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1.

STUDIJU VIRZIENA RAKSTUROJUMS.

1.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA UN KOPĪGIE MĒRĶI.
Daugavpils Universitātē psiholoģijas studiju virziens tiek īstenots visos līmeņos: bakalaura,
maģistra un doktora, darbojas arī psiholoģijas promocijas padome un profesoru padome.
(120 KP)
Doktora studiju programma
„Psiholoģija”
(sociālās psiholoģijas apakšnozare)
(80 KP)
(120 KP)
Akadēmiskā maģistra studiju
Profesionālā maģistra studiju
programma „Psiholoģija”
programma „Izglītības psihologs”
(120 KP)
Bakalaura studiju programma „Psiholoģija”
1.1.1. att. Studiju virziena „Psiholoģija” īstenošana DU
Studiju virziena kopējā attīstības stratēģija ir adaptēties aktuālajām sabiedrības vajadzībām un
psiholoģiskajiem izaicinājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā un attīstīt Daugavpils Universitātē
uz akadēmiskajām un profesionālajām tradīcijām balstītu psiholoģijas zinātnes studiju centru
reģionā.
Psiholoģijas studiju virziena kopīgie mērķi ir:
Veicināt akadēmiskās un profesionālās psiholoģiskās izglītības un zinātnes nozares attīstību.
Nodrošināt kvalitatīvu izglītību psiholoģijas jomā, kas balstās uz teorētiskām zināšanām un
pētniecības prasmju apgūšanu, sagatavojot starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus
speciālistus.
Attīstīt starptautiska līmeņa zinātnisko un radošo darbību, padziļinot zinātnisko pētījumu
integrāciju studiju procesā, iesaistoties starptautiskajās, valsts un nozares pētniecības programmās,
sekmējot tehnoloģiju pārnesi un inovāciju attīstību un veicinot sabiedrības izpratni par psiholoģijas
zinātni.

1.2. STUDIJU VIRZIENĀ REALIZĒJAMĀS STUDIJU PROGRAMMAS.
Studiju virziens „Psiholoģija”
1. Akadēmiskā bakalaura studiju programma „Psiholoģija”
- programmas kods – 43310
- programmas apjoms – 120 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi
– nepilna laika studijās – 4 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – vidējā vispārējā izglītība
- iegūstamais grāds – sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
6

-

programmas direktors – Dr.psych., asociētais profesors Aleksejs Ruža

2. Akadēmiskā maģistra studiju programma „Psiholoģija”
- programmas kods – 45310
- programmas apjoms – 80 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 2 gadi
– nepilna laika studijās – 2,5 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – bakalaura grāds psiholoģijā vai 2.līmeņa augstākā
profesionālā izglītība psiholoģijas jomā
- iegūstamais grāds – sociālo zinātņu maģistrs psiholoģijā
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.psych., asociētais profesors Aleksejs Ruža
3. Profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības psihologs”
- programmas kods – 47310
- programmas apjoms – 120 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – akadēmiskais bakalaura grāds psiholoģijā, profesionālais
bakalaura grāds psiholoģijā vai 2.līmeņa augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā;
- iegūstamais grāds – profesionālais maģistrs psiholoģijā
- iegūstamā kvalifikācija – 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija - Izglītības psihologs
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.psych., docents Valērijs Dombrovskis
4. Doktora studiju programma „Psiholoģija”
- programmas kods –51310
- programmas apjoms – 120 KP
- programmas īstenošanas ilgums – pilna laika studijās – 3 gadi
– nepilna laika studijās – 4 gadi
- programmas īstenošanas veids un forma – pilna un nepilna laika klātienes studijas
- prasības uzsākot studijas – sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā
- iegūstamais grāds – doktora grāds psiholoģijā
- programmas īstenošanas vieta – Daugavpils Universitāte, Parādes ielā 1
- programmas direktors – Dr.habil.psych., Dr.habil.paed., profesors Aleksejs
Vorobjovs

1.3.

STUDIJU

VIRZIENA

UN

STUDIJU

PROGRAMMU

PERSPEKTĪVAIS

NOVĒRTĒJUMS.

1.3.1. Studiju programmu atbilstība izglītības/profesijas standartiem.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” un akadēmiskās maģistra studiju
programmas „Psiholoģija” struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).
DU profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības psihologs” ir veidota saskaņā ar LR MK
2001.gada 20. novembra Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (Grozīti atbilstoši MK noteikumiem Nr.348, 29.05.2007).
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DU doktora studiju programma Psiholoģija atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma, DU
Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru kabineta
2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas)
kārtība un kritēriji” prasībām.

