referāts par oriăinālu zinātnisku tekstu (10 lappuses semestrī); 
• Kursa darba un diplomdarba anotācijas un tēžu sagatavošana angĜu valodā. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Haines, S., Stewart, B., New First Certificate Masterclass, Student’s book, Oxford, 2001. 
2. Johnson, Christine, Market Leader, Workbook (upper-intermediate), Essex: Longman, 2001. 
3. Kulikova, N.V., et. al.  English for Psychology Students. M., 1998. 
4. Liz & John Soars. Intermediate New Headway English Course. Student’s Book. Oxford: 

Oxford University Press. 2003. 
5. Учебное пособие по чтению для студентов – психологов. Под ред. Т.Н.Шишкиной. – 

М., 1999. 
6. English for Psychology Students, ред. Богословская З.Э., «Психология», 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Latviešu valoda profesionālajā saskarsmē 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājs – A.Gusevs 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Valodu zināšanas pilnveido cilvēku kā personību, palīdz profesionālajā 

darbībā saskarsmē ar cilvēkiem. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi:  

1. Nodrošināt augstas latviešu valodas kompetences līmeni, kurš nepieciešams profesionālā 
darbā ar cilvēkiem. 

2. Iepazīstināt studentus ar latviešu kultūras mantojumu, vēsturi, tradīcijām, filozofiju, kas 
paplašina cilvēka pasaules skatījumu, garīgi bagātina, palīdz izprast latviešu tautas 
mentalitāti. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Brīvi sarunāties par dažādu līmeĦu tēmām; 
2. Saprast brīvi izvēlētus tekstus; 
3. Uzrakstīt ar dienesta pienākumiem saistītus tekstus. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Dzimtā valoda, psiholoăijas kursi. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Ceplīte T., Ceplītis Z. Latviešu valodas praktiskā gramatika. – R.: Zvaigzne, 1999. 
2. LauriĦa E., Liepa Ā. Es mācos. Mācību līdzeklis latviešu sarunvalodas apguvei. – R.: 

Firma “Lated”, 1998. 
3. Psiholoăijas vārdnīca./ G. Breslava red. – Apgāds “Mācību grāmata” SIA, 1999. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Otr ā svešvaloda: franču, vācu valoda 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētājas – S.Mihailova, I.Ivančikova 
 
 

Kredītpunktu skaits: 6 (9 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –120, patstāvīgais darbs - 120 
Pārbaudes veidi: ieskaite, eksāmens 

 
Kursa pamatideja, mērėis un uzdevumi: Iemācīt studentiem rakstisko un mutisko 

saskarsmi otrā svešvalodā, orientēties komunikatīvajās situācijās, izvēloties precīzus vārdus un 
izteicienus, lai izteiktu savus nodomus, doms, vērtējumu, reakciju, jūtas, adekvātus noteiktai 
situācijai. Runas iemaĦu pilnveidošana sociāli kultūras un zinātniskajās saskarsmes sfērās, kā arī 
argumentētu izteicienu iemaĦas (monologs, dialogs, polilogs), piedalīties zinātniskā un sociāli 
problemātiska rakstura diskusijās. Mācību procesā darbs tiek veikts pēc tādiem runas darbības 
veidiem kā rakstīšana, tulkošana, mutvārdu pārbaudījums (audio-video), kā arī lasīšanu. 
 
 Kursa saturs: Kursā kompleksi tiek vaidota komunikatīvā, lingvistiskā un sociokulturālā 
kompetence. Īpaša uzmanība tiek pievērsta lingvistiskajai kompetencei un studenti strādā ar 
tekstiem, īpašu izmanību pievēršot teksta adekvātam literāram tulkojumam, tulkošanas 
problēmām un valodas stilistikai. Sociokulturālās un mācīsanās kompetences līmenis tiek celts 
visā mācību procesa gaitā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas:  
1. Prasme kontaktēties runas un rakstu formā, ievērojot saziĦas kultūras normas; 
2. Prasme runāt un rakstīt par kultūras un vēstures jautājumiem. 
3. Prasme izvēlēties precīzus vārdus un izteicienus, adekvātus noteiktai situācijai. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Dzimtā valoda, kulturoloăija, psiholoăijas kursi. 
 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Monnerie-Goarin Annie, Siréjols Evelyne CHAMPION 1, 2, CLE INTERNATIONAL, 
Paris, 2001. 
2. J. Bady, I. Greaves, A. Petetin Exerçons-nous Grammaire Niveau débutant. Hachette, 
1996. 
3. Evelyne Siréjols, Giovanna Tempesta Niveau débutant Grammaire Le Nouvel Entraînez-
vous avec 450 nouveaux exercices  CLE INTERNATIONAL, Paris.  
4. Dreyer, Schmitt “Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 1999 (2 Kassetten, 
Testbuch, Lösungsschlüssel) 
5. Hans – Jürgen Hantschel, Paul Krieger „Mit Erfolg zur Mittelstufenprüfung“. 
6. Auf neuen Wegen. Hueber, 2003. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Filozofijas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – V.Brazauska 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens. 

 
Kursa pamatideja: Neskatoties uz pēdējos gadsimtos noritošo atsevišėo zinātĦu, lietišėo 

pētniecisko jomu straujo diferenciāciju un attīstību, savu nozīmi nezaudē cilvēka un pasaules 
attiecību pamatstruktūru apjēgsme, ar ko aizvien nodarbojusies filozofija. 
 

Kursa mērėis un uzdevumi: Studiju kursa mērėis ir iepazīstināt studentus ar cilvēces 
garīgās pieredzes pamatprincipiem, veicināt to kultūrapziĦas veidošanos. Tas tiks sasniegts, 
veidojot izpratni par domāšanu sistēmās un metodoloăiskajos principos, formējot iemaĦas to 
praktizēšanā. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: orientācija 
kultūrvēsturiskajā cilvēces veidošanās procesā, filozofijas pamatkoncepcijās, prasme izklāstīt to 
galvenās nostādnes, spēja ar to palīdzību skaidrot esamības un cilvēka dzīves norises; - 
filozofiskās un vispārējas teorētiskās domāšanas metožu, terminoloăijas, argumentācijas 
paĦēmienu  iepazīšana, iemaĦas to lietošanā; - prasme analizēt filozofisku tekstu, spēja atrast tā 
jēgas centru, galvenās nostādnes, izklāstīt tā saturu, argumentēti diskutēt par tajā apspriesto 
problemātiku. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Psiholoăijas vēsture. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Cooper D.E. World Philosophies. An Historical Introduction. Oxford, UK, 2003.  
2. Pojman L. Classics of  Philosophy. N.-Y., Oxford, 2003. 
3. Kunzmann P., Burkard F.-P., Wiedemann F. Dtv – Atlas Philosophie. München, 2002. 
4. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1999.   
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Loăika 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – V.Brazauska 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: eksāmens 

 
Kursa pamatideja: Loăiski pareiza, konsekventa un nepretrunīga domāšana ir visu radošās 

darbības veidu nepieciešams nosacījums. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: Domāšanas kultūras paaugstināšana un pieradināšana pie 

domāšanas disciplīnas. Loăiski pareizas, t.i. konsekventas iekšēji nepretrunīgas un pamatotas 
domāšanas iemaĦu apgūšana. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Teorētiskās 

zināšanas klasiskās formālās loăikas pamatjautājumos saskaĦā ar studiju kursa programmu, kā arī 
praktiskās iemaĦas jēdzienu pareizā iedalīšanā (klasifikācijā) un definēšanā, spriedumu un 
slēdzienu analīzē, argumentācijas un polemikas mākslā. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Filozofija 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Bochenski I. M. A history of formal logic. – New York, 1999. 
2. Klaus G. Moderne Logic. – Berlin, 2000. 
3. Prior A. H. Formal logic. – Oxford, 1999. 
4. Vedins I. Loăika: Mācību grāmata augstskolām. – Rīga: Avots, 2000. 
5. Гетманова А.Д. Учебник логики. Со сборником задач. – Москва: Айрис пресс, 2003. 
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STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Ievads socioloăij ā 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – G.Matule 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Sabiedriskā esamība kā ekonomikas sociālās politikas un garīgās dzīves 

sistēmiskā vienība. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi:Sabiedrības likumsakarību izprašana sociokultūras sistēmas 

funkcionēšanas aspektā, zināšanas par sabiedrības sociālo struktūru, sociālajiem institūtiem, 
sociālas vienlīdzības problēmām, kā arī mūsdienu sociālajiem procesiem un izmaiĦām sabiedrībā. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Priekšstatu par 

sabiedrības uzbūvi, sociālajiem institūtiem, grupām, to mijiedarbību, sabiedrības izpētes 
principiem un metodēm; praktiski – pētījuma problēmas definēšana, objekta un priekšmeta 
noteikšana, mērėu un uzdevumu formulēšana, anketēšanas, intervēšanas, dokumentu analīzes, 
novērošanas, datu apstrādes iemaĦu apgūšana. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Sociālā psiholoăija 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Giddens A. Sociology. – Oxford: Oxford University Press, 2002. 
2. Henecka H. P. Grundkurs Soziologie. – Oplanden: Leske+Budrich, 2001. 
3. Mūrnieks E. Vispārējā socioloăija: Lekciju konspekts. Rīga, 1999. 
4. Laėis P.Socioloăija. Ievads socioloăijā. Rīga, 2002. 
5. ZvidriĦš P. Demogrāfija. Rīga, 2003. 
6. Кравченко Л.И. Введение в социологию: Учебное пособие. 2 изд. Москва, 1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 111

 
 

 
STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 

 

Mākslas vēsture 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – S.Hajenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite 

 
Kursa pamatideja: Pasaules kultūras mantojuma pārzināšana ir pamats jaunu vērtību 

radīšanai. 
 
Kursa mērėis un uzdevumi: Iepazīties ar cilvēka radītajām mākslas vērtībām no 

vissenākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Izprast mākslas virzienu un stilu rašanās, nomaiĦas un 
pēctecības likumsakarības, to ietekmējošos faktorus un nozīmi cilvēka apziĦas attīstības procesā. 

 
Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: Pasaules 

mākslas galveno periodu, virzienu, stilu un to spilgtāko pārstāvju pārzināšana pagātnē un šodien. 
Latviešu mākslas vēsture un mūsdienu māksla. Dažādu tehniku rašanās un attīstība. Jaunās 
mākslas formas – instalācijas, multimediju produkti un stājmākslas vieta tajos. Mākslas darbu 
„citātu” atpazīšana „kičā”, reklāmās, instalācijās, u.c. Klasiskās mākslas attīstības tendences un 
perspektīvas mūsdienās. 

 
Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 

Latvijas mākslas vēsture. 
 

Pamatliteratūra: 
 

1. Māksla un arhitektūra biogrāfij ās. 3 sēj. Rīga, Latvijas Enciklopēdija, 1995.-2000. 
2. Walter I.F., et.al. Art of the 20th Century. 2 volumes. Koln, Benedikt Taschen Vrl, 1998. 
3. Cielava S. Vispārīgā mākslas vēsture. 3 sēj. R., Zvaigzne ABC, 1998.-2000. 
4. Latviešu mākslinieku teorētiskie raksti. R., Neptuns, 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112

 
 
 
 

STARPTAUTISKĀ PRAKTISKĀS PSIHOLOĂIJAS AUGSTSKOLA 
 

Pašprezentācijas pamati 
 

ANOTĀCIJA 
 

Docētāja – S.Hajenko 
 
 

Kredītpunktu skaits: 2 (3 ECTS) 
Stundu sadale: kontaktstundas –40, patstāvīgais darbs - 40 
Pārbaudes veids: ieskaite. 

 
Kursa pamatideja: Etiėetes noteikumu zināšana un prasme tos ievērot veicina cilvēka 

rakstura veidošanos un nostiprināšanos, veicina viĦa labvēlīgu, godbijīgu izturēšanos pret 
apkārtējiem, Ĝauj izvēlēties pareizu saskarsmes formu atbilstoši reālajai situācijai.  

 
Kursa mērėis un uzdevumi: Neverbālās un valodiskās komunikācijas likumu, dažādās 

situācijās nepieciešamo uzvedības  normu apgūšana un sevis paša uzvedības modeĜa izvēle 
atbilstoši sava "es" īpatnībām; - partnera sniegtās informācijas "nolasīšanas" iemaĦu apgūšana; - 
pazīstamu politiėu, televīzijas programmu vadītāju un estrādes zvaigžĦu sociālās lomas un vizuālā 
tēla atbilstības analīze; - sevis paša ideālā tēla izveide dažādās sociālās lomās. 
 

Kursā paredzēts iegūt šādas praktiskās iemaĦas un teorētiskās zināšanas: sevis paša 
individuālā tēla izmainīšana, Ħemot vērā saskarsmes (sākot no darba vietas līdz ăimenei) sociumu, 
prasme saprātīgi ievērot uzvedības normas ikdienā, lietišėajā saskarsmē. 
 

Kursa integrācija ar citiem studiju kursiem, praksi: 
Vispārīgā psiholoăija, sociālā psiholoăija. 

 
Pamatliteratūra: 
 

1. Asher M. Body Language. – Carlton Books, 2000. 
2. Kovecses Z. Metaphor and Emotion: Language, Culture, and Body in Human Feeling 

(Studies in Emotion and Social Interaction). – Cambridge Univ. Pr., 2000. 
3. Холопова Т. Протокол и этикет для деловых людей. – Москва, 1999. 
4. Шепель В. Имиджелогия. - М., 1999. 
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Pielikums Nr. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SADARBĪBAS LĪGUMI PAR 
STUDENŠU PRAKŠU VIETĀM  
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Pielikums Nr. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AKAD ĒMISK Ā PERSONĀLA CV 
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Curriculum vitae 
 
 

VĀRDS: Marija 

UZVĀRDS: ĀbeltiĦa 

DZIMŠANAS GADS: 1977.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2002.-2004. – Latvijas Universitāte, psiholoăijas maăistra programma 
(sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā) 
1998.-2002. – Latvijas Universitāte, psiholoăijas bakalaura programma 
(sociālo zinātĦu bakalaura grāds psiholoăijā) 
1996.-1997. – Daugavpils Pedagoăiskā Universitāte, ekonomikas 
fakultāte 
1992.-1995. – Rīgas 22. vidusskola., eksperimentālā klase (psiholoăijas 
un vadības zinātĦu virziens) 
1984.-1992. – Rīgas 20. vidusskola. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 2004.gads – Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā, 
2002.gads – Sociālo zinātĦu  bakalaura grāds psiholoăijā. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Kl īniskā psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: No 2006.gada – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sabiedrisko 
attiecību nodaĜas vadītāja 
No 2005. gada – SPPA docētāja 
No 2005. gada – Krīzes Centra „Skalbes” psiholoăe – projektu vadītāja 
No 2004. gada – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta sabiedrisko 
attiecību speciāliste 
2002.-2004. – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta 
Pilsētplānošanas pārvaldes Ăenplāna nodaĜas projektu vadītāja 
sabiedrisko attiecību jomā 
2002.-2004. – ES 5. ietvara projekta „Stratēăijas uz zināšanām balstītā 
biznesa attīstībai Latvijā” komunikācijas stratēăijas speciāliste. 
2001.02. – 2005. – Psiholoăijas pasniedzēja „Biznesa augstskolas Turība” 
Komercskolā 
2000.07. – Bērnu nometnes audzinātāja „Latvijas Kaulu, locītavu un 
saistaudu slimnieku biedrības” bērnu un jauniešu vasaras nometnē 
1995.-1998. – Pedagoăiskais Centrs „Eksperiments” 
                       atlases konkursa organizatore; 
                       psiholoăijas skolotāja palīdze; 
                       attīstošo spēĜu kursa līdzizstrādātāja un vadītāja; 
                       ārpusklases darbu organizatore 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Psiholoăiskā konsultēšana, ăimenes psiholoăija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

Maăistra darbs „Mazo un vidējo uzĦēmumu vadītāju attieksmes pret 
inovācijām saistībā ar vērtībām un gatavību iesaistīties inovāciju 
procesā.”, 2004.g. 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 

Mazo u vidējo uzĦēmumu vadītāju attieksmes pret inovācijā, saistībā ar 
vērtībām un gatavību iesaistīties inovāciju procesā (A. ĀbeltiĦa, M. 
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(pēdējie pieci gadi) ĀbeltiĦa). Rīgas StradiĦa universitātes Zinātniskie raksti. Starptautiskā 
konference „Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 
paplašināšanas kontekstā”. Rīga, RSU, 2005. 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• „Sociālo zinātĦu tendences Eiropas Savienības paplašināšanas 
kontekstā”. Rīga, RSU, 2005. 

 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

• Grupu terapijas seminārs „Intensīvā terapeitiskā ticība” 
Dr.A.AĜekseičika vadībā (Rīga, 2005). 

• Krīzes centra „Skalbes” apmācības „Krīzes intervence” (Rīga, 
2005). 

• Starptautiskā konference „Sabiedrības līdzdalība pilsētu attīstībā 
paplašinātā Eiropas Savienībā” (Berlīnē, 2004.) 

• BioTech Foruma atvērtās lekcijas „Kā ziĦas uztver masu saziĦas 
līdzekĜi?” (F.Bernsel – „BioTech Sweden” žurnāla galvenais 
redaktors); „Izdari tā, lai tavas ziĦas pieĦem!” (L.Dagerholt – 
sabiedrisko attiecību kompānijas „Four C” pārstāvis); „Kā vadošās 
kompānijas biotehnoloăijās strādā ar PR” (M.Vadasz – 
„Amersham” kompānijas komunikāciju direktors) (Stokholma, 
2003.) 

• Kursi „Sabiedriskās attiecības (PR) – integrēto komunikāciju 
sastāvdaĜa” (Rīga, 2003.g.) 

• Starptautiskais forums „Promoting Cities and States in tje Global 
Market” (Rīga, 2002.) 

• Eiropas Psiholoăijas studentu Asociāciju Federācijas XV kongress 
„The role of European psychologists in the prevention and 
treatment of discrimination, racism and xenophobia” (Budapešta, 
2001.) 

• Seminārs „Kam rūp students? Studentu pašpārvalžu attīstības 
veicināšana” (Jūrmala, Ozolnieki, 2000.g.) 

• Kursa darba „Mīlestības fenomens psiholoăijā” prezentācija LU 
Psiholoăijas nodaĜas studentu un pasniedzēju Vasaras skolā 
(Usma, 2000.g.) 

• Vasaras skola „Cognitive Development and Education” (Sorosa 
fonda atbastītais pasākums, Rumānija, 2000.g.) 

• Seminārs – treniĦš „M.Ēriksona hipnotiskā komunikācija” (Rīga, 
2000.g.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 130

 
 

Curriculum vitae 
 
VĀRDS: Agnese 

 
UZVĀRDS: ASPERE 

 
DZIMŠANAS GADS: 1976 

 
IEGŪTĀ IZGLĪTĪBA: 2001 – 2003 Latvijas Universitāte, psiholoăijas 

maăistratūra, klīnisko psihologu apakšnozare 
1999 – 2001 Starptautiskā Akmeoloăisko ZinātĦu 
Akadēmija ( Sankt – Pēterburga), psihologs – akmeologs 
specialitātē. 
1996 – 2001 RPIVA Psiholoăijas fakultāte 
Sociālo zinātĦu bakalaura studiju virziens, psihologs 
darbam ar personālu specialitātē 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 2003 – LU aizstāvēts maăistra grāds klīniskajā psiholoăijā 
par tēmu „Domāšanas dzimumatšėirību īpatnības 13 – 15 
gadus veciem viegli garīgi atpalikušiem pusaudžiem” 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Klīniskā psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2006.08. – līdz šim brīdim, SPPA Sociālo zinātĦu 
akadēmiskās bakalaura un maăistra studiju programmas 
psiholoăijā/ direktore 
2005. – 2006.08. RPIVA Profesionālās maăistra studiju 
programmas psiholoăijā/ direktore 
2004.09. – līdz šim brīdim, Starptautiskā Praktiskās 
Psiholoăijas augstskola, docētāja.  
2004.09. – 2006.06. Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un 
sporta departamenta Vidzemes priekšpilsētas nodaĜas, 
pedagoăiski – medicīniskās komisijas psihologs 
2004.09. – līdz šim brīdim, Rīgas 233. pirmsskolas 
izglītības iestāde, psihologs 
2002.01. – līdz šim brīdim, Saulkrastu vidusskola, 
psihologs 
2001.01.– līdz šim brīdim, Rīgas rajona Pašvaldību 
pedagoăiski – medicīniskā komisija, psihologs 
1999 – 2004 Carnikavas speciālā internātskola, psihologs  
1998 – 1999 Saulkrastu vidusskola, psiholoăijas skolotājs 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Psiholoăiskā konsultēšana ( skolā, klīnikā,  
organizācijā), psiholoăiskā korekcija un rehabilitācija, 
ievads psiholoăijā. 
 

PIEDALĪŠANĀS 
ZINĀTNISKAJĀS 
KONFERENCĒS: 
( pēdējie pieci gadi) 

� 9. – 10.03.2001. Sertifikāts par piedalīšanos 
Starptautiskajā konferencē “Personības brieduma 
psiholoăiskie aspekti” RPIVA; 

� 09. – 10. 03. 2000. Sertifikāts par piedalīšanos 
Starptautiskajā konferencē “Sociālā pedagoăija un 
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personības psiholoăiskā adaptācija mainīgajā 
sociālajā vidē” RPIVA; 

 
KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA: 
( pēdējie pieci gadi) 

� 16. – 17.07.2004. „Мастерская 
психологического консультирования” 
Сертификат №2244; 

� 28.06. – 02.07.2004. „Smilšu terapija” RRPIKP 
IMC  Nr. A1 - 130; 

� 10.2003. – 04.2004. „Supervīzijas skolu, 
pirmskolas izglītības iestāžu un rehabilitācijas 
centru psihologiem” RRPIKP IMC Nr. A1 - 147; 

� 17. – 19.10.2003. „Песочная сказкотерапия” 
Сертификат №2107; 

� 01. – 09.05.2003. „The Linguistic Development Of 
Children And The Spacious School”; 

� 25.03.2003. „Speciālās izglītības skolotājs” I daĜa, 
ASI, Reă.Nr. 106/1253; 

� 2002.g.rudens – 2003.g.pavasaris „Dators kā 
pedagoăisks līdzeklis mācību procesā un attīstībā” 
Svens Obergs; 

� 01.10. – 26.11.2002. „Supervīzijas skolu, 
pirmsskolas izglītības iestāžu un rehabilitācijas 
centru psihologiem” RRPIKP IMC Nr. 284; 

� 26.10. – 31.10.2002. “Atkarības profilakse” 
Narkoloăijas centrs; 

� 05.052001. – 31.05.2002. “Supervīzijas Rīgas 
rajona praktiskajiem skolu un rehabilitācijas centru 
psihologiem” RRPIKP IMC Nr. 105; 

� 26.03.2002. “Saskarsmes psiholoăiskais un 
sociālpedagoăiskais aspekts” ASI Nr. 55/544; 

� 09.05.2001. “Psihologa tiesības un pienākumi, 
piedaloties nepilngadīgo nopratināšanā” RRPIKP 
Nr. 689; 

� 9. – 10.03.2001. Sertifikāts par piedalīšanos 
Starptautiskajā konferencē “Personības brieduma 
psiholoăiskie aspekti” RPIVA; 

� 03.11.2000. – 16.03.2001. “Izglītības vide un 
pedagoăiskā darba metodika” LPMC Nr. 7898; 

� 19. – 21. 05. 2000. “Psiholoăisko treniĦu grupu 
vadīšanas metodoloăija” RPIVA Nr. 119; 

� 01.01. – 06.06.2000. “Korekcijas pedagoăija un 
attīstošā apmācība izglītības modeĜos” PIAC Nr. 
0964; 

� 17. – 18.05.2000. “Psihodiagnostikas metodes 
skolās” LPMC; 

� 14.01 – 15. 05.2000. “Skolēnu izpētes un 
korekcijas darbs, tā nozīme speciālās izglītības 
sistēmā” LPMC Nr. 6024;  

� 18. – 20. 04. 2000. “Технология достижения 
результата” Институт личности № 060012081; 

� 09. – 10. 03. 2000. Sertifikāts par piedalīšanos 
Starptautiskajā konferencē “Sociālā pedagoăija un 
personības psiholoăiskā adaptācija mainīgajā 
sociālajā vidē” RPIVA  
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� 08. – 10. 11. 1999. “Skolu psihologiem” LPMC; 
 

VAD ĪBAS PIEREDZE - 2005.05. – 12. LR Bērnu un ăimenes lietu ministrijas, 
Saulkrastu pilsētas domes un SO „Saulkrastu mazpilsētas 
sievietes” projekta „Ăimenes atbalsta centrs”, projekta 
koordinators 

- 2005. 07.–11. LR Bērnu un ăimenes lietu ministrijas, 
Saulkrastu vidusskolas un SO „Saulkrastu mazpilsētas 
sievietes” projekta „Mainies uz augšu”, projekta vadītāja 

- 2005.07. Biznesa augstskolas Turība projekta „Stāsts 
par kuăi, kuram bija savs ciems”, projekta vadītāja  

- 2001.01. – līdz šim brīdim, Rīgas rajona psihologu 
apvienības vadītāja 

- 1997 – 2003 SIA „Viesnīca Saulkrasti”, personāldaĜas 
vadītāja 

 
VALODAS Latviešu valoda - dzimtā 

Krievu valoda - Ĝoti labi 
AngĜu valoda - sarunvalodas līmenī ( pašlaik intensīvi 
apgūstu) 
 

INTERESES 
 

Aktīvā atpūta, ceĜošana, māksla  
 

 
 
 
 
 
 
 
19.09.2006. 

 
 
 
 
 
 
 

Agnese Aspere 
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Curriculum vitae 

 
VĀRDS: Signe 

UZVĀRDS: Bierande 

DZIMŠANAS GADS: 1971.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2001.-2003. – Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte, 
Sociālo zinātĦu maăistrantūra sabiedrības vadībā, maăistra diploma Nr. 
014087 
2001. gads – Komunikāciju Akadēmija, apliecība „Sabiedriskās attiecības 
kā komunikāciju menedžments”. 
1995.-2000. – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
augstākā profesionālā izglītība – psihologa kvalifikācija, diploma Nr. 
000126 
1992. gads – SIA „ATMA” – ofisa menedžeru – komercsekretāru skolu – 
profesionāla sagatavotība sekretāres – lietvedes darbam. 
1989.-1991. – LU Filoloăijas fakultāte. 
1986.-1989. – PriekuĜu vidusskola, Cēsu rajons 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Maăistra grāds sabiedrības vadībā. 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Sabiedrības vadība, psiholoăija, lietvedība, filoloăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: Kopš 2004. gada septembra – SPPA docētāja 
Kopš 2003. gada oktobra – SIA „JanLat” lekciju/kurss menedžmenta 
psiholoăijā, lektore 
Kopš 2003. gada septembra – Rīgas pašvaldības aăentūras „Rīgas 
mājoklis” integrācijas programmā, lekciju kurss menedžmenta 
psiholoăijā, lektore 
Kopš 2002. gada decembra – Rīgas pašvaldības aăentūra „Rīgas 
mājoklis”, Apmeklētāju pieĦemšanas nodaĜas vadītāja. 
2000.-2002. – LR Izglītības un zinātnes ministrija, ministra palīdze. 
1998.-2000. – SIA „ULD” biroja vadītāja, personāldaĜas vadītāja. 
1993.-1998. – a/s „MITA” sekretāre-lietvede. 

PASNIEDZAMIE KURSI: Darba psiholoăija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

„Apmierinātība ar darbu dažāda ranga darbiniekiem valsts pārvaldē”  

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2004. – SPPA konference 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2004. – Latvijas Universitāte Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte 
Pedagoăijas nodaĜa „Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse” 
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Curriculum vitae 
 
 
 

VĀRDS: Maira 

UZVĀRDS: Bluša 

DZIMŠANAS GADS: 1961.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2006.02 – līdz šim brīdim – Humānistiskās un eksistenciālās psiholoăijas 
institūts, specialitāte – „Grupu psihoterapija” 
2002.-2004. – Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolas Sociālo 
zinību maăistrantūra psiholoăijā 
1995.-2000.06. – Rīgas Pedagoăijas un Izglītības vadības augstskolas 
Psiholoăijas fakultāte, Skolas un ăimenes psihologa specialitāte 
1979.-1982. – Latvijas Universitāte – Filoloăijas fakultāte (3,5 kursi) 
1979. – Bauskas 1. vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Maăistra grāds psiholoăijā, 2004.g. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Ăimenes psiholoăija, izglītības psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: No 2005. g. – SPPA docētāja; 
No 2003. g. – Hanzas vidusskolas psiholoăe; 
2000.-2005.g. – Rīgas A.Pumpura 11.Pamatskolas psiholoăe; 
1999.-2000.g. – Izdevniecības „Aplis” direktora vietniece, redaktore; 
1990.-1999.g. – Bauskas raj. Bērnu un jauniešu centra metodiėe, 
MODEěU SKOLAS vadītāja; 
1989.-1990.g. – Bauskas raj. SPK klubs, mākslinieciskās daĜas vadītāja; 
1982.-1989.g. – Bērnu dārzs „Saulīte”, audzinātāja (Bauska); 
1980.-1982.g. – Latvijas televīzijas un Radio komiteja, fonotekāre un 
radio korespondente. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads profesionālajā darbībā 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

2004.g. – Maăistra darbs „Vispārizglītojošo skolu jaunāko pusaudžu 
pārdzīvojumu dinamika un spektrs, parejot no sākumskolas uz 
pamatskolu” (RPIVA) 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

2004.g. – Darbs pie grāmatām „Pusaudžu adaptācija pamatskolā” un 
„Pirmklasnieku adaptācija sākumskolā”, Raka 
2004.g. augusts – raksts „Skolēnu pārdzīvojumi, pārejot no 4. uz 5. klasi” 
// „Skolotajs” Nr. 4., Raka, 2004 
2004.g. jūnijs – raksts „4. klases skolēns ceĜā uz pamatskolu” // 
„Skolotājs” Nr.3., Raka, 2004. 
 
 
2002.g. oktobris – līdzautore bukletam „Mans bērns jau 5. klasē?!” R., 
IJS departaments, 2002 
2000.g. novembris - 2002.g. marts – līdzautore grāmatai „Bērna 
psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana, pārejot no sākumskolas uz 
pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība, R., IJS departaments, 2002” 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2004.12.-13. 11. – „Kreativitātes izpēte un atraisīšana ” (RPIVA) 
2003.10. – „Bērnu ar uzmanības traucējumiem mācības vispārizglītojošā 
skolā. Problēmas un to iespējamie risinājumi” (Rīga) 
 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2005.g.septembris-decembris - Supervīzija, pamatojoties iz 
eksistenciālās psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja N.Ivanova; 
2004.g.janvāris-maijs – „Supervīzija, pamatojoties iz eksistenciālās 
psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja N.Ivanova; 
2002.g. janvāris – jūnijs – „Supervīzija, pamatojoties iz eksistenciālās 
psihoterapijas pamatiem” SIC, vadītāja N.Ivanova; 
2002.g. jūlijs  – Kursi „Ăimenes sistēmas teorija un uz atrisinājumu vērsta 
īsterapija”, SIC, vadītāja L.Ruperte; 
2001.g. aprīlis – Kursi „Psiholoăiskās palīdzības sniegšana krīžu 
situācijās”, SIC, vadītāja A.Veilande; 
2001.g. marts – 2002.g. maijs – Specializācija „Psiholoăiskā 
konsultēšana”, RPIVA, kursa autori un vadītāji J.Česnakova, 
A.ěihtarĦikovs; 
2001.g. septembris – decembris – „Supervīzija, pamatojoties uz 
eksistenciālās psihoterapijas pamatiem”, SIC, badītāja N.Ivanova; 
2001.g. septembris – Seminārs „ĂimeĦu un vecāku psiholoăiskā 
konsultēšana”, RPIVA, vadītāji J.Česnakova, A.ěihtarĦikovs; 
2001.g. septembris – Kursi „Psihoterapijas un konsultēšanas 
terapeitiskais mērėis”, SIC vadītāja N.Ivanova; 
2001.g. marts – Seminārs „Nevaldāmā klase”, SAC, vadītāja M.Seile; 
2000.g. novembris – 2001.g. maijs – „Supervīzija, pamatojoties uz 
eksistenciālās psihoterapijas pamatiem”, SIC, vadītāja N.Ivanova 
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VĀRDS: Valda 
 

UZVĀRDS: Brazauska 
 

DZIMŠANAS GADS: 1954.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1989.-1992. – Aspirantūra Krievijas Menedžmenta akadēmijā, 
Humanitāro pētījumu centra Filozofijas katedrā 

1972.-1976. –Liepājas pedagoăiskajā institūtā. Kvalifikācija – vidusskolas 
latviešu valodas un literatūras skolotāja. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1994. – Dr.phil. (filozofijas doktors) 
1992. – filozofijas zinātĦu kandidāts 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Cilvēka un kultūras problēmas filozofijas vēsturē 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2004.līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
1999.-2004. –Aizkraukles vakara un neklātienes vidusskolā, vēstures un 
filozofijas skolotāja 
1998.-2004. –Rēzeknes augstskolas Vēstures un filozofijas katedrā, 
docente 
1993.-2002. – Latvijas Policijas akadēmija, dažādi amati (kultūras centra 
priekšnieka vietniece, muzeja vadītāja, redaktore Izdevniecības nodaĜā, 
darbiniece Zinātnes nodaĜā). 
1992.-1993. – Daugavpils Pedagoăiskās universitātes Socioloăijas, 
filozofijas un ekonomikas katedra, docētāja 
1988.-1989. – ViĜĦas Sociāli politiskā institūta Filozofijas katedra, 
vecākā pasniedzēja 
1979.-1986. – Stučkas raj. komj. kom., skolu sekretāre 
1975.-1979. – Latviešu valodas un literatūras skolotāja  
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Filozofijas pamati, loăika, praktiskā ētika, filozofijas vēsture 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

Vadīti Rēzeknes Augstskolas studentu pētījumi, kuru rezultātā izstrādāti 
kvalifikācijas un bakalaura darbi (3 gab.) par šādām tēmām: 

• Politiskās utopijas 17.-19. gs. 
• Cilvēka problēma F.V.Nīčes filozofijā. 
• DominikāĦu dibinātie dievnami Ludzas apkaimē  

 
 
(Veikta problēmas izpēte un tiek rakstīts kvalifikācijas un bakalaura darbs 
„Dabas aizsardzības vēsture Latvijā”, kura aizstāvēšana notika 2005. 
gadā.) 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2004. – Recenzija ArĦa Vīksnas (LU) monogrāfijai „Latgales ārsti un 
ārstniecība” 
2004. – Priekšvārds RA studentu un docētāju zinātniski metodisko darbu 
krājumam „Problēmas. Pētījumi. Risinājumi”.- Rēzekne: RA 
2003.15.-16. 05. – Ekoloăiskās kultūras un ekoloăisko problēmu 
kopsakars: referāts Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 6. starp. Zinātniskajā 

Curriculum vitae 
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konferencē „Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, reăionālais mūsdienu 
Eiropā” (IekĜauts publicēšanai Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 6. rakstu 
krājumā „Sabiedrība un kultūra”). 
Referāts SPPA krājumam „Cilvēks. Dzīve. Spēle”. 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2004.28.-30.06. – SPPA vasaras universitātes XIV lasījumi „Notikums 
dzīves ceĜa kontekstā” 
2003.15.-16.05. – Liepājas Pedagoăijas akadēmijas 6. starptautiskā 
zinātniskā konference „Sabiedrība un kultūra: daudzveidīgais, reăionālais 
mūsdienu Eiropā” 
Aizkraukles rajona pedagogu zinātniski metodiskās konferences 2003., 
2002., 2001., 2000. gados. 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2003. – Latvijas 50 gadu okupācijas muzeja izglītības progr. vēstures  
skolotāju tālākizglītībā  „Rakstu darbi vēsturē” (36 stundas) 
2000. – IZM un LU datorkursi (72 stundas) 
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VĀRDS: Geršons 
 

UZVĀRDS: Breslavs 
 

DZIMŠANAS GADS: 1949.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1974.-1977. – Maskavas Valsts Universitātes vispārīgās psiholoăijas katedras 
aspirantūra 
1966.-1971. – Maskavas Valsts Universitāte, specialitāte – psihologs, 
psiholoăijas pasniedzējs 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1992. - LZA  Apvienotajā habilitācijas un promocijas padomē piešėirts 
habilitēta psiholoăijas doktora zinātniskais grāds. 
1991. - MVU Zinātniskajā padomē aizstāvēta doktora disertācija 
pedagoăiskajā un vecumposmu psiholoăijā ‘‘Personības ontoăenēzes 
emocionālās īpašības bērnībā’’. 
1977. - MVU Zinātniskajā padomē aizstāvēta zinātĦu kandidāta disertācija 
vispārīgajā psiholoăijā ar tematu ‘‘Emociju būtības pētīšanas pieejas’. 
 

SPECIALIZĀCIJAS 

JOMAS: 

Attīstības, sociālā, klīniskā un izglītības psiholoăija, pētījuma metodoloăija, 
psiholoăijas vēsture 

PROFESIONĀLĀ 

DARBĪBA: 

2003.-līdz šim brīdim - SPPA docētājs 

2003.-2005. - Konsultatīvais darbs (Latvijas Ăimenes Centrs). 

2002.-2003. - Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas institūta 

aicināts profesors.  

2001.-2002. - STA Psiholoăijas programmas direktors un katedras vadītājs 

1999.-2001. - Cilvēka pētīšanas centra un Psiholoăijas augstskolas 

programmas direktors. 

1995.-1999. - Cilvēka pētīšanas centra un Psiholoăijas augstskolas vadītājs.  

1994. –1995. - Personāla atlase  “Castrol” kompānijai (“Burma Oil”). 