1.3.2. Studiju virziena un studiju programmu atbilstība darba tirgus
pieprasījumam.
Studējošiem ir jādod iespēja iegūt izglītību, prasmes un kvalifikāciju, kas nepieciešama darba
tirgū. Uzskatot prasmes par pārāk šaurām praktiskai nestandarta darbībai, darba devēji arvien
biežāk prasa kompetenci, kurā izpaužas katra cilvēka individuālās prasmes, kas iegūtas izglītības
ceļā, spējas strādāt komandā, iniciatīvu un gatavību uzņemties atbildību.
Svarīgs izglītības sistēmas un akadēmiskās vides izaicinājums ir jaunu augsti kvalificētu
speciālistu trūkums Latvijas augstskolās, zinātniskajās organizācijās izglītības iestādēs un
privātstruktūrās, kuri spētu izstrādāt un vadīt jaunus mācību kursus, sniegt psiholoģisko palīdzību
krīzes situācijās, piedalīties starptautiskos zinātniska un praktiska rakstura projektos.
Akadēmiski izglītoti speciālisti kļūs par Latvijas augstskolu un zinātnisko iestāžu intelektuālo
potenciālu, spēs veicināt integrācijas procesu, strādājot valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī
privātstruktūrās.
Tomēr pēc ekonomiskas krīzes valstī, dramatiskas demogrāfiskas situācijas pasliktināšanās un
valsts īstenotās izglītības politikas studējošiem virzienā ir liels risks - saņemt darba vietu vietējā
tirgū ļoti problemātiski, bet plašākā darba tirgū speciālistiem psiholoģijas jomā ļoti liela
konkurence, izņemot doktora programmā studējošos, kuri galvenokārt ir augstskolu pasniedzēji.

1.4. IEKŠĒJĀ KVALITĀTES MEHĀNISMA DARBĪBA.
Viens no studiju virziena sekmīgas īstenošanas būtiskiem priekšnoteikumiem ir studiju programmu
vadības un kvalitātes iekšējās kontroles sistēmas izveide DU un tās funkcionēšanas nodrošināšana.
Studiju procesa kvalitātes un vadības nodrošināšanas sistēmas mērķis ir garantēt studiju
programmu satura atbilstību psiholoģijas zinātnē un augstākajā izglītībā pastāvošajām prasībām, kā
arī Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgus prasībām.
Studiju programmas un studiju procesa kvalitātes novērtēšana DU tiek veikta, lai kontrolētu studiju
programmu izpildi saskaņā ar akreditācijas dokumentiem, uzlabotu to saturu un plānotu attīstību.
Kopumā šī sistēma ir vērsta uz studiju virziena mērķu sasniegšanu. Kvalitātes kontrole ir
organizēta DU mērogā un tiek veikta visos posmos, t.i. imatrikulējot studentus, pieņemot darbā
akadēmisko personālu, vērtējot un pilnveidojot studiju programmas saturu, vērtējot struktūrvienību
darbību pēc zinātniskā un akadēmiskā darba rezultātiem.
Līdzās ārējai novērtēšanai, kuru DU nodrošina sadarbībā ar LR Izglītības un zinātnes ministriju,
nepārtraukti un sistemātiski darbojas iekšējā kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Studiju darba
kvalitātes iekšējo kontroli pastāvīgi veic studiju virziena padome, šo darbu koordinē un vada DU
Senāta apstiprināts Studiju kvalitātes novērtēšanas centrs (SKNC), Zinātņu daļa un Studiju daļa.
Psiholoģijas studiju virziena kvalitātes nodrošinājuma pamatā ir:
 studiju virziena satura analīze un izvērtējums, sagatavojot pašnovērtējuma ziņojumu par
aizvadīto akadēmisko gadu; iegūtie dati un secinājumi tiek izskatīti Sociālās psiholoģijas
katedras un Pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedras sēdēs;
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 studiju procesa analīze un kontrole, ko veic, regulāri sekojot un analizējot studiju programmu
saturu DU SZF un IVF Domes sēdēs un attiecīgo struktūrvienību sēdēs, veicot studējošo
aptaujas pēc katra studiju kursa noklausīšanās un noskaidrojot pasniegšanas kvalitāti no
studējošo viedokļa, aptaujās iegūstot informāciju par studējošo un absolventu attieksmi,
analizējot formālos un cita veida programmu apguves rādītājus (studējošo sekmība,
konkurētspēja darba tirgū);
 studiju procesa un pētnieciskā darba integrācijas pastiprināšana, uzskatot to par būtisku
kvalitātes nodrošināšanas sistēmas sastāvdaļu;
 studiju procesa stratēģiskā plānošana, analizējot studiju virziena vājās puses, riskus, attīstības
iespējas un pārējos ar to saistītos aspektus.
Studiju virziena padomes sastāvā ir doktora studiju programmas „Psiholoģija” direktors prof.
A.Vorobjovs, akadēmiskās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” un akadēmiskās bakalaura
studiju programmas „Psiholoģija” direktors asoc.prof. A.Ruža, profesionālās maģistra studiju
programmas „Izglītības psihologs” direktors doc. V.Dombrovskis, prof. A.Pipere, asoc.prof.
I.Kokina, doktorante Dz.Dronka un darba devējs – Daugavpils novada domes Sociālā dienesta
psiholoģe Mg.psych. A.Centnere. Studiju virziena „Psiholoģija” padome izvērtē studiju procesa
norisi un rezultātus un iesaka pasākumus programmu pilnveidošanai un jaunāko atziņu
integrēšanai studiju saturā un procesā; atbilstošajās struktūrvienībās apspriež iesniegtos
priekšlikumus un ierosina izmaiņas studiju kursu apjomā, to saturā un kalendārajā izkārtojumā pa
semestriem, ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, formālos studentu sekmības un zinātniskās
darbības rādītājus, kā arī docētāju profesionālās darbības rādītājus atbilstošajās jomās (dalība
zinātniskajās konferencēs, pētījumu un citos projektos, dalība lietišķajos pētījumos, publikācijas
u.c.), detalizēti analizē katra studiju kursa saturu un tā pasniegšanas kvalitāti. Priekšlikumi par
izmaiņām studiju kursos vai studiju programmās tiek apspriesti SZF un IVF Domē un virzīti uz
DU Studiju padomi.
Katra studiju gada beigās tiek sagatavots virziena pašvērtējuma ziņojums un pēc tā apspriešanas un
apstiprināšanas Studiju virziena padomē, tas tiek iesniegts SKNC, apstiprināts DU Studiju Padomē
un
pēc
apstiprināšanas
DU
Senātā,
tiek
publicēts
DU
mājas
lapā
(http://du.lv/lv/par_mums/struktura/sknc/pasnovertejuma_zinojumi).