1992.-1995. - Imantas skolotāju institūta (vēlāk Rīgas Pedagoăijas un 

Izglītības Vadības augstskolas) Psiholoăijas laboratorijas vadītājs, vēlāk arī 

attīstības psiholoăijas katedras vadītājs. 

1990.—1992. - Augstākā pedagoăijas semināra vadītājs. 

1988. – 1995. -   Darbs ar grupām  (Latvijas arodbiedrība, Rēzeknes skolu 

valde, Izglītības un zinātnes ministrija) 

1978.-1992. - Latvijas Universitātes pedagoăijas un psiholoăijas katedras 

vecākais pasniedzējs, docents un profesors. 

1977.-1978. – ZP Vispārīgās un pedagoăijas psiholoăijas institūta zinātniskais 

līdzstrādnieks, Maskavā. 

Curriculum vitae 
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1974.-1977. – MVU vispārīgas psiholoăijas katedras aspirants. 

1971.-1974. – Mordovijas valsts universitātes pedagoăijas un psiholoăijas 

katedras asistents. 

1970.-1971. – ZP Pirmsskolas audzināšanas institūta vecākais laborants, 

Maskavā. 

PASNIEDZAMIE KURSI: Vispārīgā psiholoăija, personības psiholoăija, personības izpētes metodes, 
psihometrika 

ZINĀTNISKI 
PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

2002. – Latvijas psihologa profesionālā standarta izveidošanas darba grupa. 

2001.-2002. - Aptaujas adaptācija veselības psiholoăijā Latvijai (sadarbība ar 

starptautisko organizāciju “Oxford Outcomes”) 

1997. – 2000.: Zinātniski pētnieciskā projekta par bērnu un pusaudžu 

priekšstātu par karu un mieru Latvijas  grupas vadīšana  

LĪDZDAL ĪBA 
PROFESIONĀLAJĀS UN 
SABIEDRISKAJĀS 
BIEDRĪBĀS: 

Latvijas profesionālo psihologu asociācijas pamatlicējs un loceklis.  

ISSBD  loceklis  (International Society for the Study for Behavioral 

Development). 

Eiropas mācības un mācīšanas pētīšanas asociācijas (EARLI) loceklis. 

EARA (European Association for  Research on Adolescence) - Eiropas 

pusaudžu pētīšanas asociācijas loceklis. 

ESDP (European Society of Developmental Psychology)- Eiropas attīstības 

psiholoăijas biedrības loceklis. 

APA  loceklis. (American Psychological Association) International Affiliate 

Member. 

“Par garīgo vesēlību. Salus” – valdes priekšsēdētājs. 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2005d – Emergence of the Science. Communicator, v. 2/3, p. 185-188. (in 
Russian) 
2005c – Psychology of Happiness. Communicator, v. 1, p. 107-109. (in 
Russian) 
2005b – Happiness: Stereotypes and Reality. Communicator, v. 1, p. 101-105. 
2005a – Drama of ideals: the gaps of Shatz-Anin’s  world. In M. Shatz-Anin. 
Temporalism: sketches of the philosophy of Jewish culture. Riga. 
2005 – Psiholoăijas vēsture (manuscripts). Rīga. 
2004 - Emocijas psiholoăija . (krievu valodā). Maskava: Izd. “Smysl”. 
2003 – Pētīšanas pamati psiholoăijā  (krievu valodā). (nodots izdevniecibā) 
Maskava: Izd. “Smysl”. 
2001a - Is the concept “coming of age” based on psychological data ? The 
paper presented at the Xth European Conference on Developmental 
Psychology, Uppsala, Sweden. 
2000b – Adolescents’ Images of an Enemy in Latvia. The poster presented at 
the XXVII International congress of Psychology. 
2000a - Are Latvian adolescents' expectations based on  family background? 
The paper  presented at The 7th Biennial Conference of the European 
Association  for  Research on Adolescence,Jena, Germany, May 31-
June,3. 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS: 
(pēdējie pieci gadi) 

2005. – SPPA international conference, May. 
2002. – V. International Baltic Psychology Conference, Tartu, Estonia, 
August, 22-25. 
2001. – Nordic/Baltic Summer Institute conference: Risk and Protective 
Factors in the Development of Antisocial Behaviour, Vilnius, Lithuania, 7-12 
June, 2001. 
2001. - X European Conference on Developmental Psychology, Uppsala, 
Sweden, August, 22-25. Co- convenor of the symposium 
2001. – VIII International conference on Developmental Education, 
Krasnoyarsk, Russia, April, 25-27. 
2000. - XXVII International Congress of Psychology, Stockholm, Sweden, 
23-28 July. 
2000. - The 7th Biennial Conference of the European Association for 
 Research on Adolescence, Jena, May,31-June,3. 

 

 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2000. - Erikson’s hypnotic technique training. J.Bekkio (France) Riga. 
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VĀRDS: Mintauts 

UZVĀRDS: Caune 

DZIMŠANAS GADS: 1929.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  05.09.1995. – Sertificēts ārsts – psihiatrs 1992.- Habilit. medic. doktors 
1988. – Medic. zinātĦu doktors 
1967. – Medic. zinātĦu kandidāts 
1956.-1957. – Klīniskā ordinatūra RMI Psiholoăijas katedrā. 
1954.g - Rīgas Medicīnas institūta Ārstniecības fakultāte, ārsts 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1992.g. Dr. habil. med.; 1990.g. Psihiatrijas, narkoloăijas un medicīnas 
Psiholoăijas katedras profesors; 1988.g. Medic. zin doktors; 1967.g. 
Medic. zin. kandidāts.  
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Kl īniskā psihiatrija, narkoloăija, medicīnas psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1990.-līdz šim brīdim – profesors RSU Psihiatrijas un narkoloăijas 
katedrā 
1997. – SPPA docētājs 
1969.-1994. – RMI un AML Psihiatrijas katedras vadītājs 
1973.-1990. – RMI Psihiatrijas katedras docents 
1957.-1973. – RMI Psihiatrijas katedras asistents 
1954.-1956. – ordinators neirologs Daugavpils pils. Apvienotajā slimnīcā 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads psihiatrijā 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• Caune M., Taube M., Barengo L, Trimda G. BOVSĪA „Psihiatrijas 
centrs" stacionārā ārstēto pacientu sociālpsihiatriskas situācijas 
pētījums. RSU, Rīga, 2004., 56 Ipp. 

• Sertifikācija psihiatrijā. Uzdevumu krājums. Rīga: Zinātne, 2003. 
• Par dažiem   aktuāliem jautājumiem,   ieviešot psihiatrijas   praksē 

jaunās paaudzes antidepresantus. - 2003. gada Medicīnas nozares 
zinātniskās konferences tēzes. Rīga, gada 7. marts. RSU. 14. lpp. 
(kopā ar V. Lāci). 

• New generation Antidepressant Drugs (NGAD): Duration of In-
hospital Treatment of Depression, Most Frequently Used Drugs in 
Latvia.- In: Programme & Abstracts III Baltic Regional 
Symposium of Biological Psychiatry. October 10-12, 2002. 
Klaipeda – Palanga. Coautor: V.Lāce. 

• 2002. gada Medicīnas nozares zinātniskas konferences tēzes. Rīga, 
2002. gada,15. februāris. AML/RSU. 18.lpp. (kopā ar B. Kupču un 
R. Krievkalni). 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• 3 Zviedrijas – Latvijas psihiatru konferencēs, Baltijas jūras 
psihosomātikas konferencē Vācijā. 

• Medicīnas nozares zinātniskā konference. Stenda referāts 11-43. 2004. 
gada 5. martā. 

• Caune M. Migrantu un bēgĜu veselības problēmas un E. 
Minkovska vārdā nosauktās asociācijas un centra konference. 
Parīze, 27.-2S. novembrī, 2003. 

• Baireitas apgabala domes prezidenta jubilejas konference. Vācija, 
2003.g. 09.-10. oktobrim. 

• Par dažiem aktuāliem jautājumiem, ieviešot psihiatrijas praksē 
jaunās paaudzes antidepresantus. - 2003. gada Medicīnas nozares 
zinātniskā konferences tēzes. Rīga, 2003. gada 7. marts. RSU. 14. 
Ipp. 

• New Generation Antidepressants Drugs (NGAD): Duration of In – 
hospital Treatment of Depression, Most Frequently Used Drugs in 
Latvia. 3 st Baltie Regional Svmposium of Byological Psychiatry. 
October 10 - 12, 2002, Klaipēda - Falanga. 

• Latvija, Pasaules latviešu ārstu 4. kongress.   1) Psihiatrijas 
reforma un depresiju stacionārās   ārstēšanas   ilgums.   2)   
Šizofrēnija,   afektīvie  traucējumi un sezona. 21.06.2001., Rīga. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

• Iepazīšanās ar Oberfrankena (Vācija) psihiatrisko aprūpi un apmācību 
. Baireiīa, 2003. gada septembris. 
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VĀRDS: Tamāra 

UZVĀRDS: Čaikovska 

DZIMŠANAS GADS: 1953.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1995.-1999. – SPPI, bakalaura grāds psiholoăijā, praktiskā psihologa 
kvalifikācija 
1968.-1971. – Rīgas 3. med. skola, medmāsas kvalifikācija 
1960.-1968. – Jelgavas 1. vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Bakalaura grāds psiholoăijā (1999), praktiskā psihologa kvalifikācija 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Kl īniskā psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2004.-līdz šim brīdim - Rīgas rajona policijas pārvalde – psihologs 
2001.-līdz šim brīdim - SPPA 
1999.-līdz šim brīdim -  Iekšlietu Ministrijas poliklīnikas Centrālās Med. 
Ekspertīzes komisijas eksperts psihologs-psihofiziologs,  
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Kl īniskā psiholoăija, veselības psiholoăija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• „Bērnu seksuālā izmantošana cilvēku tirdzniecībā”, Latvijas 
Policijas Akadēmija, 2006.g., Rīga 

• Ikgadējas Latvijas Praktisko psihologu Asociācijas konferences.  
• Ikmēneša Praktisko psihologu Asociācijas semināri 
• Starptautiskais kongress „Biznespsiholoăija”, 2005.g., Rīga 
• Starptautiskā konference „Kriminālpsiholoăija”, 2004.g. (Rīga)  
• „Humānā pieeja bērna individuālajā audzināšanā”, Š.Aminašvili, 

2000.g, Rīga 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

Ikmēneša PPA organizētie profesionālie semināri 
Š.Amanašvili „Humānā pieeja bērna individuālajā audzināšanā” 2000.g. 
Daugavpils Universitātes Psiholoăijas fakultātes sociālās psiholoăijas 
maăistrantūra, 2004.g. 
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VĀRDS: Aija 

UZVĀRDS: Dudkina 

DZIMŠANAS GADS: 1956.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2002.-līdz šim brīdim. - Daugavpils Universitāte, doktorante 
2003.-2005. - Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātĦu maăistra grāds 
psiholoăijā 
1993.-1996. - Starptautiskais Praktiskais psiholoăijas institūts, bakalaura 
grāds psiholoăijā un praktiskā psihologa kvalifikācija  
1982.-1986. - Valsts Liepājas Pedagoăijas institūts p/skolas pedagoăijas 
un psiholoăijas pasniedzējs, metodiėis 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Individuālās un grupu konsultācijas, psiholoăiskā novērtēšana 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2005.-līdz šim brīdim - Starptautiskā Praktiskā Psiholoăijas Augstskola, 
docētāja 
1998.-līdz šim brīdim - SIA Praktisko Psihologu Grupas psiholoăe, 
MārtiĦa Fonda psiholoăe 

PASNIEDZAMIE KURSI: Saskarsmes psiholoăija, psihologa ētika, sociālpsiholoăiskā treniĦa 
vadīšanas metodika 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

2003.-līdz šim brīdim - Promocijas darba izstrādāšana „Piedošana kā 
sociāli psiholoăiskais fenomens jauniešu personības struktūrā, tās attīstība 
un līmeĦi”. 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

2006. - Psychological Components of the Forgiveness Process Model/ 
ATEE, Spring University, R. 
2006. - Personības Es koncepcijas psiholoăisko komponentu saistība ar 
piedošanu, Sociālo zinātĦu vēstnesis.  
2005.18.-21.05. - Forgiveness us Indicator of Personality Mature / 
International conferene Person.Color.Nature.Music/publikācija 468-474 
lpp.  
2003. - Piedošanas un pašvērtējuma mijsakarības jauniešu vecumā 
publikācija LPrPA zinātniski praktiskajā konferencē Psiholoăija: teorija 
un prakse/11-17 lpp. 
2003. - Trauksme un bailes auditorijas priekšā. Sanktpēterburga, 
Viskrievijas V konferences materiāli)/57-59. 
2003. - Publiskās uzstāšanās psiholoăiskie aspekti menedžeriem/Biznesa 
psiholoăija/ Maskava –Sanktpēterburga /publikācija VI Viskrievijas 
konferences materiāli-62-65. 
2002. - Piedošanas psiholoăija: teorētiskais modelis, ATEE, Spring 
University, R., pp 78-85.  

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2002. – SPPA zinātniski praktiskā konference „Pusaudžu un jauniešu 
sociālās integrācijas veicināšana” 
2003. - Publiskās uzstāšanās psiholoăiskie aspekti (menedžeriem), 
Sanktpēterburga. 
2003. - Iecietība pedagoăiskajā praksē. “Changing Education in a 
Changing Society/ RPIVA starptautiskās konferences materiāli.” 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 

2003.-2004. - Integratīvās psihoterapijas kursi 
2004. - (Sanktpēterburga), ĖermeĦa orientētā psihoterapija. 

 

Curriculum vitae 
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Curriculum vitae 
 
 

VĀRDS: Anita 

UZVĀRDS: Eiholca 

DZIMŠANAS GADS: 1954.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2004.-līdz šim brīdim – LU Doktorantūras skolas pedagoăijas skolas 
zinātnes programma 
1998.-2002. – LU Moderno valodu angĜu filoloăijas maăistra studiju 
programma 
1972.-1977. – LU svešvalodu fakultāte, filologa, angĜu valodas 
pasniedzēja kvalifikācija angĜu valodas un literatūras specialitātē. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Humanitāro zinātĦu maăistra grāds filoloăijā, 2002 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: AngĜu valoda speciāliem mērėiem 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2002.09.- līdz šim brīdim– SPPA, docētāja  
2004.09.-līdz šim brīdim – Rīgas 77.vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
2002.02.-2004.03. – RPIVA, docētāja 
1999.09.-2005.02. – LU Moderno valodu fakultātes anglistikas nodaĜa, 
docētāja 
1999.01.-2004.09. – Rīgas 22. vidusskola, angĜu valodas skolotāja 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: AngĜu valoda 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

• 2002.-Maăistra grāds „Skolotāja personība un profesionālā 
kompetence” 

• Promocijas darba „AngĜu valodas speciāliem mērėiem pedagoăiskie 
pamati augstskolas multikultūru un multiprofesionālā vidē” izstrāde 

 
GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

ALHE (2ECTS) Active Learning in Higher Education Socrates Intensive 
Proram at postgraduate level 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

10.-21.07.2005. – „Active Learning in Higer Education” 
28.06.05.-01.07.05. – „AngĜu valodas speciāliem mērėiem mācīšanas 
metodikas”, LU, Moderno valodu fakultāte 
7.-11.04.2003. – Longman Pearson Education ELT workshop 
04.-06.2002. – Rīgas Skolotāju Kvalifik ācijas Celšanas Kursi Datorzinību 
Pamati-2 ciklu kursi 
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VĀRDS: Laila 

UZVĀRDS: Girsova 

DZIMŠANAS GADS: 1965.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2003.g. – LU Sociālo zinātĦu fakultātes doktorantūra 
1989.-1992. – M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filosofijas 
fakultātes aspirantūra 
1984.-1989. - M.Lomonosova Maskavas Valsts Universitātes Filosofijas 
fakultāte 
1973.-1984. – Rīgas 49. vidusskola 

ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

SPECIALIZĀCIJAS 

JOMAS: 

Socioloăija, sociālā psiholoăija, organizāciju psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ 

DARBĪBA: 

1989.- līdz šim laikam – Rīgas Tehniskā Universitāte, vecākā inženiere, 
asistente, lektore 
1993.- līdz šim laikam – SPPA, docētāja 
2003.-2004. RSEBAA, docētāja 
1993.-1996. – Latvijas Jūras Akadēmija, docētāja 
1994.-1996. – Biznesa Institūts „RIMPAK Livonija”, docētāja 

PASNIEDZAMIE KURSI: Sociālā psiholoăija, psiholoăijas vēsture, eksperimentālā sociālā 
psiholoăija, grupas pētīšanas metodes 
 

ZINĀTNISKI 
PĒTNIECISKĀ DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

„Narcisms kā vēlīnās modernitātes dzīves stila standarts” 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

„Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un profesionālās karjeras 
izvēles motivācijas salīdzinošā analīze”, Rēzekne, Starptautiskās zinātniski 
praktiskās konferences materiāli, 2001. 
„M ūsdienu sabiedrība pārejas posma no homo ozconomicus uz homo 
credens – S.Moskoviči teorija Latvijas situācijas kontekstā”, Liepāja, 
Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2001. 
„Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar RTU HI Socioloăijas un 
pedagoăijas katedru „Masu apziĦas transformācijas tendences Latvijas 
sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, RTU, Starptautiskās zinātniskās konferences 
materiāli, 2002. 
„Lietu simbolisms dažādu kultūru pārstāvjiem”, SPPA, Starptautiskās 
konferences materiāli, 2002. 
„Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā psiholoăijā”, SPPA, 2002 
 
„Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes atratagēmas”,  
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RTU, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2003. 
 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2001.g. marts, Starptautiskā zinātniski praktiskā konference Rēzeknes 
augstskolā. Publicēts raksts konferences materiālos. 
2001.g. maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas Pedagoăijas 
Akadēmijā. Publicēts raksts konferences materiālos. 
2001.g. septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts 
raksts RTU Zinātniskajos rakstos. 
2002.g. februāris, Starptautiskā zinātniskā konference SPPA. Publicēts 
raksts konferences materiālos. 
2002.g. septembris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference. Publicēts 
raksts RTU Zinātniskajos rakstos. 
2003.g. oktobris, RTU Starptautiskā zinātniskā konference, sagatavots 
raksts RTU Zinātniskajiem rakstiem. 
2002.g. 8.-9. maijs, Starptautiskā zinātniskā konference Liepājas 
Pedagoăijas Akadēmijā, publicēts raksts konferences materiālos. 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 
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VĀRDS: Margarita 

UZVĀRDS: Gorjačeva 

DZIMŠANAS GADS: 1979.g. 

DZIMŠANAS VIETA: Rīga 

PASES DATI:  LK 0592797 

PERSONAS KODS: 010279-10106 

MĀJAS ADRESE: Upes iela 2-16, Rīga 

TĀLRUNIS: 9634655 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2001.-2003. – Latvijas Universitātes maăistra programma, specialitāte – 
organizācijas psihologs 
1998.-2000. – Sertificētā grupas psihoterapijas apmācības programmā 
„Human Study Center” Lietuva (G.Homentauskas) 
1997.-2001. – Starptautiskais Praktiskās Psiholoăijas Institūts, specialitāte 
– praktiskais psihologs 
1997.-2001. – Rīgas Pedagoăijas un izglītības vadības augstskola, 
specialitāte – skolas un ăimenes psihologs 
1994.-1997. – Rīgas 16. vidusskola 
1986.-1994. – Jāzepa MediĦa mūzikas skolas klavieru nodaĜa 
1986.-1994. – Rīgas Franču licejs 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Sociālo zinātĦu maăistrs psiholoăijā 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Skolas un ăimenes psiholoăija, organizācijas psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2003.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
2003.02-05. – „Latvijas Loto”, organizācijas psihologs 
2002.-līdz šim brīdim – konsultants psiholoăijas centrā „Dara” 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Darba psiholoăija, saskarsmes psiholoăija, karjeras izvēles psiholoăiskie 
pamati 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

Maăistra darbs: „Mūzikas terapijas ietekme uz cilvēka uzvedību”, 2003.g. 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• Gorjačeva M. (2003) Aiz maskas. Paslēpties vai atklāties? 
Psiholoăijas Pasaule, Rīga. 

• Горячева М. (2003). Музыкотерапия как регулятор 
тревожности. Вестник интегративной психологии, 1, 35-38 

 
 

• Горячева М. (2002). Символическое пространство в 
музыкотерапии В.В. Козлов (под.ред.). Сборник ежегодного 
конгресса по социальной психологии: Социальная психология 
21 столетия. Ярославль 2002. (стр. 73-76). Ярославль: 
Редакция ЯГУ. 

• Горячева М. (2002). Психологические подходы в 
рассмотрении феномена сновидения. Психотехнологии в 
социальной работе, 7, 77-79.  

Curriculum vitae 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference. Rīga, 2005. 
Integrātīvas psiholoăijas praktiskie aspekti. 

• „Starptautiskās vasaras Mākslas Terapijas konference” (Rīga, 
2003). Mūzikas terapijas teorija un prakse. Mūzikas terapijas 
izpētes rezultātu prezentēšana. 

• 21.gs. sociālās psiholoăijas kongresā (JaroslavĜā 2002) Mūzikas 
terapijas programmas prezentēšana. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2004.-līdz šim brīdim - Starptautiskajā integrātīvās psiholoăijas institūtā 
kvalifikācijas celšana integratīvajā psiholoăijā.  
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VĀRDS: Aleksandrs 

UZVĀRDS: Gusevs 

DZIMŠANAS GADS: 1934.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1953.g.-1957.g. – Rīgas pedagoăiskais institūts, krievu valodas un 
literatūras skolotājs 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Dr. paed. 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Mākslas psiholoăija, informācijas meklēšanas/bibliotēkas prakses 
vadīšana 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: SPPA – docētājs, LU, Latvijas Kultūras akadēmijā, SPPA asoc. prof. 

PASNIEDZAMIE KURSI: Latviešu valoda profesionālajā saskarsmē, ievads mācību darbībā 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

Zinātniskā darba tēmas: mākslas psiholoăija; integrācijas process 
literatūrā un mākslā; literatūras pasniegšanas metodika, literatūras mācību 
grāmatu teorija un prakse 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• Raksti un metodiskās norādes krievu valodas un literatūras 
skolotajiem; mācību grāmatas krievu literatūrā; 

• “Творческий процесс”, SPPA, 80 стр. 2005-2006 
• Сборник упражнений по стилистике 2005, SPPA, 30 стр. 
• Сборник диктантов, 2005, SPPА 
• „Литературный герой в мире вещей”. Rīga, Zvaigzne ABC, 

2004, 120 стр. 
• Переиздание учебников “Родная речь” (6-9 кл.) 2002.-2006. 
•  „Интеграция на уроках литературы” – 118 стр., Rīga, Zvaigzne 

ABC, 2000. 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• Visas SPPA Zinātniskajās konferencēs. 
• Darbs III Starptautiskajā seminārā „Язык диаспоры” 2000 
• Vairākās zinātniskās konferencēs Latvijā un ārzemēs par krievu 

literatūras pasniegšanu: 1990.g. Maskavā, 1993.g. 
Sanktpēterburgā. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

• Latvijas skolotāju – filologu kursu vadīšana un organizēšana 
1998.-2002. 

• L.Fleminga (ASV) seminārs 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae 
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VĀRDS: Svetlana 
 

UZVĀRDS: Hajenko 
 

DZIMŠANAS GADS: 1941.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1962.-1969. – Latvijas Mākslas akadēmija, Mākslas vēstures un teorijas 
nodaĜa,  mākslas vēsturnieka kvalifikācija 
1957.-1961. – Liepājas Pedagoăiskais institūts, sākumskolas un zīmēšanas 
skolotāja kvalifikācija 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Humanitāro zinātĦu maăistra grāds mākslā, 2003. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Mūsdienu latviešu māksla 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1999.-līdz šim brīdim – Baltijas Krievu institūts, docente 
1999.-līdz šim brīdim – Mākslas konsultante galerijā „Briart” 
1995.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
1995.-līdz šim brīdim – Puškina liceja Mākslas zinātnes nodaĜas vadītāja, 
liceja padomniece-metodiėe 
1996.-1999. – Ekonomikas un kultūras augstskolas lektore 
1994.-1995. – Mākslas nodaĜas vadītāja laikrakstā „Labrīt” (krievu val.) 
1992.-1994. – Žurnāla „Daugava” Mākslas nodaĜas konsultante 
1991. – Žurnāla „Demo” galvenā redaktore 
1979.-1989. – Žurnāla „Rīgas Modes” vecākā literārā līdzstrādniece 
1978.-1979. – Radio un televīzijas raidījumu komitejas Programmu 
apmaiĦas nodaĜas redaktore 
1976.-1978. – Latvijas Mākslinieku savienības konsultante 
1961.-1976. – Vairākas Rīgas vidusskolas, zīmēšanas un mākslas vēstures 
skolotāja 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Tēla izpētes psiholoăija, pašprezentācijas pamati, mākslas vēsture 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

 

SABIEDRISKĀS 
AKTIVIT ĀTES 
 

1975.-līdz šim brīdim – Latvijas Mākslinieku savienības biedre 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

Raksti krājumos: 
2002. - Raksti par māksliniekiem krājumā „M āksla un arhitektūra 
biogrāfij ās” 3. un 4. sējumā 
2000. – Ievads krājumā „Rīga. Vecpilsētas portrets” - Rīga 
 
Ievadraksti katalogam: 
2006. – „Austrumu ekspresis”, Rīga 
2005. – „Valentin Danilenko”, Rīga 
2005. – „Katastrofa”, Rīga 

Curriculum vitae 
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2004. – „Ivans Ivanovs”, Rīga 
 
Publikācijas laikrakstos, žurnālos: 
2005. – „Vienotība – DaiĜrade - Tikšanās”, 1/2005 
2004. – „Postmoderna cilvēki”, 6/2004 
2004. – „Par V.Šuvālovas glezniecību”, 4/2004 
2000. – Žurnāls „Daugava”, raksti par māksliniekiem, Līvija 
Andrjukaitīte, 3/2000 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2005. – Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Privātbizness 
Baltijas valstīs – pirmais darbs ES”, referāts „Izstāde tā ir tikšanas telpa, 
tā ir saskarsmes vīde”, tēzes iespiestas konferences tēžu krājumā. 
2003. – Zinātniski praktiskā konference „Lieta un raksturs”, referāts 
„Cilv ēks interjerā”, SPPA 
2002. - SPPA zinātniskā konference „Cilvēks lietu pasaulē” 
2002. – Starptautiskā zinātniski praktiskā konference „Проблемы и пути 
развития и права в XXI веке”. Referāts „Maksla ir gabalprece”, tēzes 
iespiestas konferences tēžu krājumā. BKI. 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2005. – Augstskolu mācībspēku pedagoăiskā pilnveide. Inovācijas 
augstākās izglītības sistēma. Izglītības darba vadība. LVU 
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VĀRDS: Inessa 

UZVĀRDS: Ivančikova 

DZIMŠANAS GADS: 1959.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1999.-2000. – Hagenes (Vācija) universitātes maăistrantūra (moderna 
vācu literatūra un vācu valodas apmācības metodika) 
1976.-1981. – Latvijas valsts Universitāte, svešvalodu fakultāte (vācu 
valoda un literatūra). Diploms ar izcilību. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 2002. – Maăistre (Magistra Artium) 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Mutvārdu/rakstveida tulkošana, tulkošanas teorijas, kominikācija vācu 
val. 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2002.-līdz šim brīdim – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola, 
docētāja 
 2000.-līdz šim brīdim – ES Twinninga Projekts (projekts starp Latviju 
un Brandenburgas zemi), valodu asistente 
1999.-2000. – Laikraksts „Rīgas ViĜĦi”, krievu programmu redaktore 
1997.-1998. – Firma „Greis”, importa menedžere 
1995.-1997. – Latvijas Austrijas kopuzĦēmums „T.C.S.Card”, prokūriste 
1994.-1995. – Latvijas Kapitālbanka, tulks, PR menedžere 
1991.-1993. – Rīgas Menedžeru Skola, pasniedzēja-tulks, vairākkārtīgas 
vizītes Vācijā, tulkošana Minhenas Menedžmenta Akadēmijā 
(ekonomiskie semināri) 
1981.-1985. – Rīgas Politehniskais institūts, vācu valodas pasniedzēja, 
Svešvalodu katedra 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Vācu valoda: mutvārdu un rakstveida tulkošana, mutvārdu un rakstveida 
komunikācija, tulkošanas teorija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

Tulkojumi: grāmatas par pasaules virtuvi izdevniecībā „JāĦa Sēta”; 
„NATO paplašināšanas” izdevniecībā „Jūmava” 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS: 
(pēdējie pieci gadi) 

SPPA konferences 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 

Praktiskā mutvārdu un rakstveida tulkošana Vācu, Austrijas, Šveices un 
Latvijas firmām. 
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VĀRDS: Natālija 
 

UZVĀRDS: Ivanova 
 

DZIMŠANAS GADS: 1958.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1996.-2001. – Humānistiskās un eksistenciālās psiholoăijas institūts 
1991.-1994. – Maskavas Valsts Universitāte – aspirante 
1989.-1990. – Maskavas Valsts Universitāte 
1976.-1981. – Kostromas Pedagoăijas institūts 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1994. – Doctor of Philosophy in Psychology 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Attīstības psiholoăija, eksistenciālā psihoterapija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2001. – SPPA asociētā profesore 
1995.-līdz šim brīdim – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola, 
docētāja 
1999.-līdz šim brīdim – Supervīzijas grupu vadīšana psihologiem 
1996.-2003. – Rīgas 32. vidusskola, psihologs 
1995.-1996. – Rīgas 1.pamatskola, psihologs 
1992.-1994. – Krievu Izglītības Akadēmija, Pedagoăijas Inovācijas 
institūts, jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks 
1990.-1991. – Rīgas 1.pamaskola, psihologs 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Attīstības psiholoăija, psiholoăiskā konsultēšana, ievads profesionālajā 
darbībā, praktiskās psiholoăijas specifika: darbības sfēras, uzdevumi, 
novērtējuma kritēriji; artterapijas pamati 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 
 

GRANTI: 2003.-2004. – IZM grants „Personības priekšstatu specifika par 
pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā sabiedrībā (pusaudžu 
un brieduma vecumā)” vadītāja 
 
 
 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• 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. // Psiholoăijas Pasaule, 2003 Nr.9 

 

Curriculum vitae 



 155

 
• «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. 

• “Bērna psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana pārejot no 
sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība” – 
grāmatas atbildīga redaktore un autore. Rīgas pilsētas izglītības 
jaunatnes un sporta departaments. Rīga, 253.lpp., 2002. 

 
PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2006. - ATEE Spring University. Conference „Teacher of the 21st 
century: Quality Education for Teaching. 
2002.-2005. – SPPA konferences materiāli 
2004. – konference „Eksistenciālā dimensija konsultēšanā un 
psihoterapijā”, Lietuva, Birštonas 
2003. – ATEE Spring University. Conference. Changing education in a 
changing Society, Rīga 
2002. – Eksistenciālā pieeja darbā ar bērniem un pusaudžiem. Palīdzība 
bērnam pārvarēt bēdas. Lietuva 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 

2005.-2006. – Eksistenciālās terapijas supervizoru sagatavošanas 
programma (290 st.) 
2005. – Seminārs „Psiholoăiskā aizsardzība un koping-uzvedība” (40 st.) 
2003. – Seminārs „Personības dzīves mērėi un vajadzības” (32 st.) 
2002. – Eksistenciālās terapijas Austrumeiropas asociācijas kurss 
„Eksistenciālās terapijas ar bērniem un pusaudžiem iespējas” (22 st.) 
2000.-2001. – Semināri „Bērnu un vecāku attiecības konsultatīvajā 
praksē” (pēc A.Adlera individuālās psiholoăijas metodēm) ASV un 
Šveices speciālistu vadībā (95 st.) 
1999.-2001. – J.Česnokovas un A.LihtarĦikova (Sankt-Pēterburgas 
Pedagoăiskā Universitāte) semināru-praktikumu cikls „Konsultēšanas 
pamati. Problēmas fokusēšanas metode” (240 st.) 
1996.-2001. – Humānistiskās un eksistenciālās psiholoăijas institūts, kurss 
„Eksistenciālā psihoterapija: profesionālais līmenis” (1340 st.) 
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VĀRDS: Marina 

UZVĀRDS: Kamišāne 

DZIMŠANAS GADS: 1951.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1970.-1975.g. Maskavas Valsts Universitātes Psiholoăijas fakultāte, psihologs, 
psiholoăijas pasniedzējs 

ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Psiholoăiskais dienests augstskolā, konsultēšana, psihodiagnostika 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1995.-līdz šim brīdim  - Starptautiskās Praktiskās Psiholoăijas Augstskolas 
docētāja 
1993.-2001. – Sociālo Tehnoloăiju Augstskola, lektore 
1995.-1997. – Rīgas Aviācijas  Institūta Starptautiskā komerciālā koledža, 
lektore 
1992.-1996. – Psiholoăiskās palīdzības dienests, praktizējošs psihologs 
1989.-1997. – Tautsaimniecības vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas institūts, 
Menedžeru augstskolas katedra, praktizējošs psihologs, diagnosts-konsultants. 
1977.-1993. – Rīgas Politehniskais institūts (Rīgas Tehniskā Universitāte), 
vadoša speciāliste. 
1976.1977. – Rīgas tehniskās aviācijas skola, Psiholoăijas laboratorijas vadītāja 
1975.-1980. – Latvijas Konservatorija, lektore 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Personības izpētes metodes, psiholoăiskās izpētes un izvērtēšanas metodes, 
psihodiagnostika praktiskā psihologa darbībā 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS PUBLIKĀCIJAS:  
PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 

SPPA zinātniskās konferences 

KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

• „Psiholoăiskā aizsardzība un koping-uzvedība” – I.ĥikoĜska, 2005.g. 
• „Att īstības psiholoăiskā pavadīšana” – I.Dobrjakovs (Sankt-Pēterburga), 

2005.g. 
• „Izgl ītojošās un projektīvās spēles smiltīs, smilšu un pasaku terapija” – 

T.Zinkeviča-JevstigĦejeva, T.Grabenko (Sankt-Pēterburga), 2004.g. 
• Seminārs „Dzīve scenāriju izmaiĦu teorija un prakse”, vadītājs V.Jesaulovs 

(Maskava), Rīga, 2003. 
• Seminārs „Ēšanas ieradumu psihoterapija”, vadītājs V.Jesaulovs (Maskava), 

Rīga, 2003. 
• Seminārs „Personība: krīzes stāvokĜi, diagnostikas metodes, pārvarēšanas 

korekcija”, vadītājs V.Kozlovs (JaroslavĜa), Rīga, 2003. 
• Seminārs „Korekcijas darba organizēšanas metodoloăija un prakse”, 

vadītāja O.Karabanova (Maskava), Rīga, 2003. 
• Seminārs „Individuālās psihoterapijas teorija un tehnika”, vadītājs 

F.VasiĜuks (Maskava), Rīga, 2002. 
• Seminārs „Psihoterapija psihosomatikā”, vadītājs V.Jesaulovs 

(Maskava), Rīga, 2001.  
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VĀRDS: Svetlana 
 

UZVĀRDS: KoĜadko 
 

DZIMŠANAS GADS: 1961.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1999.-2001. – LU maăistrantūra, sociālās psiholoăijas maăistrs 
1992.-1995. – SPPI, psiholoăijas bakalaurs 
1985.-1987. – Klīniskā ordinatūra, ārsts-ordinātors 
1975.-1985. – Rīgas Medicīnas institūts, ārsts-pediatrs  
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Sociālās zinātnes maăistra grāds psiholoăijā, 2001.g. 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Kl īniskā psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2001.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
2002.-līdz šim brīdim – SIA „Telegrup” – psihologs-konsultants 
1991.-2003. – „Gailezers” slimnīcas, reabilitācijas kabineta vadītāja 
1987.-1991. – „GaiĜezers” slimnīcas ārste-ordinatore 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Praktiskais darbs ar ăimeni, anatomija un fizioloăija, psihofizioloăija, 
neiropsiholoăijas pamati, klīniskā psiholoăija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

Maăistra darbs: „Sociālpsiholoăiskās adaptācijas līmeĦa un organisma 
veăetatīvo funkciju regulācijas īpatnību mijsakarība” 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

Ikgadējas Starptautiskās Praktiskās Psiholoăijas Augstskolas zinātniskās 
konferences 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 

2005. – Kvalifikācijas paaugstināšanas seminārs, SPPA 
1998. – Seminārs Grupas psihoterapijā, ViĜĦā 
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VĀRDS: Dace 
 

UZVĀRDS: LapiĦa 
 

DZIMŠANAS GADS: 1971.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2002.-2004. – RPIVA psiholoăijas maăistrantūra 
1990.-1995. – LU psiholoăijas fakultāte 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā, 2004.g. 
Psiholoăijas bakalaura grāds un psihologa kvalifikācija, 1995.g. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS:  

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2005.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
2001.-2003. – līgumdarbi ar Rīgas pilsētas Skolu valdi (semināri) 
1999.-2001. – psiholoăe-konsultante privātskolā „Klasika” 
1995.-līdz šim brīdim – psiholoăe un pedagoăe Rīgas vakara ăimnāzijā 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads profesionālajā darbībā, attīstības psiholoăija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

• 2002. – Bērna psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana, pārejot no 
sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība / Red. 
N.Ivanova – Rīga, 2002. 