1.5. AKADĒMISKĀ PERSONĀLA NOVĒRTĒJUMS.
1.5.1. Akadēmiskā personāla skaits.
Psiholoģijas virziena nodrošināšanā iesaistīti 30 docētāji, no kuriem tikai četri pieci ir viesdocētāji,
bet visiem pārējiem DU ir pamatdarbs.
1.5.1.1. tabula. Studiju virziena nodrošināšanā iesaistītais akadēmiskais personāls
Nr.
Docētāja
p.k vārds, uzvārds
1.

Aleksejs
Vorobjovs

Zinātniskais grāds,
amats, iestāde un
struktūrvienība
Dr.habil.psych.,
Dr.habil.paed.,
profesors, DU
Sociālās psiholoģijas
katedra

Docētie studiju kursi
Diferenciālā
psiholoģija
Psiholoģijas vēsture
Ievads psiholoģijā
Personības psiholoģija
Studiju darbs
Bakalaura darba
izstrāde
Mūsdienu personības
problēmas

Studiju programma un tās daļa
BSP
MSP
PMSP
DSP
„Psiho- „Psiho- „Izglītības „Psiholoģija”
loģija” psihologs” loģija”
B
A
A
B
B
A
A
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Grupu attiecību procesi
Maģistra darba izstrāde
Zinātniskā raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu
apkopošana un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse
Personības paradigmas
sociālās psiholoģijas
saturā
Promocijas darba
izstrāde
Vitolds Zahars Dr.iur., profesors,
Penitenciārā
DU Tiesību katedra pedagoģija un
psiholoģija
Anita Pipere
Dr.psych., profesore, Kvalitatīvā pētījuma
DU Ilgtspējīgas
metodoloģija
izglītības institūts
Kvalitatīvās pētīšanas
metodes izmantošanas
iespējas sociālajā
psiholoģijā
Zinātniskā darba
(promocijas darbs)
struktūras veidošana
un sagatavošana
publicēšanai
Promocijas darba
izstrāde
Pedagoģiskā
psiholoģija, I
Veselības psiholoģija
Kvalitatīvā pētījumu
metodoloģija
Elfrīda Krastiņa Dr.paed., profesore, Mācību procesa
DU Sporta katedra organizēšana
Māra Vidnere Dr.habil.psych.,
Promocijas darba
Dr.oec,
izstrāde
viesprofesore,
RPIVA
Irina Plotka
Dr.psych.,
Promocijas darba
viesprofesore,
izstrāde
Psiholoģijas
Augstskola
Danguole
Dr.psych.,
Komunikācijas
Beresnevičiene viesprofesore,
psiholoģiskie aspekti
Viļņas Universitāte informācijas sabiedrībā
Vladimirs
Dr.soc., profesors, Problēmas un
Meņšikovs
DU
Sociālo risinājumi
pētījumu institūts
socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās
teorijās
Mūsdienu
socioloģiskās teorijas
Anita Stašulāne Dr.theol., profesore, Reliģiju vēsture
DU
Latviešu
literatūras
un
kultūras katedra

A
A
B

B

B
B
A

A
C

A

A
B

B

A
A
A
B
C
A

A

A

A

C
C
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10. Irēna Kokina

11. Aleksejs Ruža

Dr.psych., asociētā
profesore,
(psihologa praktiķa
kval.),
DU
Pedagoģijas
un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra

Vadības māksla
organizācijās un
grupās
Izglītības psihologa
darba ētika
Pirmsskolas,
sākumskolas un
pubertātes
vecumposma
psiholoģiskās īpatnības
II, III

A

A
A

Psiholoģiskā palīdzība
ģimenei

A

Psihodiagnostisko
metožu izmantošana
izglītība I, II

B

Vadības psiholoģija
izglītības psihologa
darbā

B

Rotaļu terapijas pamati
Dr.psych, asociētais Zinātniskā pētījuma
profesors, Sociālās metodoloģija
psiholoģijas katedra Statistiskās metodes
psiholoģijā I
Vispārīgā psiholoģija
Profesionālā angļu
valoda
Sociālā psiholoģija
Sociālās izziņas
psiholoģiskās
problēmas
Psiholoģiskā pētījuma
organizācija, datu
apstrāde un analīze:
kvantitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā

C
A
A
A
B
A
A

A

Psiholoģiskā pētījuma
organizācija, datu
apstrāde un analīze:
zinātniskā darba
izstrāde
Mūsdienu
sociālpsiholoģijas
prioritātes un attīstības
perspektīvas
Studiju darbs
Bakalaura darba
izstrāde
Zinātniskā raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu
apkopošana un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse
Maģistra darba izstrāde
Promocijas darba
izstrāde

A

A

B
A
B

B

B
B
A
A
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12. Dzintra Iliško

13. Olga Peipiņa

14. Tatjana Uzole

Ph.D.,
asociētā
profesore,
DU
Ilgtspējīgas
izglītības institūts
Dr.soc.,
asociētā
profesore,
DU
Socioloģijas katedra
Dr.psych., docente,
(psihologa praktiķa
kval.), DU Sociālās
psiholoģijas katedra