• Raksti žurnālā „Skolotājs” 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2006. – SPPA konference 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 

2003.-2004. – Supervīzijas, pamatojoties uz psihoorganiskās 
psihoterapijas principiem, vadītāja: MA psych. A.Baltmugure, Rīgas 
Domes IJSD 
2002. – Narkomānijas profilakse skolā, Rīgas narkomānijas profilakses 
centrs 
2001.-2002. – Supervīzijas, pamatojoties uz eksistenciālās psihoterapijas 
principiem, vadītāja: Ph.D.N.Ivanova, Rīgas pilsētas skolu valde 
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VĀRDS: Skaidrīte 
 

UZVĀRDS: LiepiĦa 
 

DZIMŠANAS GADS: 1928.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1974.-1977. – Pedagoăijas ZinātĦu akadēmijas Defektoloăijas institūta 
neklātienes aspirantūra 
1953.-1956. – Latvijas Valsts Pedagoăiskā institūta aspirantūra 
1948.-1952. – Latvijas Valsts Pedagoăiskā institūta pedagoăijas fakultāte. 
Specialitāte: vidusskolas pedagoăijas un psiholoăijas skolotājs. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1992. - Psiholoăijas zinātĦu doktors, LU 
1977. – Psiholoăijas zinātĦu kandidāts, PZA 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Attīstības psiholoăija, speciālā psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1992.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
1991.-1996. – Latvijas Universitātes Pedagoăijas un psiholoăijas 
fakultātes Psiholoăijas katedras docente 
1965.-1991. – Skolotāju Kvalifik ācijas celšanas institūta Speciālo skolu 
kabineta vadītāja un Psiholoăijas Katedras docētāja 
1960.-1965. – LPSR IM Skolu un bērnu iestāžu pārvaldes inspektore 
1957.-1960. – Daugavpils Valsts Pedagoăiskā institūta Pedagoăijas un 
psiholoăijas katedrā, docētāja 
1956.-1957. –Rīgas Pedagoăiskā institūta pedagoăijas katedrā, asistente 
1952.-1953. –ViĜakas vidusskolas skolotāja un Abrenes rajona TIN 
Metodiskā kabineta vadītāja 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Retardēto bērnu psiholoăija, personības attīstības programmas izstrāde. 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

Retardēto bērnu psiholoăija 
Speciālā psiholoăija 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 
 

Speciālā psiholoăija, Rīga, Raka, 2003. 

SABIEDRISKĀS 
AKTIVIT ĀTES  
 

Latvijas Profesionālo psihologu un Skolu psihologu asociācijas locekle 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

10.11.2004. – Konference „Skola visiem-2”. IAC. Lielbritānijas un 
Latvijas pieredze par bērnu ar īpašām vajadzībām iekĜaušanu 
vispārizglītojošā skolā. Rīga 
17.11.2001. – Phare/Lien projekta noslēguma konference „Bērnu un 
pieaugušo cilvēku ar garīgās attīstības traucējumiem atbalsts un 
integrācija Latvijā”. Rīga 
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06.-09.10.2000. – IV Internacionālā Baltijas psihologu konference, Rīga 
08.-12.05.2000. – Starptautiskā zinātniskā konference „Vecais un jaunais 
augstskolu darbā”, LU, Rīga 
13.-15.04.2000. – Starptautiskais simpozijs „No atstumtības līdz 
gandarījumam”, Invalīdu iniciatīvu centrs, Labdarības veicināšanas fonds. 
Rīga 
02.-03.03.2000. – Starptautiskā zinātniskā konference „Baltijas reăiona 
valstu integrācijas problēmas ceĜā uz ES”, Rēzekne 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 

2002. – LU 60. konferences psiholoăijas sekcija 
2001. – II Vispasaules Latviešu zinātnieku kongress 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 161

 
 

CURRICULUM VITAE  
 
VĀRDS                                              Guna   
UZVĀRDS                                         Matule 
DZIMŠANAS DATI            17.06.1955. 
IZGLĪTĪBA                                   1985-1990  Minskas universitāte, aspirantūra    
                                                           1973-1978.   Latvijas Valsts  universitāte     
ZINĀTNISKIE GRĀDI        1993   Dr.sc.soc. 
SPECIALIZĀCIJAS JOMAS  socioloăija, Latvijas kultūras vēsture, ētika, latviešu valoda 

cittautiešiem 
DARBA PIEREDZE            2003 – līdz šim     SPPA, docētāja;  programmas    direktore 

2000 -  līdz šim      SIA „Līguna”, izpilddirektore  
1994 – līdz šim     Valsts valodas pārbaude, komisijas locekle  
2004 - 2005         Biznesa skola „Nimfa” pasniedzēja                             

               2002- 2004                  Juridiskā koledža, pasniedzēja     
                                                 1995.,1998.         RPVIA, pasniedzēja 
                                                           1991-1999            RTU, docente 

1978-1990           IM Pedagoăijas zinātniskās pētniecības          
institūts, zinātniskā līdzstrādniece 

ZINĀTNISKĀ DARBĪBA     1998.            PHARE  Demokrātijas programmas projekta 
vadīšana  

PASNIEDZAMIE KURSI     socioloăija, ăimenes socioloăija, ētika, zinātniski pētnieciskā 
darba pamati, Latvijas kultūras vēsture, saskarsmes kultūra 

GALVENĀS  PUBLIKĀCIJAS  R.Kvelde, G.Matule „Aiziešanas no darba psiholoăiskie un 
ētiskie aspekti”/Juridiskās koledžas zinātniskie raksti 
2006.,R., 2006.,102.-113.lpp. 
„Vecāki un bērnu izglītība””// „V īrieša loma ăimenē”, 
Rīga.,1999.” 
Augstskolas iespējas nacionālo minoritāšu integrēšanā  
mūsdienu sabiedrībā” RTU Humanitārā institūta rakstu  
rājums “Latvijas sabiedrība mūsdienās”, 1998 

PIEDALĪŠANĀS KONFERENCĒS 2006.Eiropas kolokvijs starpkultūru komunikācijā 
„Starpkultūru telpas pētīšanas metodoloăija”, SPPA 
2006. Jurid. kol. docētāju un vieslektoru  konf. „Aktuālas 
tiesību, komerczinību un personālvadības problēmas” 
1998. Starptaut.konf. ZA „Vīrieša loma ăimenē” 
1998. Inteliăences apv. konf. par bērnu tiesībām uz izglītību. 

KVALIFIK ĀCIJAS CELŠANA   2005. IM Sertifikāts Valsts valodas pārbaudē (pēc kursu 
pabeigšanas) 
2003.  LU, augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas  
un prakse 
2000-2002          AngĜu valodas kursi 
1999-2000          „Turība”, „Mazā uzĦēmuma vadītājs” 

                  1997-1998          LAT 2  kursi, sertifikāts 
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VĀRDS: Dzidra 

UZVĀRDS: Meikšāne 

DZIMŠANAS GADS: 1928.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  Latvijas Valsts Pedagoăiskā institūta Pedagoăijas fak., 1952.g. 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1988.g. Dr.paed., 1993.g. Dr.habil.paed. 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Attīstības psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: SPPA, LU profesore 1990.g.; prof. Emeritus goda nosauk. 1993.g. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Pedagoăiskā psiholoăija, zinātnisko pētījumu metodoloăija, psiholoăiskās 
izpētes un izvērtēšanas metodes, personības attīstības programmas 
izstrāde. 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

Personības identitātes attīstība Latvijā – LZP granta finans. 1998-2000.g. 
Līdzdalība starptautiskā projektā (Vācija, Grieėija, Nīderlande, Horvātija, 
Latvija), tēma: „Globālās un lokālās tendences jaunatnes orientācijā”, 
2000.-līdz šim laikam. 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• Krājums „Rīcības stereotipi, identitāte un personības pašizjūta // 
Personība un pašizjūta.” Rīga, SIA Mācību apgads, 1998.g., 193.-
197. lpp. 

• Verhaltens stereotype von jugendlichen und die padagogische 
Forderung von Toleranz // Jegend Zwischen Ausgrenzung und 
Integration: - Zagreb, 1997., 75.-80. bc 

•  
PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

• Raksts. Notikuma emocionālā un racionālā pārstrāde kā personības 
atšėirīgi paplašināšanās mehānismi: // SPPA krājums: Nr.14. 
Notikums dzīves ceĜa kontekstā, SPPA, 2004. 

• Raksts. Psiholoăijas integrācijas problēmas profesionālā izglītība 
// SPPA krājums Nr.14. Eiropas kvalitāte profesionālajā 
augstākajā izglītībā; vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika.- R: 
SPPA Nr.14, 2004. 

• Raksts. Teorijas un prakses dialektika psiholoăijā / SPPA krājums: 
Nr. 12. Jaunrāde pedagoăiskā procesā.-R.: SPPA, 2003. 

• Internationale Tagung – Jugendliche zwischen europaischer und 
regionaler Orientierung, 2003., april, Tubingen 

•  
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2000.g. – Brīvās Vācijas Universitāte; 
2002.g. – Ludviga Maksimilāna Minhenes Universitātē 
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VĀRDS: Svetlana 

UZVĀRDS: Mihailova 
 

DZIMŠANAS GADS: 1940.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1994. - LU maăistrantūra,  
1961.-1966. – Maskavas pedagoăiskais Institūts, docētāja 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Filoloăijas maăistre 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Franču valoda 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: SPPA Tulku fakultātes dekāne, asoc.prof. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Franču valoda, tulkošanas metodika, rakstveida/mutvārdu tulkošana, 
ievads sekretāra referenta darbā, mīmika un žesti salīdzinošā aspektā 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

Sadarbībā ar Starptautisko Dzīvo valodu centra SPPA Valodu resursu 
centra veidošanas metodoloăija 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• Profesionālās sagatavošanas kvalitātes standarti SPPA (2003) 
• Cultures du gout et interculturalite (kongress, Francija, 2003) 
• Tēzes un referāts «Место юмористической коммуникации в 

учебниках и на занятиях по иностранному языку», Rīga, 2003 
• Referāts un raksts „Film a soggetto come un sogno collettivo: 

criteri d’interpretazioni” (Franzione Gamma Journal, Roma, 
Itālija, 2002) 

• Svetlana Mihailova, Jānis MihailovsLes problemes d’identite et de 
citoyennete en Lettonie ou le phenomene d’exil dans le for 
interieur // Histoires Familiales, Indentite, Citoyennete (tēžu 
krajums) – Lyon: Limonest, 2002. p.205.-211. 

 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

Rīga, Grazā (Austrija), Lionā (Francija), Romā (Itālija), Savonlinnā 
(Somija) 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

Kaēnā (Normandija, Francija) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Curriculum vitae 



 164

 
 

 
 
 

VĀRDS: Jānis 

UZVĀRDS: Mihailovs 
 

DZIMŠANAS GADS: 1939.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1961.g. – ěeĦingradas Universitāte 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Dr.psych. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Personības psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: SPPA psiholoăijas fakultātes dekāns 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Personības psiholoăija, tēla izpētes psiholoăija, ievads praktiskajā 
psiholoăijā, projektu darba metodoloăija, praktiskās psiholoăijas pētījumu 
metodoloăija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

Personības tēla izpētes psiholoăija 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

• 2006. – „Izglītība un kultūra: asociācija vai disociācija? (notikumu 
metode kultūras ietekmju pētīšanā)”, Eiropas kolokvija 
starpkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas pētīšanas 
metodoloăija” tēzes, SPPA biĜetens Nr.20, Rīga. 

 
• 2006. – «Projektu darbības pedagoăiskie aspekti», «Projektu 

pieejas specifika profesionālo uzdevumu risināšanā», «Projektu 
domāšanas psiholoăiskā specifika». 

  Zinātniski praktiskās konferences „Projektu orientēta domāšana un                                                                                         
realizācijas tehnoloăijas” – tēzes, SPPA, Rīga. 

 
• 2005.- „Psiholoăiskais instrumentārijs vēsturiskā laika kontekstā”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 
pasaulē. Lieta – portrets” tēzes, SPPA biĜetens Nr.17, Rīga. 

 
• 2005.- „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko pētījumu 

priekšmets”. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 
„Klusēšanas un klusuma semantika” tēzes, SPPA biĜetens Nr.18, 
Rīga. 

 
 
• 2004.- „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. Zinātniski 

praktiskās konferences „Patērēšanas kults un kultūra” tēzes. SPPA 
biĜetens Nr.16, Rīga. 

 
• 2004.- „Profesionālā derīguma motivēšanas struktūra: holistiskā 

pieeja”. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Eiropas 
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kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un 
attīstības dinamika” tēzes, SPPA biĜetens Nr.14, Rīga. 

 
 
• 2004.- „Izgl ītības telpas tēls”, „Dāvināšanas enerăētika”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 
pasaulē. Lieta- liktenis” tēzes, SPPA biĜetens Nr.13, Rīga. 

 
• 2004. «Notikums kā dzīves ceĜa apraksta vienība». Starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences „Notikums dzīves ceĜa 
kontekstā” tēzes, SPPA biĜetens Nr.15, Rīga. 

 
 
• 2003.- „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu kontekstā”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 
pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes, SPPA biĜetens Nr.7, Rīga. 

 
• 2003.- „Uz tauriĦa spārniem gaisa stihiju straumē”. Starptautiskās 

zinātniski praktiskās konferences „Jaunrade pedagoăiskā procesā” 
tēzes, SPPA biĜetens Nr.12, Rīga. 

 
 
• Les problemes d’identite et de citoyennete en Lettonie ou le 

phenomene d’exil dans le for interieur // Histoires Familiales, 
Indentite, Citoyennete (tēžu krajums) – Lyon: Limonest, 2002. 
p.205.-211. 

 
• Fiction filma s group dreaming: criteria, interpretations // 

Funzione Gamma Journal Nr.9. – 
http://www.funzionegamma.edu/magazine/number9/copertina.htm 

 
• Beatrice Madiot et Janis Mihailov. La Lettonie: entre consensus et 

particularites identitaires. // Transition et societes. Les pays Baltes. 
Nr.2. – France, 2002. 

 
• B.Madiot, J.Mihailov. Representation sociale et langage // Journal 

des psychologies – Paris, decembre 2001. p.7 
 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

 
• 10.-12.03.2006. – Starptautiskā konference „Corps. Act. 

Simbolisation” Lyon. France 
• 2005. – Starptautiskā konference „Pētījumi starpkulturālo attiecību 

jomā” (Alž īra). 
• 2005. – Starptautiskā konference „Bērna pieredze” (Lumjēru – 

Lionas 2 Universitāte). 
• 2004. – Starptautiskā konference „Veselības psihologija” (Goa, 

Indija). 
• 2003. – IX Vispasaules kongress (Ž.Verna Pikardijas Universitāte, 

Francija, Amjēna), kura organizators bija Starptautiskā 
starpkultūru pētījumu Asociāciju, starptautiskajā konferencē 
„Ergonomikas psiholoăiskie aspekti” (Maskava - Tvera). 
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• 2002.g. 22.-23. novembrī  - Starptautiskā konference „Histoires 
Familiales, Indentite, Citoyennete”. Lumjēru Lionas – 2 
Universitātes Psiholoăijas Institūts. Francija. 

• 2002.g. 6.-9. jūlij ā -  J.Mihailovs, S.Mihailova. Film a soggetto 
come un sogno cillettivo: criteri d’interpretazioni. – Mito, sogno e 
gruppo (starptautiskais kongress). Romas Universitāte, 
Psiholoăijas fakultāte. Roma, Itālija. 

• 2001.g. 8.-9. martā  - La realite. Ses figurēs et ses recits 
(starptautiskais kolokvijs). – Lumjēru Lionas – 2 Universitātes 
Psiholoăijas Institūts. Francija. 

 
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 
 

Amjēnā (Francijā), Romā (Itālij ā), Rostokā (Vācijā), Maskavā, 
Sanktpēterburgā (Krievijā) 
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VĀRDS: Roberts 

UZVĀRDS: Muzis 

DZIMŠANAS GADS: 1944.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1962.-1967. – Latvijas Mākslas akadēmija 
1955.-1962. – JāĦa Rozentāla mākslas vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Gleznošana, zīmēšana, kompozīcija, vizuālā tēla izpēte 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1992.-2004. – Latvijas Mākslas akadēmija, profesors 
1989.-1991. - Latvijas Mākslas akadēmija, docents 
1987.-1991. - Latvijas Mākslas akadēmija, fakultātes dekāns 
1972.-1978. – docētājs 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Tēla izpētes psiholoăija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

LĪDZDAL ĪBA 
STARPTAUTISKOS 
MĀKSLINIECISKOS 
PROJEKTOS: 
(pēdējie pieci gadi) 

2005. – Starptautiskais pilsētvides plenērs Valmierā, Latvija 
2004. – Starptautiskais ainavglezniecības plenērs Vestienā, Latvija 
2004. – Starptautiskais pilsētvides plenērs Valmierā, Latvija 
2003. – Starptautiskais pilsētvides plenērs Valmierā, Latvija. 
2003. – Projekts „Eiropas māja”, Vācija 
2002. – Projekts „Bordesholma-Ėekava”, Latvija 
2002. – „Rīgas dienas Brēmenē”, Vācija 
2002. – „LMA profesoru – gleznotāju izstāde galerijā „Baerum 
Kunstforening””, Norvēăija 
2002. – „XX gs. Latviešu māksla”, Holande 
 

MĀKSLINIECISKĀ 
JAUNRADE UN 
PĒTNIECISKĀ 
KVALIFIK ĀCIJA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2006. – Seniores pavasara izstāde Dailes teātrī, Rīga 
2005. – Ăimenes izstāde Liepājas muzejā, Liepāja 
2005. – Izstāde „Baltā” galerijā „Asūna”, Rīga 
2005. – Izstāde galirijā „Bonhanss”, Rīga 
2005. – Izstāde „Cukurs” galerijā „Asūna”, Rīga 
2005. – Miniatūru izstāde galerijā „Carusell”, Rīga 
2005. – Izstāde „Mākslas dienas” Dailes teātrī, Rīga 
2004. - Izstāde „Mākslas dienas” Dailes teātrī, Rīga 
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VĀRDS: Inese 

UZVĀRDS: Petrova 

DZIMŠANAS GADS: 1966.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2003.-2005. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola (SPPA), 
psiholoăijas profesionālās maăistrantūras programma „Konsultatīvā 
psiholoăija” 
1998.-2003. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola, 
praktiskais psihologs 
1972.-1982. – Rīgas 70. vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Profesionālais maăistra grāds konsultatīvajā psiholoăijā 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Attīstības psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 01.03.2006.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
2003.-2006. – SIA „Vind Pluss” psihologs 
1999.04.-1999.05. – Mežmalas vidusskolas Psiholoăiska centra laborante 
1989.01.-1989.12. – Mācību centrs „Kontakts” mācību daĜas direktors 
1988.09.-1988.12. – Rīgas mācību centra „OSVOD” profesionālās 
apmācības meistars 
1986.08.-1988.04. – Rīgas mācību centra „DOSAAF” profesionālās 
apmācības meistars 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Attīstības psiholoăija 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

Maăistra darbs „Jauniešu priekšstatu atšėirības par pašrealizācijas 
iespējām ar dažādu gribas pašregulācijas noformēšanās pakāpi.”, 2005.g. 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

• 16.-20.12.2005. – Profesionālās meistarības centrs „VaiĦode” 
„Sensomotorā korekcija psihologa profesionālajā darba telpā”, 
J.Sevcenko (Maskava), V.Korneeva (Maskava). 

• 14.-16.04.2004. – SPPA „Kreativitāte un krīze psihologa-
konsultanta profesionālajā darba telpā”, S.KuzĦecova (Igaunija) 

• 27.-31.10.2003. – SPPA, Christian Joubert (France) 
„Sensibilisation ā l’Approche Psychanalytigue Groupale de la 
Famille” 
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VĀRDS: Inna 

UZVĀRDS: Pišinska 

DZIMŠANAS GADS: 1970.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1988-1993 - Daugavpils Pedagoăiskā universitātes Filoloăijas fak., 1993., 
psiholoăijas bakalaurs  
1993., 1996 - psiholoăijas maăistrs. 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Psiholoăijas maăistrs 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Vecumposmu psiholoăija, pedagoăiskā psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2003.g.-līdz šim brīdim - Starptautiskās Praktiskās Psiholoăijas 
Augstskolas psiholoăijas maăistru programmas direktore 
2002.g.-līdz šim brīdim - SPPA docētāja 
2000.g. - LU Latgales filiāles lektore 
1993.-2003.g. – Olaines 2. vidusskola, skolas psihologs 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Attīstības psiholoăija, psiholoăiskā konsultēšana, psiholoăiskā korekcija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

LU doktora darbs: "30 - 40 gadīgu pieaugušo priekšstati par nobriedušas 
personības īpatnībām” 
2005.g.: RPIVA sadarbības projekta ar CSDD „Zinātniskā pētījuma 
veikšana gājēju satiksmes drošības kampaĦas izstrādei” 
2004.g. „Personības priekšstatu specifika par pašrealizācijas iespējām un 
par sevi multikulturālā sabiedrībā” (pusaudžu un brieduma vecumā) LZA 
grants  
2001.g. – ANO UNDCP projekts „Narkotiku lietošanas profilakses 
mācību līdzekĜu izstrāde un atbilstoša skolotāju apmācība Baltijas valstīs” 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
 

2005.a - Forgiveness as an Indicator of a Maturity of a Person. Scientific 
Articles „Person. Color. Nature. Music.” Saule.Daugavpils. 
2005.b – Klusēšanas fenomens eksistenciālā psihoterapijā. II starptautiskā 
kolokvija tēžu krājums. SPPA, Rīga. 
2004.a - "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.b - Briedums kā pedagoga personības rādītājs. Zin. rakstu krājums 
“Humanitārās un sociālās zinātnes” 8.sērija, The Humanities and Social 
Science. 5. sējums. RTU, Rīga. 
2004.c – Kā notvert sapni? Zinātniski praktiskās konferences „Notikums 
dzīves ceĜa konteksta”tēzes. SPPA biĜetens Nr.15, Rīga. 
 
 
2004.d – Profesionālās programmas – izglītības pārdzīvojuma pieredze. 
Zinātniski praktiskās konferences „ Eiropas kvalitāte profesionālajā 
augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika” tēzes. 
SPPA biĜetens Nr.14, Rīga. 
2003.a – Efektīvs pedagogs – nobriedusi personība. Zinātniski praktiskās 
konferences „Jaunrade pedagoăiskajā procesā” tēzes. SPPA biĜetens 
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Nr.12, Rīga. 
2003.b - RotaĜlietu loma cilvēka attīstībā. Zinātniski praktiskās 
konferences „Cilvēka lietu pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes. SPPA 
biĜetens Nr. 7, Rīga. 
 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
 

2005.g. DU konference „Person. Color. Nature. Music.” – Daugavpils. 
2005.g. SPPA konference „Semantics of the Silence and Being Quiet” – 
Rīga 
2004.g. SPPA konference „Notikums dzīves ceĜa kontekstā” – Rīga 
2004.g. SPPA konference „Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā 
izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika” – Rīga 
2003.g. SPPA konference „Jaunrade pedagoăiskajā procesā” – Rīga 
2003.g. SPPA konference „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta un raksturs” – 
Rīga 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2005.g. LPB psihoterapeita sertifikāts. 
2003.g. LPAA psihoterapeita sertifikāts. 
2003.g. Austrum Eiropas Eksistenciālās asociācijas teorētiski praktiskais 
seminārs „Selves in Relation: Exploring the Therapeutic from an 
Existential Perspective” – Lietuva 
2002.g. Austrum Eiropas Eksistenciālā asociācijas teorētiski praktiskais 
seminārs „Feelings of Psychotherapist and Client in the Process of 
Psychotherapy” – Lietuva 
2002.g. Supervīziju vadītāja Rīgas rajona skolas psihologiem 
2002.g. Austrum Eiropas Eksistenciālās asociācijas teorētiski praktiskais 
seminārs „An Existential Approach to Understanding of Crisis Situations, 
Crisis Therapy and Counselling” – Jurmala 
2002.g. Austrum Eiropas Eksistenciālās asociācijas teorētiski praktiskais 
seminārs „Existential Perspective of Psychotherapy with Children and 
Adolescents” – Lietuva 
Kopš 2002.g. mācības LU psiholoăijas doktorantūrā. 
2001.g. mācības Institute of Humanistic and Existential Psychology 
Existential Therapy (augstākais līmenis) – kvalifikācija – eksistenciālā 
psihoterapeite. 
2000.g. – LSPA psiholoăiskais seminārs „Eksistenciālā psiholoăija” 
2000.g. – S/O „Centrs pret vardarbību bērna un ăimenes atbalstam” 
apmācības programma psihologiem, psihoterapeitiem un sociālajiem 
darbiniekiem no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijā. 
1996.-1999.g. mācības Institute of Humanistic and Existential Psychology 
Existential Therapy (pamatlīmenis). 
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VĀRDS: Iveta 

UZVĀRDS: PĜaviĦa 

DZIMŠANAS GADS: 1961.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2005.-līdz šim brīdim – Pēcdiploma apmācība LMA bērnu un pusaudžu 
psihoanalītiskā psihoterapijā. (Apmācību vada Somijas speciālisti). 
1995.-1999. – Sistemātiskās ăimenes psihoterapijas apmācība. (Vācijas 
speciālisti). Programma sertificēta Osnabrikas Universitātē. 
1994.-1996. – Pēcdiploma apmācība LMA Psihosomātikas un 
psihodinamiskās psihoterapijas katedrā. 
1989.-1991. – Pēcdiploma apmācība LMA psihiatrijā. 
1978.-1986. – Rīgas Medicīnas Institūts Pediatrijas fakultāte. 
1968.-1978. – Zvejniekciema vidusskola. 
  

ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Psihiatrija, psihoterapija, psihosomatiska 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2005.-līdz šim brīdim – Privātprakse psihiatrijā un ăimenes 
psihoterapijā. 
2005.-līdz šim brīdim – Ăimenes psihoterapeitu asociācija, docētāja 
1997.-līdz šim brīdim – Sociālā darba un sociālās pedagoăijas 
augstskola „Attīstība”, docētāja 
1997.-2005. – CPV “Dardedze”. Veselības centrs “Imanta”. Privātprakse 
psihiatrijā un ăimenes psihoterapijā 
1995.-līdz šim brīdim – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas augstskola, 
docētāja 
1994.-1996. - Privātprakse bērnu psihiatrijā. Veselības centrs „Imanta”. 
1992.-1994. - Bērnu klīniskā slimnīca „GaiĜezers”- ārste-psihiatre. 
1989.-1992. - Jelgavas psihoneiroloăiskā slimnīca – psihiatre. 
1986.-1989. - Saldus rajona Rubas ambulancē ārste-pediatre. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads psihiatrijā 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2004.29.09.-02.10. – Eiropas ăimenes konference Berlīnē 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2005.-līdz šim brīdim – Semināri smilšu terapijā (Linde fon Keyserlingk, 
Vācija). 
2003.-2005. – Bērnu un ăimenes spēĜu terapija (Mary Ring, ASV). 
2001. 05. – Ăimenes rekonstrukcijas pamati (A.V.Nēringi, ASV). 
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VĀRDS: Jānis 

UZVĀRDS: Roze 

DZIMŠANAS GADS: 1969.g. 
 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2002.-līdz šim brīdim – LU doktorantūra 
1996.-1997. – Daugavpils Pedagoăiskā universitāte, psiholoăijas maăistrs 
1995.-1996. – DPU bakalaura grāds psiholoăijā 
1987.-1991. – ěeĦingradas Augstākā Sauszemes Komandējošā Sastāva 
karaskola; virsnieka pakāpe 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Mag, psych., Daugavpils PU, 1997.g. 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Organizāciju psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2005.-līdz šim brīdim – SPPA docētājs 
2002.05.-līdz šim brīdim – ADROSa Centrā vadu treniĦus-seminārus 
organizācijas psiholoăijā: motivācijā un vadībā; aktīvā pārdošana, 
komandas izveide (team bilding), darbs komandā (team work). 
2002. – Rīgas Menedžeru skola. Sadarbība semināru organizēšanā 
2002.02.-05. – Komerczinību koledža. Biznesa attīstības centra vadītājs. 
2001.-līdz šim brīdim – Baltijas Krievu institūts, lektors 
2001. – Post Education Faculty of national University of Leiden, Holande. 
„Komandas vadīšana”, „Komandas izveide”, „Personības pašrealizācija”, 
„Komunikācijas meistarība”. Asistents 
1996.-1997. – Mācību centrs „Harmonija”, lektors: „Biznesa saskarsmes 
psiholoăija”, „Personības pašrealizācija”, „Akt īvā pārdošana”. 
1996.-1999. – Individuālā prakse treniĦu („Komunikatīvo spēju 
attīstīšana”); kursu un semināru vadīšanā. 
1991.-1995. – Virsnieks LR armijā. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Psihologa darba specifika organizācijā, eksperimentālā metode 
psiholoăijā, organizāciju izpētes metodes 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

Doktora darba izstrādāšana: „Sakarība starp humora stiliem, humora 
izjutu un emocionālo intelektu”. 
 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

2005.02. – Psiholoăijas Pasaule: „Kas slēpjas aiz humora”, Rīga. 
2004.09. – Starptautiskā Psiholoăijas Akadēmija. Kopotais krājums: 
„Sociālā psiholoăijā XXI gs.” JaroslavĜja, Krievija. 
2004. – Universitātes Zinātnisko rakstu krājums (psiholoăija) „Humora 
izpētes teorētiskie aspekti”. 
2003.11. – Psiholoăijas Pasaule: „Efektīvā līderība”. 
2003.10. – Psiholoăijas Pasaule: „Līderis, neefektīvā līderība” 
2003.04. – Psiholoăijas Pasaule: „Mazliet par humoru psiholoăijā” 

Curriculum vitae 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2005.g.18.-22.04. – Starptautiskā konference „Sociālā psiholoăija” 
St.Pēterburga, Krievija.  Referāts: „Vadītāja efektivitāte un humora 
stils/pētījuma rezultāti” 
2004.g.16.-19.09. – Starptautiskais kongress „Sociālā psiholoăijā XXI 
gs.” JaroslavĜja, Krievija. Referāts: „Netiešā vadība, humora ietekme 
vadībā”, II kr ājums (175.-179. lpp.) 
2004.01. – LU 61. ikgadējā zinātniskā konference (psiholoăijā): „Humora 
izpētes teorētiskie aspekti”, Rīga 
2003.04. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola, konference: 
„Humors pedagoăijā” 
2002.10. – Latvijas organizāciju psihologu biedrības II ikgadējā 
konference: „Darba motivācija – teorija un prakse”. 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2002.05. - Seminārs Rīgas menedžeru skolā: Biznesa inženierija. 
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VĀRDS: Inna 

 
UZVĀRDS: SavoĦa 

 
DZIMŠANAS GADS: 1964.g. 

 
IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2003.-2005. – LVU Pedagoăijas un Psiholoăijas fakultātes maăistrantūra, 

sociālo zinātĦu maăistrs 
1994.-1996. – Starptautiskais Praktiskās Psiholoăijas Institūts 
(psiholoăijas fakultāte), psiholoăijas bakalaurs 
1981.-1987. – Rīgas Medicīnas Institūts (ārstniecības fakultāte), ārste-
terapeite 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā, 2005.g. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Sociālā psiholoăija, individuālā un grupas psihoterapija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2005. – SPPA docētāja 
1996.-1999. – Psiholoăe-konsultante, RAU Praktiskās psiholoăijas 
laboratorija, ISMA, licejs „Brīvā attīstība”, docētāja 
1994.-1996. – SIA „ASPTR”, konsultante 
1991.-1994. – Ārste-terapeite, Medicīnas centrs „PĜavnieki” 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Sociālā psiholoăija, sociālpsiholoăiskā treniĦa vadīšanas metodika, 
eksperimentālā sociālā psiholoăija, grupas pētīšanas metodes 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

Maăistra darbs „Sieviešu patstāvība-atkarība saistībā ar ēšanas uzvedību 
un ėermeĦa svaru.”, 2005.g. 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 

2001. – Fonda Sorosa konference „Vardarbība Ăimenē”, Rīga 
2000. – International Conference „Why Lawyers Should Know 
Psychology”, Rīga 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
 

No 2005.g. – Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoăijas Institūts, 
programma „Eksistenciālā psihoterapija” 
1999.-2001. – Latvijas Transoloăiskās psihoterapijas un Seksologu un 
seksopatologu asociācijas kursi. Iegūts psihoterapeita sertifikāts 
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VĀRDS: Nadežda 

UZVĀRDS: Soldatenko 

DZIMŠANAS GADS: 1941.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1996.-1997. – LU maăistrantūra 
1973.-1976. – ěeningradas Universitātes aspirantūra 
1964.-1970. – ěeĦingradas Universitātes Psiholoăijas fakultāte 
1960.-1962. – Rīgas pedagoăiskā skola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Mag.paed. 1997.g. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Bērnu psihodiagnostika, vispārīgā psiholoăija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 1991.-līdz šim brīdim – SPPA docētāja 
1988.-1991. – Rīgas centra jaunatnes profesionālās orientācijas un 
profesionālās adaptācijas nodaĜas vadošais psihologs 
1984.-1988. – Rīgas pilsētas Maskavas rajona mācību-ražošanas 
kombināta inženiere-psiholoăe 
1983.-1984. – Rīgas pilsētas izpildu komitejas, tautas izglītības nodaĜas 
studējošo proforientācijas un konsultēšanas nodaĜas metodiste-psiholoăe 
1970.-1983. – Latvijas Universitāte, zinātnisks darbinieks, sociālās 
psiholoăijas docētājs 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Vispārīgā psiholoăija, kognitīvie psiholoăiskie procesi, diferenciālās 
psiholoăijas pamati, ievads psiholoăijā. 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2006. – SPPA zinātniski-praktiskā konference „Projektu orientēta 
domāšana un realizācijas tehnoloăijas” 
SPPA Vasaras universitātes 2002., 2003., 2004.g. 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

• Kvalifik ācijas paaugstināšanas seminārs, SPPA, 2005.g. 
• A.Lidersa (Maskava) seminārs „Personības izaugsmes treniĦa 

vadīšanas metodika pusaudžiem” 2001.g. decembrī, Rīgā. 
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VĀRDS: Nikolajs 

UZVĀRDS: Ščerbakovs 

DZIMŠANAS GADS: 1957.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1983.-1987. -  internatura Rebublik. Rīgas psihiski-neiroloăiskā slimnīca, 
ārsts-psihiatrs 
1977.-1983. - Rīgas Medicīnas institūts, ārsts 

ZINĀTNISKIE GRĀDI:  

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Seksoloăija, psihiatrija, narkoloăija, psihoterapija, hipnoloăija, 
cigunterapija 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2004.-2005. – Bērnu RKS, psihoterapeits 
2003.- līdz šim brīdim – ārsta psihiatra, psihoterapeita, seksologa 
privātprakse 
2001.-2003. – SIA „Matrix Med” direktors, psihiatrs, psihoterapeits 
1998.-2001. – Rīgas Ātrās palīdzības stacija, psihiatrs 
1993.-līdz šim brīdim  - SPPA docētājs 
1990.-1998. – Rīgas psihoneiroloăiskā slimnīca 
1985.-1990. – RĀPS, psihiatrs 
1983.-1984. – Rīgas psihoneiroloăiskā slimnīca, ordinatūra 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads psihiatrijā, seksualitātes un seksuālo attiecību psiholoăija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 

Avīzēs „СМ Сегодня”, “Lauku Avīze”, „Суббота”, žurnālā „Klubs”, 
„Veselība”, „Лилит” 

 
PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 

2005.04. – Rīgas Geštaltinstitūta konference 
2005.02. – Latvijas seksologu konference 
2003.02. -  Maskavas Geštaltinstitūta konference 
2002.10. -  Starptautiskā konference „Geštalt – 2002 rudens” 
(Sanktpeterburga) 

 
KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2005.06. – „Practice of Palliative Medicine” ViĜĦā, EEAET 
2004.g. – Ăeštaltinstitūts EAGT Sanktpēterburga – Amsterdama, 
kvalifikāciju – geštalpraktiėis 
2004.g. „Didaktika: teorija un prakse” LU 
2003.g. aprīlī seminārs „Darbs pie kontakta robežas Geštaltterapija”, 
Harms Simons, Amsterdamas Geštaltterapijas institūta direktors 
(Sanktpēterburga) 
2000.-2003.g. mācības Rīgas Geštaltinstitūtā 
2002.g. kvalifikācijas celšanas kursi narkoloăijā 
2002.g. augustā intensīvais apmācības kurss Geštaltterapijā „Karēlija - 
2002” (Krievija). 
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VĀRDS: Mārti Ħš  

UZVĀRDS: Veide 

DZIMŠANAS GADS: 1971.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1998.g – Pedagoăijas un psiholoăijas institūts, Latvijas Universitāte, 
Dr.psych. 
1994.g. – Fizikas un matemātikas fakultāte, Latvijas Universitāte 
1989.g. – Rīgas 1. vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: Dr. psych. 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Pusaudžu psiholoăija, tēlu psiholoăija, matemātika 
 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 2003.-līdz šim brīdim – SPPA docents 
2002. – līdz šim brīdim – SPPA docētājs 
1998.-2002. – mediju aăentūra VIA Media 
1996.-1997. – Rīgas 2. vidusskola 
1995.-1996. – SIA Tele Media 
1994.-1995. – Heimschule Schlossli Ins (Šveice) 
1993.-1994. – LU Pedagoăijas un psiholoăijas institūts 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Ievads reklāmas psiholoăijā, matemātiskā statistika, praktiskās 
psiholoăijas pētījumu metodoloăija 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  

 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
 

• Perspektīvā domāšana mācību metodiskajā darbībā // RTU 
zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. Sērija 8.-R., 
2005. 44-50.lpp. 

• Reklāmas darbības saistība ar radošas individualitātes attīstību // 
Radoša personība III.- R., 2003. 100.-110.lpp. 

• Daži studenta un datora mijiedarbības psiholoăiskie aspekti studiju 
procesā augstskolā: Latvija pieredze // Rīgas pilsētas 
Narkomānijas profilakses centra izdevums „AzartspēĜu un jauno 
tehnoloăiju atkarība. Problēmas un risinājumi.” –Rīga, 2003./ 
līdzautors: A.Lasmanis/ 

• Daži cilvēka un datora mijiedarbības psiholoăiskie aspekti studiju 
procesā augstskolā // Teachers, Students and Pupils in a Learning 
Society (ATEE), IV.-R., 2003. 26.-36.lpp. /līdzautors: 
A.Lasmanis/ 

• Iekšējās un atsvešinātās aktivitātes pretstatījums radošas 
personības veidošanās procesā // Radoša personība II.-R., 2003. 
36.-40.lpp. 