Sociāli psiholoģiskās
mācīšanas metodes

Socioloģija
Demogrāfija
Pozitīvā psiholoģija
Psiholoģiskā treniņa
tehnikas
Psihodiagnostikas
metodikas
Ģimenes psiholoģija
Klīniskā psiholoģija
Psiholoģiskās
konsultēšanas pamati

B
B
A
B
A
A

C

Starppersonu attiecības
Seminārs vadības
psiholoģijā
Profesionālā stresa
vadīšana organizācijā
Kvalitatīva dzīve,
psiholoģiskā labklājība
un dzīves māksla
Profesionālā stresa
sociāli psiholoģiskie
aspekti: personībadarbs-organizācija
Studiju darbs
Bakalaura darba
izstrāde
Zinātniskā raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu
apkopošana un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse

C

Psihologa darbs
izglītības iestādēs
Izglītības psihologa
konsultatīvais darbs
Profesionālo prasmju
treniņš
Dr.psych., docente,
(psihologa praktiķa
kval.),
DU
Pedagoģijas
un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra

B
B

Klausīšanās tehnika

Maģistra darba izstrāde

15. Svetlana
Guseva

C

Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības I
Deviantā un
delinkventā uzvedība

B
B
C

C

B
A
B

B

B
B
A
A

A

A

A

A
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16. Valērijs
Dombrovskis

17. Santa Zīmele

Dr.psych., docents,
(psihologa praktiķa
kval.),
DU
Pedagoģijas
un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra
Dr.psych., docente
(psihologa praktiķa
kval.), DU Sociālās
psiholoģijas katedra

Personības un
individualitātes
psiholoģija

A

Psiholoģiski
pedagoģiskā korekcija
I; II

C

Migrācijas procesu
sociāli psiholoģiskie
aspekti
Profesionālās
kvalifikācijas prakse
Profesionālās karjeras
izvēle
Pozitīvā psiholoģija
Attīstības psiholoģija
Psihiatrijas pamati
Klīniskā psiholoģija
Psiholoģiskā treniņa
tehnikas
Psihoterapijas pamati
Neiropsiholoģija
Studiju darbs
Bakalaura darba
izstrāde
Zinātniskā raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu
apkopošana un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse
Maģistra darba izstrāde

B

A
C
B
A
B
A
B
B
A
B
A
B

B

B
B
A
A

Veselības psiholoģija
II

18. Margarita
Ņesterova

19. Vitālijs
Raščevskis

Profesionālo prasmju
treniņš

A

Profesionālās
pašattīstības problēmas
psihologa darbā

B

Dr.psych., pētniece, Attīstības psiholoģija
DU
Sociālo Psihiatrijas pamati
pētījumu institūts
Klīniskā psiholoģija
Sociālās izziņas
psiholoģiskās
problēmas
Dr.psych., docents, Psihodiagnostikas
DU
Sociālās pamati
psiholoģijas katedra Eksperimentālā
psiholoģija
Statistiskās metodes
psiholoģijā II
Attīstības psiholoģija
Reklāmas psiholoģija

A
B
A
A

A
A
A
A
B
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20. Svetlana
Ignatjeva

21. Zinaīda
Sondore
22. Janīna Stašāne

23. Līga
Antoņeviča

24. Aleksandrs
Matvejevs

Psiholoģiskā treniņa
tehnikas
Kognitīvā psiholoģija
Zinātniskā darba
izstrāde
Personības psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Personības psiholoģija
Psihoterapijas pamati
Kroskulturālā
psiholoģija
Organizācijas
psiholoģija
Grupu attiecību procesi
Starppersonu attiecību
procesi
Psiholoģiskā pētījuma
organizācija, datu
apstrāde un analīze:
pētījuma datu
datorapstrāde
Komunikācijas
psiholoģiskie aspekti
informācijas sabiedrībā
Starpkultūru
komunikācija un
etnokomunikatīvā
kompetence
Studiju darbs
Bakalaura darba
izstrāde
Zinātniskā raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu
apkopošana un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse
Maģistra darba izstrāde
Dr.phys.
docente Dators kā līdzeklis
DU
Informātikas psiholoģijas pētījumos
katedra
Kvalitatīvā un
kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un
metodes II
Dr.biol.,
docente,
DU
Ekoloģijas
institūts
Dr.oec.,
docente,
DU
Ekonomikas
katedra
Dr.biol.,
docente,
DU Anatomijas un
fizioloģijas katedra

B
B
A
A
A
A
B
C

B
A
A
A

A

C

B
A
B

B

B
B
A
A
B

Cilvēka uzvedības
ģenētika

A

Projektu izstrāde un
vadība

C

Cilvēka fizioloģija un
veselības veicināšana
Neiropsiholoģija
Psihes bioloģiskie
pamati
Dr.iur., docents, DU Civilā aizsardzība
Tiesību katedra

B

B
A
A
C
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25. Mārīte Kravale- Dr.paed., Mg.psych.,
Pauliņa
vadošāi9 pētniece,
(psihologa praktiķa
kval.),
DU
Ilgtspējīgas
izglītības institūts
26. Valērijs
Makarevičs

C

Psiholoģijas mācību
metodika I

C

Mācīšanās stili un
mācību metodes.