• Identitāte pusaudža garīgās brīvības veidošanās procesā / 
Personības pašizjūta un identitāte. Rīga, 1998. 109.-120.lpp. 

• Personības attīstības saistība ar sociālo struktūru // Personības 
attīstība ăimenē, skolā un augstskolā- Rīga: LU 1999. 51-54.lpp. 

• Škola a racionalni civilizace // Pedagogika #1 (Čehijas Republika), 
1998. 24.-26.lpp. 

Curriculum vitae 
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PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

2005. – „Klusuma un klusēšanas semantika”, SPPA 
2005. – „Cilvēks lietu pasaulē. Lieta - portrets”, SPPA 
2004. – RTU 45. starptautiski zinātniskā konference, RTU 
2004. – „Notikums dzīves ceĜa kontekstā”, SPPA 
2004. – „Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma 
kritēriji un attīstības dinamika”, SPPA 
2003. – VIII starptautiskā kreativitātes konference „Radošas 
individualitātes attīstība un struktūra”, RPIVA 
2003. – ATEE Pavasara Universitāte „Changing Education in a 
Changigng Society”, LU 
2003. – Rīgas pilsētas Narkomānijas profilakses centra sadarbībā ar 
Veselības Veicināšanas centru organizētā konference „AzartspēĜu un 
jauno tehnoloăiju atkarība. Problēmas un risinājumi.”, Kongresu nams 
2000. – VI starptautiskā kreativitātes konference „Radošas personības 
diagnostika, struktūra, attīstība”, RPIVA 
1999. – „Personības attīstība ăimenē, skola un augstskolā”, LU 
 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2005. – Profesionālā TreniĦa asociācijas seminārs „Perinatālās matricas”, 
Rīga 
2005. – Profesionālā TreniĦa Asociācijas seminārs „Ėermeniski-
dramatiskās tehnikas ėermeniski orientētajā psihoterapijā”, Rīga 
2005. – Cilvēka Pašattīstības Institūta seminārs – pamatkurss, Rīga 
2004. – Viapassana meditāciju seminārs „Retrīts”, ĖoĦi 
2003. – darbseminārs Prāgas Universitātē projekta „Internationales 
Lernen” ietvaros (Čehija) 
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VĀRDS: NataĜja 

UZVĀRDS: Voronova 

DZIMŠANAS GADS: 1957.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  2000.-2002. – Latvijas Universitātes maăistrantūra; 
1994.-1997. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas Augstskola, 
(bakalaura grāds); 
1975.-1981. – Kemerova valsts medicīnas institūts (ārste). 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 2002.- Sociālo zinātĦu maăistra grāds psiholoăijā 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Vadības psiholoăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: No 2002. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoăijas augstskola, docētāja; 
No 2001. – „Konstantina Bogomolova imidža skola”, docētāja; 
No 1997. – Psihologa privātprakse. Klienti: SIA „Lans”, SIA „Forums”, 
SIA „Kendi”, SIA „Fortuna Travel”, SIA „Alida Turs”, SIA „Begis”, SIA 
„Valis”, Apollo Fitness, SIA „Baltās Naktis” un citi; 
1981.-1992. – 6. poliklīnika, ārste-terapeite  
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Organizācijas pašprezentācija, vadības psiholoăija, organizācijas izpētes 
metodes, psihologa darba specifika organizacijā 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
(pēdējie pieci gadi) 

2002. – Maăistra darbs: „Vadītāja pārvaldīšanas stila ietekmes noteikšana 
uz iekšējo un ārējo motivāciju un apmierinātība ar darbu mazā un vidējā 
biznesa darbiniekiem Latvijā” 
 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 
 

Intervijas un raksti avīzēs „Rīgas balss”, „Телеграф”, “Час”, žurnālā 
„Бизнес Класс” personālā vadības un reklāmas psiholoăijas jautājumos. 

PIEDALĪŠANAS 
ZINĀTNISKAJĀS  
KONFERENCĒS 
(pēdējie pieci gadi) 
 

• Ikgadējas Baltijas Praktisko Psihologu Asociācijas konferences 
• Ikgadējas Starptautiskās Praktiskās Psiholoăijas Augstskolas 

konferences 

KVALIFIK ĀCIJAS 
CELŠANA 
(pēdējie pieci gadi) 

2002.04. – LU A.Lidera (Maskava) seminārs „Pusaudžu vecuma sociālā 
adaptācija un sociālo prasmju veidošana” 
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VĀRDS: Jānis 

UZVĀRDS: ZaĜkalns 

DZIMŠANAS GADS: 1950.g. 

IEGŪTA IZGLĪTĪBA:  1976.-1979. – Rīgas Medicīnas institūts, Fakultātes terapijas katedra, aspirants 
1974.-1976. - Rīgas Medicīnas institūts, Fakultātes terapijas katedra, 
klīniskais ordinators 
1968.-1974. - Rīgas Medicīnas institūts, Vispārējā ārstniecības fakultāte, 
iegūts ārsta diploms 
1965.-1968. - Rīgas 49.vidusskola 
1957.-1964. - Suntažu vidusskola 
 

ZINĀTNISKIE GRĀDI: 1990 - Habilitētais medicīnas doktors, Latvijas Medicīnas akadēmijas 
Zinātniskā padome  1980 - Medicīnas zinātĦu kandidāts, Rīgas Medicīnas 
institūta Zinātniskā padome 
 

SPECIALIZĀCIJAS JOMAS: Medicīna, gerontoloăija 

PROFESIONĀLĀ DARBĪBA: 
2004.- pašreizējais brīdis - Rīgas StradiĦa universitāte, Rehabilitācijas 
katedra, profesors 
2003.- pašreizējais brīdis - Starptautiskās praktiskās psiholoăijas augstskola, 
rektors 
2002.- pašreizējais brīdis - Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
centrs (AIKNC), valdes priekšsēdētāja vietnieks 
2001.- pašreizējais brīdis - ZāĜu valsts aăentūra, ārštata eksperts 
1997.- pašreizējais brīdis - VC ,,PĜavnieki”, direktora padomnieks 
medicīniskajos jautājumos 
2000.-2002. - BOVAS ,,P.StradiĦa klīniskās universitātes slimnīca", valsts 
pilnvarnieks 
1999.-2004. - Rīgas StradiĦa universitāte, Ăimenes medicīnas institūts, 
direktors, profesors 
1994.-2002. - Rīgas StradiĦa universitāte, mācību prorektors 
1993.-1994. - Latvijas Medicīnas akadēmija, klīniku prorektors 
1990.-1998. - Rīgas StradiĦa universitāte, Ăimenes medicīnas institūts, 
direktors, profesors 
1989.-1992. – Rīgas medicīnas institūts, Ārstu kvalifikācijas celšanas 
fakultāte, dekāns 
1988.-1989. - Rīgas Medicīnas institūts, Ăimenes medicīnas katedra, docents 
1987.-1988. - LPSR Veselības aizsardzības ministrija, Medicīnas zinātniskā 
padome, zinātniskais sekretārs 
1979.-1987. - Rīgas Medicīnas institūts, Fakultātes terapijas katedra, asistents 
 

ADMINISTRAT ĪVĀ 

PIEREDZE: 

1999-pašreizējais   brīdis   -   Rīgas   StradiĦa   universitāte, Ăimenes 
medicīnas institūts, direktors 1994- 2002 - Rīgas StradiĦa universitāte, 
mācību prorektors 1993-1994    -    Latvijas    Medicīnas    akadēmija,    
klīniku prorektors 
1989- 1992 - Rīgas Medicīnas institūts, Ārstu kvalifikācijas celšanas 
fakultāte, dekāns 

1987- 1988   -   LPSR   Veselības   aizsardzības   ministrija, Medicīnas 
zinātniskā padome,  zinātniskais sekretārs 

Curriculum vitae 
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SABIEDRISKĀS 

AKTIVIT ĀTES: 

2000- pašreizējais br īdis - Latvijas Enzimologu asociācijas prezidents 
2000-   pašreizējais   brīdis   -   Latvijas   Gerontoloăijas   un geriatrijas 
asociācijas prezidents 
1999-  2003  -  Latvijas  internistu  asociācijas Sertifikācijas komisijas 
loceklis 
1998-2002   -  LR  IZM   augstākās   izglītības  akreditācijas komisijas 
loceklis 
1997- pašreizējais br īdis - Latvijas augstskolu profesoru asociācijas 
valdes loceklis 
1996-   2006   -   Valsts   emeritēto   zinātnieku padomes loceklis  
1995-1999 - Latvijas internistu asociācijas viceprezidents 
 

GODA NOSAUKUMI, 
APBALVOJUMI: 

2002.gads – LR Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par sekmīgu 
darbu augstākās izglītības akreditācijas komisijā. 
 

PASNIEDZAMIE KURSI: Anatomija un fizioloăija, psihofizioloăija, neiropsiholoăija, veselības 
psiholoăija, neiropsiholoăijas pamati 
 

ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ 
DARBĪBA:  
 

Gerontoloăija, geriatrija, vīriešu reproduktīvā veselība 

GALVENĀS 
PUBLIKĀCIJAS: 
(pēdējie pieci gadi) 

1. Psihodinamiskās īstermiĦa psihoterapijas, neiroprotektora, 
fitopreparāta pielietošanas efektivitāte kompleksā terapijā pacientiem 
pēc 60 gadu vecuma  (ar līdzaut.) – Medicine, 2006, 4, 36, - 38. lpp. 

2. Kā palīdzēt vīrietim involūcijas periodā (ar līdz aut.) – Doctus, 2006, 
5, 35. – 38.lpp. 

3. Effect of using vardenafil, andriol testocaps and short-term 
psychodynamic psychotherapy: hypnosis, self-hypnosis in the 
comleined medical and psychosexual therapy for erectile dysfunction 
in aging male – RSU 2006. gada  zinātniskās konferences tēzes, 
29.lpp. 

4. J.Erenpreiss, S.Hlevicka, V.Lipatnikova, J.Zalkalns. J.Erenpreisa. 
Effect of leukocytospermia on sperm DNA integrity: a negative 
effect in abnormal semen samples. - Journal of Andrology, 2002, 23, 
p.717-723. 

5. A.Eisaks, I.Blodone, J.Zalkalns. Self- appraisal of the life quality for 
patient with  primary arterial hypertension connected with depression.   
VI International Conference „Family Health in XXI century”, Dubai, 
United Arab Emirates, 2002, Abstract book, p.169. 

6. J.Erenpreiss, S.Hlevicka, J.Zalkalns. Is it possibie to reliably 
diagnose and   pathogeneticaly  treat  male infertility? 2 Baltie 
Urological  Conference.  Baltie society for andrology 3 Annual 
Meeting. Parnu, 2002, Aprl 26 - 27, Program book, p.26. 

7. A.Eisaks, I.Blodone, J.Zalkalns. Importance of cooperation between a    
patient with arterial hypertension  and  a family doctor in  the 
improvement  og life quality. VI InternationalConference „Family 
Health in XXI century”, Dubai,United Arab Emirates, 2002, 
Abstract book, p.170 

8. J.Erenpreiss, J.Erenpreisa, J.Zalkalns. Simple method to predict IVF  
outcome. - Journal of Andrology.Suppl. May/June 2001, p.191. 

 
 



 182

9. J.Erenpreiss, J.Zalkalns. Problem of male sterility in Latvia. V 
International Conference "Familv Health in XXI century”, Marmaris, 
2001, Abstract book, p.31. 

10. J.Erenpreiss, J.Bars, V.Lipatnikova, J.Erenpreisa. J.Zalkalns. 
Comparative Study of Cytochemical Tests for Sperm Chromatin 
Integrity. - Journal of Andrology, 2001,22, 45-53. 

11. J.Zalkalns, A.Novikova, I.Blodone. Cyclopheron as a modern 
technology in propxilaxis and treatment of diseases. V International 
Conference "Familv Health in XXI century”, Marmarisa, Turkey, 
2001, Abstract book, p.92-93. 

12. J.Zalkalns,  J.Ansbergs, I.Blodone. Systemic enzymtherapy in the 
secondary prophylaxis of chronic kidney diseases. V International 
Conference ”Family Health in XXI  century”,  Marmaris,  2001, 
Abstract book, p.92 

13. J.Erenpreiss, S.Hlevicka, J.Zalkalns. The impact of the 
leukocytospermia on sperm  DNA integrity in fertile and infertile 
men. - Nordic Association for Andrology Annual meeting 2000, 
Malmo, 3 1 August - 2 September, Abstracts and program, p.69. 

14. J.Erenpreiss, J.Zalkalns, R.Strautmane. Immunocontraception. I 
International Conference of the Latvian Contraceptology Association   
,,Nation’s Fertility and Contraception”, Jūrmala, April 7-8, 2000, 
Abstract, p.48. 

15. J.Erenpreiss, J.Bars, J.Zalkalns. Cytochemical tests for evaluation of 
the nuclear status of human sperm celis and  their clinical 
implication. – International Journal of Andrology, 2000, 23 
(Suppl.1), p.37 
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Studiju programmas realizēšanā iesaistītā akadēmiskā personāla zinātnisko 

pētījumu un jaunrades sasniegumu saraksts. 

 
Akadēmiskā personāla piedalīšanās Latvijas un starptautiskajos 

zinātniskajos projektos. 

1. Dr. habil. psych. 

G.Breslavs 

2001.-2002. – Aptaujas adaptācija par veselības psiholoăiju 

Latvijā (sadarbība ar starptautisko organizāciju „Oxford 

Outcomes”) 

 

2. Dr. psych. 

N.Ivanova 

2003.-2004. – LZP grants „Personības priekšstatu specifika par 

pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā sabiedrībā 

(pusaudžu un brieduma vecumā)”, vadītāja 

 

3. Dr. habil. paed. 

Dz. Meikšāne 

2000.-līdz šim laikam. - Līdzdalība starptautiskā projektā 

(Vācija, Grieėija, Nīderlande, Horvātija, Latvija), tēma: 

„Globālās un lokālās tendences jaunatnes orientācijā”. 

 

4. Dr.psych. 

J.Mihailovs 

2006.g. – Starptautiskā starpkultūru pētījumu asociācija 

(ARIC), Starptautiskā praktiskās psiholoăijas augstskola 

(SPPA), Francijas Kultūras centrs (CCF) – „Starpkultūru telpas 

pētīšanas metodoloăija” 

 

5. Mag. psych., 

LU doktorande 

I.Pišinska 

2005.g.: RPIVA sadarbības projekta ar CSDD „Zinātniskā 

pētījuma veikšana gājēju satiksmes drošības kampaĦas 

izstrādei” 

2003.-2004.g. „Personības priekšstatu specifika par 

pašrealizācijas iespējām un par sevi multikulturālā sabiedrībā” 

(pusaudžu un brieduma vecumā) LZP grants  

2001.g. – ANO UNDCP projekts „Narkotiku lietošanas 

profilakses mācību līdzekĜu izstrāde un atbilstoša skolotāju 

apmācība Baltijas valstīs” 

 

6. Dr. psych. 

M.Veide 

2003. – Līdzdalība starptautiskā projektā (Prāgas Universitātē 

un Zagrebas Universitātē), tēma: „Internationales Lernen” 

(Čehija, Horvātija). 



 184

 

Akadēmiskā personāla publikācijas Latvijas vai ārvalstu izdevumos. 

 
1. Mag. psych. 

M.ĀbeltiĦa 

2005.- Mazo un vidējo uzĦēmumu vadītāju attieksmes pret 

inovāciju, saistībā ar vērtībām un gatavību iesaistīties inovāciju 

procesā (A. ĀbeltiĦa, M. ĀbeltiĦa). Rīgas StradiĦa 

universitātes Zinātniskie raksti. Starptautiskā konference 

„Sociālo zinātĦu attīstības tendences Eiropas Savienības 

paplašināšanas kontekstā”. Rīga, RSU. 

 

2. Dr. habil. psych. 

G.Breslavs 

2005d – Emergence of the Science. Communicator, v. 2/3, p. 

185-188. (in Russian) 

2005c – Psychology of Happiness. Communicator, v. 1, p. 107-

109. (in Russian) 

2005b – Happiness: Stereotypes and Reality. Communicator, v. 

1, p. 101-105. 

2005a – Drama of ideals: the gaps of Shatz-Anin’s  world. In 

M. Shatz-Anin. Temporalism: sketches of the philosophy of 

Jewish culture. Riga. 

2005 – Psiholoăijas vēsture (manuscripts). Rīga. 

2004 - Emocijas psiholoăija . (krievu valodā). Maskava: Izd. 

“Smysl”. 

2003 – Pētīšanas pamati psiholoăijā  (krievu valodā). (nodots 

izdevniecibā) Maskava: Izd. “Smysl”. 

2001a - Is the concept “coming of age” based on psychological 

data? The paper presented at the Xth European Conference on 

Developmental Psychology, Uppsala, Sweden. 

2000b – Adolescents’ Images of an Enemy in Latvia. The 

poster presented at the XXVII International congress of 

Psychology. 

2000a - Are Latvian adolescents' expectations based on  family 

background? The paper  presented at The 7th Biennial 

Conference of the European Association  for  Research 

on Adolescence,Jena, Germany, May 31-June,3. 

1999a – Psiholoăijas vārdnīca (līdzautors un redaktors), Rīga: 

“M ācību grāmata”.  
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3. Dr. habil. med. 

M.Caune 

2004.- Caune M., Taube M., Barengo L, Trimda G. BOVSĪA 

„Psihiatrijas centrs" stacionārā ārstēto pacientu sociālpsihiatriskas 

situācijas pētījums. RSU, Rīga, 56 Ipp. 

2003.- Sertifikācija psihiatrijā. Uzdevumu krājums. Rīga: Zinātne. 

2003.- Par dažiem aktuāliem jautājumiem,   ieviešot psihiatrijas   

praksē jaunās paaudzes antidepresantus. - Medicīnas nozares 

zinātniskās konferences tēzes. Rīga, gada 7. marts. RSU. 14. lpp. 

(kopā ar V. Lāci). 

2002.- New generation Antidepressant Drugs (NGAD): 

Duration of In-hospital Treatment of Depression, Most 

Frequently Used Drugs in Latvia.- In: Programme & Abstracts 

III Baltic Regional Symposium of Biological Psychiatry. 

October 10-12, Klaipeda – Palanga. Coautor: V.Lāce. 

2002. - Medicīnas nozares zinātniskas konferences tēzes. Rīga, 

2002. gada,15. februāris. AML/RSU. 18.lpp. (kopā ar B. Kupču 

un R. Krievkalni). 

 

4. Mag. psych., 

DU doktorande 

A.Dudkina 

2006. - Psychological Components of the Forgiveness Process 

Model/ ATEE, Spring University, R. 

2006. - Personības Es koncepcijas psiholoăisko komponentu 

saistība ar piedošanu, Sociālo zinātĦu vēstnesis.  

2005.18.-21.05. - Forgiveness us Indicator of Personality 

Mature/ International conferene 

Person.Color.Nature.Music/publikācija 468-474 lpp.  

2003. - Piedošanas un pašvērtējuma mijsakarības jauniešu 

vecumā. Publikācija LPrPA zinātniski praktiskajā konferencē 

Psiholoăija: teorija un prakse/11-17 lpp. 

2003. -  Publiskās uzstāšanās psiholoăiskie aspekti 

menedžeriem/Biznesa psiholoăija/ Maskava –Sanktpēterburga 

/publikācija VI Viskrievijas konferences materiāli-62-65. 

2002. - Piedošanas psiholoăija: teorētiskais modelis ATEE, 

Spring University, R., pp 78-85.  

 

5. LU doktorande 

L.Girsova 

2003.- „Hiliastiskie meklējumi mūsdienās un sociālās ietekmes 

atratagēmas”, RTU, Starptautiskās zinātniskās konferences 
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materiāli. 

2002.- „Metodiskais palīglīdzeklis praktiskajā sociālajā 

psiholoăijā”, SPPA. 

2002.-  „Industriālās attiecības”, lekciju konspekti, kopā ar 

RTU HI Socioloăijas un pedagoăijas katedru „Masu apziĦas 

transformācijas tendences Latvijas sabiedrībā 20.gs. 90.gados”, 

RTU, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 

2001.- „Mūsdienu sabiedrība pārejas posmā no homo 

ozconomicus uz homo credens – S.Moskoviči teorija Latvijas 

situācijas kontekstā”, Liepāja, Starptautiskās zinātniskās 

konferences materiāli. 

2001.- „Privāto un valsts augstskolu studentu studiju un 

profesionālās karjeras izvēles motivācijas salīdzinošā analīze”, 

Rēzekne, Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

materiāli. 

 

6. Mag. psych. 

M.Gorjačeva 

2003. - Музыкотерапия как регулятор тревожности. 

Вестник интегративной психологии, 1, 35-38 

2002. - Символическое пространство в музыкотерапии 

В.В. Козлов (под.ред.). Сборник ежегодного конгресса 

по социальной психологии: Социальная психология 21 

столетия. Ярославль (стр. 73-76). Ярославль: Редакция 

ЯГУ. 

 

7. Dr. paed. 

A.Gusevs 

 

 

2006. – „Введение в учебную деятельность”, SPPA, 30 стр.  

2005. - “Творческий процесс”, SPPA, 80 стр.  

2005. - Сборник упражнений по стилистике, SPPA, 30 стр. 

2005. - Сборник диктантов, SPPА 

2004. - „Литературный герой в мире вещей”. Rīga, Zvaigzne 

ABC, 120 стр. 

2002.-2006. - Переиздание учебников “Родная речь” (6-9 

кл.) 

2000. - „Интеграция на уроках литературы” – 118 стр., 

Rīga, Zvaigzne ABC. 

 

8. Dr. psych. 2006. - Skolotāju pašaktualizācijas specifika ar dažādu 
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N.Ivanova profesionālās darbības virzību. // ATEE Spring 

University. Conference „Teacher of the 21st century: 

Quality Education for Teaching.” 

2006. - Supervīzija kā profesionāĜu attīstošā izglītojošā 

darbība. // ATEE Spring University. Conference 

„Teacher of the 21st century: Quality Education for 

Teaching.” 

2003. - Psihologa konsultanta darba supervīzija: būtība, 

svarīgākās funkcijas un nozīme. // Psiholoăijas Pasaule. 

Nr.9 

2004. - «Как помочь клиенту определить 

психотерапевтическую цель»  

           // Московский психотерапевтический   журнал. Nr.1 

2003. - «Как помочь клиенту определить 

психотерапевтическую цель»  

// Экзистенциальное измерение в консультировании 

и психотерапии. Бирштонас, Вильнюс. 

2003. - «Разрешение ценностного противоречия как 

условие личностного развития педагога» 

// Changing education in a changing society. ATEE 

Spring University, Riga, LU, p.94-100. 

2002. – “Bērna psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana pārejot 

no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, 

palīdzība” – grāmatas atbildīgā redaktore un autore. 

Rīgas pilsētas izglītības jaunatnes un sporta 

departaments. Rīga, 253.lpp. 

 

9. Mag. psych. 

D.LapiĦa 

2002. – Bērna psiholoăiski pedagoăiskā iedrošināšana, pārejot 

no sākumskolas uz pamatskolu: atbalsts, sadarbība, palīdzība / 

Red. N.Ivanova – Rīga. 

 

10. Dr. psych. 

S.LiepiĦa 

 

2003. – „Speciālā psiholoăija”, Rīga 

 

11. Dr. psych. 

J.Mihailovs 

2006. – „Izglītība un kultūra: asociācija vai disociācija? 

(notikumu metode kultūras ietekmju pētīšanā)”, Eiropas  



 188

kolokvija starpkultūru komunikācija „Starpkultūru telpas 

pētīšanas metodoloăija” tēzes, SPPA biĜetens Nr.20, Rīga. 

2006. – «Projektu darbības pedagoăiskie aspekti», «Projektu 

pieejas specifika profesionālo uzdevumu risināšanā», «Projektu 

domāšanas psiholoăiskā specifika». 

Zinātniski praktiskās konferences „Projektu orientēta 

domāšana un realizācijas tehnoloăijas” – tēzes, SPPA, Rīga. 

2005.- „Psiholoăiskais instrumentārijs vēsturiskā laika 

kontekstā”. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

„Cilv ēks lietu pasaulē. Lieta – portrets” tēzes, SPPA biĜetens 

Nr.17, Rīga. 

2005.- „Klusēšana kā refleksijas un empīrisko pētījumu 

priekšmets”. Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences 

„Klusēšanas un klusuma semantika” tēzes, SPPA biĜetens 

Nr.18, Rīga. 

2004.- „Patērēšanas kults kultūras kontekstā”. Zinātniski 

praktiskās konferences „Patērēšanas kults un kultūra” tēzes. 

SPPA biĜetens Nr.16, Rīga. 

2004. «Notikums kā dzīves ceĜa apraksta vienība». 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Notikums 

dzīves ceĜa kontekstā” tēzes, SPPA biĜetens Nr.15, Rīga. 

2004.- „Profesionālā derīguma motivēšanas struktūra: 

holistiskā pieeja”. Starptautiskās zinātniski praktiskās 

konferences „Eiropas kvalitāte profesionālajā augstākajā 

izglītībā: vērtējuma kritēriji un attīstības dinamika” tēzes, 

SPPA biĜetens Nr.14, Rīga. 

2004.- „Izgl ītības telpas tēls”, „Dāvināšanas enerăētika”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 

pasaulē. Lieta- liktenis” tēzes, SPPA biĜetens Nr.13, Rīga. 

2003.- „Uz tauriĦa spārniem gaisa stihiju straumē”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Jaunrade 

pedagoăiskā procesā” tēzes, SPPA biĜetens Nr.12, Rīga. 

2003.- „Novērotāja pozīcija dzīves notikumu kontekstā”. 

Starptautiskās zinātniski praktiskās konferences „Cilvēks lietu 

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

2002.- Jānis Mihailovs Les problemes d’identite et de  
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citoyennete en Lettonie ou le phenomene d’exil dans le for 

interieur // Histoires Familiales, Indentite, Citoyennete– Lyon: 

Limonest, p.205.-211. 

• Fiction filma s group dreaming: criteria, interpretations 

// Funzione Gamma Journal, Roma, Nr.9. 

2001. - Beatrice.Madiot et Janis Mihailov. Representation 

sociale et langage // Journal des psychologies – Paris, 

decembre p.7; 

2001. - Beatrice Madiot et Janis Mihailov. La Lettonie: entre 

consensus at particularites identitaires. // Transition et 

societes. Les pays Baltes. Nr.2. – France. 

12. Mag. psych., 

LU doktorande 

I.Pišinska 

 

2005.a - Forgiveness as an Indicator of a Maturity of a Person. 

Scientific Articles „Person. Color. Nature. Music.” 

Saule.Daugavpils. 

2005.b – Klusēšanas fenomens eksistenciālā psihoterapijā. II 

starptautiskā kolokvija tēžu krājums. SPPA, Rīga. 

2004.a - "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.b - Briedums kā pedagoga personības rādītājs. Zin. rakstu 

krājums “Humanitārās un sociālās zinātnes” 8.sērija, The 

Humanities and Social Science. 5. sējums. RTU, Rīga. 

2004.c – Kā notvert sapni? Zinātniski praktiskās konferences 

„Notikums dzīves ceĜa kontekstā” tēzes. SPPA biĜetens Nr.15, 

Rīga. 

2004.d – Profesionālās programmas – izglītības pārdzīvojuma 

pieredze. Zinātniski praktiskās konferences „ Eiropas kvalitāte 

profesionālajā augstākajā izglītībā: vērtējuma kritēriji un 

attīstības dinamika” tēzes. SPPA biĜetens Nr.14, Rīga. 

2003.a – Efektīvs pedagogs – nobriedusi personība. Zinātniski 

praktiskās konferences „Jaunrade pedagoăiskajā procesā” 

tēzes. SPPA biĜetens Nr.12, Rīga. 

2003.b - RotaĜlietu loma cilvēka attīstībā. Zinātniski praktiskās 

konferences „Cilvēka lietu pasaulē. Lieta un raksturs” tēzes. 

SPPA biĜetens Nr. 7, Rīga. 
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13. Mag. psych., 

LU doktorands 

J.Roze 

• 2004.g.16.-19.09. – Starptautiskais kongress „Sociālā 

psiholoăijā XXI gs.” JaroslavĜa, Krievija. Referāts: „Netiešā 

vadība, humora ietekme vadībā”  

Starptautiskā Psiholoăijas Akadēmija. Krājums: „Sociālā 

psiholoăija XXI gs.” JaroslavĜja, Krievija, II krājums (175.-

179. lpp.) 

• 2004.01. – LU 61. ikgadējā zinātniskā konference 

(psiholoăijā): „Humora izpētes teorētiskie aspekti”, Rīga 

Universitātes Zinātnisko rakstu krājums (psiholoăija) 

14. Dr. psych. 

M.Veide 

2006. – Reklāmas psiholoăija, Jumava. 

2005. - Perspektīvā domāšana mācību metodiskajā darbībā // 

RTU zinātniskie raksti. Humanitārās un sociālās zinātnes. 

Sērija 8.-R., 44-50.lpp. 

2003.- Reklāmas darbības saistība ar radošas individualitātes 

attīstību // Radoša personība III.- R., 100.-110.lpp. 

2003.-Daži studenta un datora mijiedarbības psiholoăiskie 

aspekti studiju procesā augstskolā: Latvija pieredze // Rīgas 

pilsētas Narkomānijas profilakses centra izdevums „AzartspēĜu 

un jauno tehnoloăiju atkarība. Problēmas un risinājumi.” –

Rīga, / līdzautors: A.Lasmanis/ 

2003.-Daži cilvēka un datora mijiedarbības psiholoăiskie 

aspekti studiju procesā augstskolā // Teachers, Students and 

Pupils in a Learning Society (ATEE), IV.-R., 26.-36.lpp. 

/līdzautors: A.Lasmanis/ 

2003.-Iekšējās un atsvešinātās aktivitātes pretstatījums radošas 

personības veidošanās procesā // Radoša personība II.-R., 36.-

40.lpp. 

 

15. Dr. habil. med. 

J.ZaĜkalns 

2006. - Psihodinamiskās īstermiĦa psihoterapijas, 

neiroprotektora, fitopreparāta pielietošanas efektivitāte 

kompleksā terapijā pacientiem pēc 60 gadu vecuma  (ar 

līdzaut.) – Medicine, 4, 36, - 38. lpp. 

2006. - Kā palīdzēt vīrietim involūcijas periodā (ar līdz aut.) – 

Doctus, 5, 35. – 38.lpp. 

2006. - Effect of using vardenafil, andriol testocaps and short-
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term psychodynamic psychotherapy: hypnosis, self-hypnosis 

in the comleined medical and psychosexual therapy for 

erectile dysfunction in aging male – RSU 2006. gada  

zinātniskās konferences tēzes, 29.lpp. 

2002. - J.Erenpreiss, S.Hlevicka, J.Zalkalns. Is it possibie to 

reliably diagnose and pathogeneticaly treat male infertility? 2 

Baltie Urological Conference. Baltie society for andrology 3 

Annual Meeting. Parnu, April 26 - 27, Program book, p.26. 

2002. - J.Erenpreiss. S.Hlevicka, V.Lipatnikova, J.Zalkalns. 

J.Erenpreisa. Effect of leukocytospermia on sperm DNA 

integrity: a negative effect in abnormal semen samples. - 

Journal of Andrology, 23, p.717-723. 

2002. - A.Eisaks, I.Blodone, J.Zalkalns. Self- appraisal of the 

life quality for patient with primary arterial hypertension 

connected  with depression.VI International Conference Family 

Health in XXI century”, Dubai, United Arab Emirates, 

Abstract book, p.169. 

2002. - A.Eisaks, I.Blodone, J.Zalkalns. Importance of 

cooperation between a patient with arterial hypertension  and a 

family doctor in the improvement og life quality. VI 

International Conference „Family Health in XXI century”, 

Dubai, United Arab Emirates,  Abstract book, p.170. 

2001.- J.Erenpreiss, J.Zalkalns. Problem of male sterility in 

Latvia. V International Conference "Familv Health in XXI 

century”, Marmaris, Abstract book, p.31. 

2001.- J.Erenpreiss, J.Erenpreisa, J.Zalkalns. Simple method to 

predict IVF outcome. - Journal of Andrology. Suppl. 

May/June , p.191. 

2001.- J.Erenpreiss, J.Bars, V.Lipatnikova, J.Erenpreisa. 

J.Zalkalns. Comparative Study of Cytochemical Tests for 

Sperm Chromatin Integrity. - Journal of Andrology, 22, 45-

53. 

2001.- J.Zalkalns, A.Novikova, I.Blodone. Cyclopheron as a 

modern technology in propxilaxis and treatment of diseases. V 
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2000.- J.Erenpreiss, J.Zalkalns, R.Strautmane. 

Immunocontraception. I International Conference of the   
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Contraception”, Jūrmala, April 7-8, Abstract, p.48. 
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Akadēmiskā personāla doktora vai maăistra darbu izstrāde. 

 

Vada pētniecisku darbību doktora darba sagatavošanas ietvaros 

1. LLU doktorande 

S.Bierande 

Doktora darba izstrādāšana: „Mūžizglītības pieejamība Latvijas 

lauku reăionu iedzīvotājiem”. 

2. LU doktorande 

A.Eiholca 

Doktora darba izstrādāšana: „AngĜu valoda speciāliem 

mērėiem pedagoăiskie pamati augstskolas multikultūru un 

multiprofesionālā vidē”. 

 

3. DU doktorande 

A.Dudkina 

Doktora darba izstrādāšana: „Piedošana kā sociāli 

psiholoăiskais fenomens jauniešu personības struktūrā, tās 

attīstība un līmeĦi”.  
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4. LU doktorande 

L.Girsova 

Doktora darba izstrādāšana: „Narcisms kā vēlīnās modernitātes 

dzīves stila standarts” 

5. LU doktorande 

I.Pišinska 

Doktora darba izstrādāšana:  "30 - 40 gadīgu pieaugušo 

priekšstati par nobriedušas personības īpatnībām” 

 

6. LU doktorands 

J.Roze 

Doktora darba izstrādāšana: „Sakarība starp humora stiliem, 

humora izjūtu un emocionālo intelektu”. 

 

 

Vadīja pētniecisku darbību maăistra darba sagatavošanas ietvaros 

1. Mag. psych., 

M.ĀbeltiĦa 

 

2004. - Maăistra darbs „Mazo un vidējo uzĦēmumu vadītāju 

attieksmes pret inovācijām saistībā ar vērtībām un gatavību 

iesaistīties inovāciju procesā.” 

 

2. Mag. psych. 

S.Bierande 

 

2003. – Maăistra darbs „Apmierinātība ar darbu dažāda ranga 

darbiniekiem valsts pārvaldē.” 

 

3. Mag. psych., 

M.Bluša 

2004. – Maăistra darbs „Vispārizglītojošo skolu jaunāko 

pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un spektrs, parejot no 

sākumskolas uz pamatskolu” (RPIVA) 

 

4. Mag. phil., 

A.Eiholca 

2002.- Maăistra darbs: „Skolotāja personība un profesionālā 

kompetence”. 

 

5. Mag. psych., 

M.Gorjačeva 

2003. - Maăistra darbs: „Mūzikas terapijas ietekme uz cilvēka 

uzvedību”. 

 

6. Mag. psych., 

S.KoĜadko 

 

 

2001. - Maăistra darbs: „Sociālpsiholoăiskās adaptācijas 

līmeĦa un organisma veăetatīvo funkciju regulācijas īpatnību 

mijsakarība”. 

7. Mag. psych., 

D.LapiĦa 

 

2004. – Maăistra darbs: „Vispārizglītojošo skolu jaunāko 

pusaudžu pārdzīvojumu dinamika un spektrs pārejot no 

sākumskolas uz pamatskolu.” 
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8. Mag.psych. 

I.Petrova 

2005. – Maăistra darbs: „Jauniešu priekšstatu atšėirības par 

pašrealizācijas iespējām ar dažādu gribas pašrealizācijas 

noformēšanās pakāpi”. 

 

9. Mag. psych., 

I.SavoĦa 

2005. - Maăistra darbs: „Sieviešu patstāvība-atkarība saistībā 

ar ēšanas uzvedību un ėermeĦa svaru”. 

 

10. Mag. psych., 

M.Voronova 

 

 

2002. – Maăistra darbs: „Vadītāja pārvaldīšanas stila ietekmes 

noteikšana uz iekšējo un ārējo motivāciju un apmierinātība ar 

darbu mazā un vidējā biznesa darbiniekiem Latvijā” 

 
Akadēmiskā personāla mākslinieciskās jaunrades sasniegumi 

 

 
1. Mag. art., 

R.Muzis 

 

 

L īdzdalība starptautiskos mākslinieciskos projektos: 

2003. – Starptautiskais pilsētvides plenērs Valmierā, Latvija. 

2003. – Projekts „Eiropas māja”, Vācija 

2002. – Projekts „Bordesholma-Ėekava”, Latvija 

2002. – „Rīgas dienas Brēmenē”, Vācija 

2002. – „LMA profesoru – gleznotāju izstāde galerijā „Baerum 

Kunstforening””, Norvēăija 

2002. – „XX gs. Latviešu māksla”, Holande 

Mākslinieciskā jaunrade: 

2003. – „Vidzemes ainava”, Valmiera 

2002. – „Kunst aus Riga”, Bremene 

2002. – „Rudens 2001”, Rīga 
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Pielikums Nr. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LĪGUMI PAR DIVPUSĒJU 
AKAD ĒMISKO UN PĒTNIECISKO 

SADARBĪBU 
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Pielikums Nr. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS 
VĒRTĒJUMS 
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Pielikums Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BALTIJAS PRAKTISKO 
PSIHOLOGU ASOCIĀCIJAS 

ATSAUKSME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 202

 

 
 
 
 



 203

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