Dr.psych., vadošais Tēla psiholoģija
pētnieks,
DU Psihoanalītisko teoriju
Ilgtspējīgas
apskats
izglītības institūts
Psiholoģijas mācību
metodika I

B
B
C

C

Psiholoģijas mācību
metodika II.
27. Ingrīda
Kupšāne

Dr.philol., docente,
DU
Latviešu
literatūras
un
kultūras katedra
Mg.paed.,
lektore
DU Pedagoģijas un
pedagoģiskās
psiholoģijas katedra
Mg.hist.,
lektors,
DU Vēstures katedra
Mg.Phil.,
lektore,
DU
Svešvalodu
centrs
Mg.fil., lektors, DU
Socioloģijas katedra

Latvijas kultūras
vēsture

Mg.med.
lektore,
DU Anatomijas un
fizioloģijas katedra
33. Vija Jankoviče Mg.inf., lektore, DU
Informātikas katedra
34. Vija Vagale
Mg.inf., lektore, DU
Informātikas katedra
35. Tatjana
Mg.psych.,
Vidavska
- vieslektore
Rusnaka
(psihologa praktiķa
kval.), Psiholoģiskās
palīdzības
centrs
„Valensia”

28. Jeļena
Badjanova

29. Dmitrijs
Oļehnovičs
30. Marina
Maslova
31. Ainars Felcis
32. Irēna Kuņicka

C

Mācīšanās stili un
mācību metodes

C

Politoloģija

C

Profesionālā angļu
valoda

B

Filosofija
Loģika

A
A

Neiropsiholoģija

A

Informātika

A

Informātika

A

Krīžu situāciju
konsultēšana
Profesionālās
kvalifikācijas prakse

A

A

1.5.2. Akadēmiskā personāla kvalifikācija.
Akadēmiskā personāla kvalifikācija (skat. akadēmiskā personāla CV 3.pielikumā) atbilst
Augstskolu likuma prasībām par studiju programmu realizēšanu universitātes tipa augstskolā.
Lielākajai daļai docētāju ir doktora zinātniskais grāds, tikai sešiem no studiju virziena īstenošanā
iesaistītajiem docētājiem ir maģistra grāds. Studiju virzienā strādā astoņi deviņi profesori, četri
asociētie profesori, 10 11 docenti, divi vadošie pētnieki, viens pētnieks un seši lektori.
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1.6. PĒTNIECISKĀS
DARBU.

DARBĪBAS UN ZINĀTNISKO PROJEKTU IETEKME UZ STUDIJU

1.6.1. Akadēmiskā personāla pētnieciskā darbība un tā ietekme uz
studiju darbu.
Studiju virzienā „Psiholoģija” iesaistītā akadēmiskā personāla zinātniskais darbs ir cieši saistīts ar
īstenojamo studiju programmu saturu un uzdevumiem. Galvenie ar studiju virzienu realizāciju
saistītie pētījumu virzieni ir:














multikulturālisms un identitāte;
sociālās izziņas lietišķie aspekti;
personības selektīvā aktivitāte;
personības kreativitātes potenciāls;
konstruktīvisms izglītībā;
apdāvinātības problemātika;
vadīšanas fenomena psiholoģiskie aspekti;
dzīves labklājības un apmierinātības sociāli psiholoģiskie faktori;
profesionālais stress un stresa profilakse;
korekcijas un attīstības darbs;
profesionālās identitātes sociāli psiholoģiskie aspekti;
izglītības un jauniešu neformālās izglītības pētniecība;
karjeras un starpkultūru izglītība.

Docētāji ir darbojušies ar studiju virziena saturu saistītos starptautiskajos un LZP, IZM
finansētajos projektos.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

„Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” (IZM projekta Nr.5-8/08.12) Projekta vadītājs
prof. A.Vorobjovs. 2008.g.
LZP pētījumu projekts „Jauna koncepcija hiperaktīvu bērnu uzmanības deficīta un atmiņas
traucējumu agrīnajā korekcijā” Nr. 06.2004, 2005.-2008. Projekta dalībnieks A.Vorobjovs
Latvijas Universitāte, ESF projekts kopā ar Latvijas Skolu psihologu asociāciju WISC – IV
testa adaptācija. 2007.- 2009.g. Projekta dalībnieks doc. T.Uzole.
Latvijas Universitāte un Latvijas psihologu Asociācija Matemātikas un latviešu valodas
sasniegumu testu adaptācija 2009 g. Projekta dalībnieks doc. T.Uzole, prof. A.Pipere.
Valsts pētījuma programma „Nacionālā identitāte. Projekts Nr.4 "Reģionālā identitāte",
apakšprojekts Nr.4.2."Multietniskums un identitāte" Kods: Y3-26464-960. 2010.-2013.g.
Projekta dalībnieks asoc.prof. A.Ruža, prof. A.Vorobjovs.
Latvijas Universitāte, ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana, 2010.-2011. g. Vienošanās Nr.
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, LU reģ. Nr. ESS2009/88. Projekta
dalībnieks prof. A.Pipere.
Latvijas Universitāte, ESF projekts Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo
mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana, 2010.-2011. g. Vienošanās Nr.
2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003, LU reģ. Nr. ESS2009/88. Projekta
dalībnieks prof. A.Pipere.
Singapūras Nacionālā izglītības institūta starptautiskais projekts Nekognitīvās prasmes un
Singapūras skolēni – starptautiskais salīdzinājums (Non-cognitive skills and Singaporean
students –International comparisons), 2010.–2011g. Projekta dalībnieks doc. T.Uzole, prof.
A.Pipere.
NorBa projekts Ziemeļvalstu-Baltijas salīdzinošais pētījums matemātikas izglītībā (NordicBaltic comparative research in mathematics education/ NorBa-project), 2010. – 2011g.
Projekta dalībnieks doc. T.Uzole, prof. A.Pipere.
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10. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālais projekts Nr.LV0088
"Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā"
2010.g. Projekta dalībnieks prof. M.Vidnere.
11. 2010.-2011.gg. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC
2010/91 ESF, pedagogu tālākizglītības programma „Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo
kompetenču pilnveide un prasmju atjaunošana”, Nr. 17.3.-04/2010/91/-130, iekšējais
eksperts asoc.prof. I.Kokina.
12. 2010.-2011. gg. ESF projekts "Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un
mentoru profesionālā pilnveide" Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001
projekta LU reģistrācijas Nr.2010/19_B_ESF, iekšējais eksperts asoc.prof. I.Kokina.
13. 2010.-2011.gg. ESF projekts „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”
Nr.2010/0062/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/003, projekta LU reģistrācijas Nr. VISC
2010/91 ESF , pedagogu tālākizglītības programma „Pedagogu kompetenču pilnveide
darbā ar talantīgiem un apdāvinātiem bērniem”., Nr. 17.3.-04/2010/91/-41, iekšējais
eksperts asoc.prof. I.Kokina.
14. 2008.g. jūnijs – 2008.g.decembris, Izglītības un zinātnes ministrijas projekta Nr.5-8/08.09
„Karjeras attīstības atbalsts reģionālajā universitātē ilgtspējīgas attīstības un nodarbinātības
veicināšanai” pētnieki – doc. S.Guseva, doc. V.Dombrovskis.
15. 20.04.2010–31.05.2011. ESF projekta 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003
„Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu
kompetences paaugstināšana” eksperte – doc. S.Guseva
16. Eiropas Savienības programmas „Youth in Action” projekts A 1.3 DE-13-3-2010-R1
"Partizipative Demokratie für Migrantenjugendliche: Einstieg ins Netzwerk - MIGWERK"
(DU grupas vadītājs doc. V.Dombrovskis).
17. Eiropas Savienības programmas „Youth in Action” projekts A 3.1 N DE 31-47-2008-R2
„Internationale Jugendbegegengnung 2009: Anders aber nicht fremd!“ (DU grupas vadītājs
doc. V.Dombrovskis).
18. 2013.-2014. g. Projekts "LOGI-N" – Local Guidance Networks: Promoting Stakeholder
Cooperation for Youth Guidance at Community Level jeb "Sadarbības tīkls jauniešu
atbalstam vietējā kopienā" ir Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1
aktivitātes projekts (Nr.535908-LLP-1-2012-1-LV-KA1-KA1ECETA2), līdzdalība,
materiālu līdzautore M.Kravale-Pauliņa
19. 2013.-2014. g. Eiropas Sociālā fonda projekts „Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana
sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei“ (vienošanās
Nr.2010/0328/1DP/1.2.2.4.1/10/IPIA/VIAA/002, eksperte M.Kravale-Pauliņa
20. J.Stašāne. 2013. IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projekta „Jauniešu sociālo
prasmju attīstība radošas sadarbības procesā” (Nr.06.2-07/05.07.2013) vadītāja
Docētāji A.Ruža un V.Raščevskis piedalās starptautiskā pētījumā Reasons for living, ko organizē
Institute for Multicultural Counseling & Education. A.Ruža piedalās starptautiskajā pētījumā A
large-scale international project on collective perceptions of the state of society in various
countries around the world, ko organizē University of Queensland,School of Psychology.
Plašāka informācija sniegta 4.pielikumā.

1.6.2. Akadēmiskā personāla zinātnisko
literatūras saraksts. Par pārskata periodu.

publikāciju

un

mācību

Studiju virzienā iesaistītie docētāji regulāri iepazīstina zinātnieku aprindas ar savu pētījumu
rezultātiem, piedaloties zinātniskajās konferencēs, simpozijos, kongresos Latvijā un ārvalstīs, kā
arī publicējot savus pētījumus un piedaloties projektos un izdodot mācību metodisko literatūru.
Galvenās publikācijas pēdējo gadu laikā:
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1. Kokina, I. & Davidova, J. (2013) Analysis of Latvian organizational culture in relation to
leadership gender roles. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 106, 445-455.
Available online at www.sciencedirect.com Indexed in: 1) SCOPUS, 2) Thomson Reuter.
2. Kokina I., Ostrovska I. (2013). The Analysis of Organizational Culture with the Denison
Model (The Case Study of atvian Municipality). European Scientific Journal (ESI),
special edition, Vol. 1, p. 362-368. December, 2013. ISSN: 1857-7431 (online). In 28
database (Index), including EBSCO, Index Copernicus, Gale`s Academic Database,
Academic Keys, Research Bible u.c.
3. Pipere, A., & Mičule, I. (2014). Mathematical identity for a sustainable future: An
interpretative phenomenological analysis. Journal of Teacher Education for Sustainability,
16(1), 5-31, DOI: 10.2478/jtes-2014-0001 (SCOPUS, EBSCO, CABI u.c.).
4. Pipere, A., Mārtinsone, K., Sebre, S., & Vorobjovs, A. (2013). Ārija Karpova and
psychology in Latvia: Voices from past and present. International Journal of Business:
Innovations, Psychology and Economics. (Business Source Complete (EBSCO) and
Business Source Corporate Plus (EBSCO)
5. Pipere, A., & Lepik, M. (2013). Job satisfaction, beliefs and instructional practice: The case
of Latvian and Estonian mathematics teachers. Electronic Journal of Research in
Educational Psychology, 11(1), 167-192. (SCOPUS, EBSCO, PsycINFO, etc.).
6. A.Matvejevs. LEGAL REGIMES IN POLICE ACTIVITY AT LATVIAN SECURITY
POLICY. Journal of Security and Sustainability Issues ISSN 2029-7017/ISSN 2029-7025
online 2013 Volume 3(1): 23–30 http://dx.doi.org/10.9770/jssi.2013.3.1(3) (SCOPUS).
7. V.Zahars. (2014) Kriminālpolitika: mūsdienu tendences un procesi. Monogrāfija. DU
Akadēmiskais apgāds ''Saule'', 143 lpp., ISBN 978-9984-14-669-0.
8. V.Zahars, M.Stivrenieks (2013). Security implementation facets:convicted women
imprisonmemnt sentence execution. „Journal of security and sustainability issues”
(SCOPUS).
9. Dombrovskis, V., Guseva, S., & Capulis, S. (2014). Cooperation and Learning
Effectiveness of First Graders During Sports Lessons. Procedia Social and Behavioral
Sciences, 112, 7 February 2014, 124-132. International Conference on Education &
Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013), ISSN: 1877-0428 (ELSEVIER),
ScienceDirect,
Conference
Proceedings
Citation
Index.
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1146
10. Guseva, S., Dombrovskis, V. & Capulis, S. (2014). Personality Type and Peculiarities of
Teacher's Professional Motivation in the Context of Sustainable Education. Procedia Social
and Behavioral Sciences, 112, 7 February 2014, 133-140. International Conference on
Education & Educational Psychology 2013 (ICEEPSY 2013), ISSN: 1877-0428
(ELSEVIER),
ScienceDirect,
Conference
Proceedings
Citation
Index.
http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1147
11. Mihailova, I., Ruza, A., & Ruza, I. (2012). Prisoners` Social Representations of Justice and
Just World. The International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Volume 6, Issue
6, pp.193-206. ISSN 1833-1882. (SCOPUS).
12. Dombrovskis, V., Guseva, S. & Murasovs, V. (2011). Motivation to Work and the
Syndrome of Professional Burn-out among Teachers in Latvia. Procedia Social and
Behavioral Sciences. ICEEPSY 2011, 29, 98-106. ISSN: 1877-0428 (ELSEVIER),
ScienceDirect, SCOPUS, Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI,
Web of Science).
13. Ruza, I., & Ruza, A. (2010) Causal Attributions of Infidelity of Latvian Residents with
Different Kinds of Infidelity Experience. International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, Volume 5, Issue 2, pp. 535-548. ISSN: 1833-1882 (SCOPUS).
14. Akopova, I., & Ruža A. (2010). The Impact of Labour Migration on Social Attitudes of
Migrant Workers: An Example of Latvia. International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, Volume 5, Issue 2, pp. pp. 485-498. ISSN: 1833-1882. (SCOPUS).
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15. Santa Vorone, Alexey Vorobyov, Valeria Negovan (2011). „Are dimensions of psychosocial well-being different among Latvian and Romanian university students?” – Iesniegts
publicēšanai – Social and Behavioural Sciences (Elsiever) (SCOPUS).
16. Воробьев А.В., Воронов В.В., Островска И.В. «Эффективность современной
образовательной системы Латвии в оценках ее населения». \\Балтийский регион. –
Калининград: РГУ им. И.Канта. 2010\3, стр. 66-75. (SCOPUS)
17. A.Vorobjovs, I.Ostrovska. (2010) Peculiarities of Education mental evaluation from the
Point of view of inhabitants of Latvian reģions. Reģionālais ziņojums (Regional review).
Research papers, Nr. 5. Daugavpils: DU Saule, 50.-64.lpp. ISSN 1691-6115, ISBN 9789984-14-478-8. (EBSCO)
18. A.Vorobjovs, A.Buls (2010) Transformation of the soldiers` personality in the International
Operation Theatre and in the Post – operational Stage // Applied Techlologies and
Innovations” Prague, In Press. ISSN 1804-1191. (SCOPUS).
19. Pipere, A. (2008). Mapping the researcher’s identity in the university context: Dimensions
of personal constructs. Baltic Journal of Psychology, 8(1,2), 21-36 (Datu bāzē EBSCO
kopš 2010.g.).
20. Dombrovskis, V., Guseva, S., Lapina, L., & Ilisko Dz. (2008). The Interdependence of
Cohesion Mode, Compatibility and Performance in Youth Football Teams. International
Journal of Psychology, 43 (3/4), 670. ISSN: 0020-7594, Thomson Reuters Web of Science.
21. Guseva, S., Dombrovskis, V., Murasovs, V., & Ilisko Dz. (2008). Emotional and
Typological Peculiarities of Professional Identity among Teachers and Students of Teacher
Training Programmes. International Journal of Psychology, 43 (3/4), 313. ISSN: 00207594, Thomson Reuters Web of Science.
Mācību metodiskā literatūra:
1. Pipere, A., Iliško, Dz., & Mičule. I. (2014). Ilgtspējīga attīstība – no zināšanām uz
darbību: Palīgs skolām un skolotājiem. UNESCO LNK (elektronisks izdevums).
2. Pipere, A. (2011). Kvalitatīvs pētījums. No: Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes.
Rīga: RaKa, 89-118.lpp.
3. Pipere, A. (2011). Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētījuma stratēģijas salīdzinājums. No:
Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 119.- 127.lpp.
4. Pipere, A. (2011). Jaukto metožu pieeja. No: Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini,
metodes. Rīga: RaKa, 128.- 130.lpp.
5. Pipere, A. (2011). Datu ieguves metodes pētījumā un to raksturojums. No: Ievads
pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 157.- 191.lpp.
6. Pipere, A. (2011). Datu analīze kvalitatīvā pētījumā. No: Ievads pētniecībā: stratēģijas,
dizaini, metodes. Rīga: RaKa, 220. - 242.lpp.
7. Vorobjovs, A., Ruža, A., & Dombrovskis, V. (2012). Daugavpils Universitātes psiholoģijas
studiju programmas un ievērojamākie mācībspēki. K.Mārtinsone (Red.), Psiholoģija
Latvijā: psihologi, izglītība, profesionālā darbība (lpp.170.-202.). Rīga: Izdevniecība
RaKa. ISBN: 978-9984-46-228-8.
Plašāka informācija par studiju virzienā iesaistīto docētāju pētniecisko darbību atspoguļota
4.pielikumā.

1.6.3. Studējošo iesaistīšana pētnieciskajā darbā.
Studējošo pētniecisko prasmju attīstība ir viena no svarīgākajām prioritātēm.
Pētniecības veicināšanai Daugavpils Universitātē katru gadu tiek rīkotas dažāda līmeņa
starptautiskās zinātniskās konferences, kur studējošiem ir iespēja uzstāties ar ziņojumiem par
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veiktajiem pētījumiem, zinātniskie raksti tiek publicēti konferenču rakstu krājumos. Studējošajiem
ir iespēja savus iesāktā pētījuma datus prezentēt, kā arī saņemt citu jauno pētnieku viedokli, kas
parasti ir pozitīvs pavērsiens zinātniskā darba izstrādē.
Lai izpētītu citu valstu pieredzi psiholoģijā, docētajiem un studentiem ir iespēja lekcijās un
patstāvīgā darba ietvaros izmantot universitātes bibliotēkā un katedrās pieejamās publikācijas
angļu valodā un, izmantojot bibliotēkas piedāvājumu, internetā lietot specializētos pētniecības
žurnālus un jaunāko literatūru angļu, vācu un krievu u.c. valodās.
Studējošie, galvenokārt maģistranti un doktoranti, kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem
piedalās un prezentē savus pētījumus starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un kongresos ne
tikai Latvijā, bet arī Turcijā, Grieķijā, Vācijā, Čehijā, Lietuvā, Bulgārijā, Rumānijā, Polijā,
Nīderlandē u.c. Nozīmīga studējošo pētnieciskā darba daļa ir zinātnisko rakstu publicēšana
starptautiskajos zinātnisko rakstu krājumos un datu bāzēs:
1. Simane, L., Plotka, I., Blumenau, N. (2014). Investigation of Attitudes Towards Violence
with Implicit and Explicit Measures of Cognition. Proceedings of the 3rd Virtual
International Conference on Advanced Research in Scientific Fields. ISBN 978-80-5540606-0; ISSN 1338-9831
2. Mihailova, S., Tretjakova, I. (2013) ”Monetary and marital satisfaction as factors
facilitating birth-rate in Latvian families” ( raksts publicēts Rīgas Stradiņa Universitātes 4th
International Interdisciplinary Scientific Conference SOCIETY, HEALTH, WELFARE
rakstu krājumā, 00024-p.1 - 00024-p.10, 2014).
3. Ozola, E., Plotka, I., Ozols, A. (2012). The Aspects of Explicit and Implicit Measurements
in Researches of Self-Esteem. Professional Studies: Theory and Practice, Šiaulių
valstybinė kolegija, Šiauliai, ISSN 1822-3648. (Index Copernicus Master Journal List).
4. L.Ābelīte, I.Skuja (2012) „Pilsētnieku dzīves aspektu izpēte Zviedrijā, Somijā un Latvijā
saistībā ar sociālās identitātes, piesaistes pie dzīves vietas un psiholoģiskās kopienas izjūtas
jautājumiem”. Sociālo Zinātņu vēstnesis, Daugavpils Universitātes akadēmiskais apgāds
“Saule”.
5. Kālis, E. & Roķe, L. (2011). Adaptation of Runco Ideational Behavior Scale in Latvia.
Signum Temporis. Pedagogy and Psychology. Riga: Riga Teacher and Educational
Management Academy, vol. 4 (1), pp. 36-45. ISSN 1691-4929. (www.versitaopen.com)
6. Plotka, I., Igonin, D., Blumenau, N., & Simane, L. (2012). The role of relevant recent
autobiographical event’s emotional valence on implicit measures of ethnic attitudes.
Proceedings of the Virtual International Conference on Advanced Research in Scientific
Fields. ISBN 978-80-554-0606-0; ISSN 1338-9831 www.scopus.com
7. Plotka, I., Blumenau, N., Igonin, D., & Simane, L. (2012). Etnisko attieksmju mērījumu
epizodiskie un semantiskie aspekti ar neapzinātā emocionālā praiminga procedūras
izmantošanu. Starptautiskās zinātniskās konferences “Eiropas integrācijas sociālā un
ekonomiskā dimensija: problēmas risinājumi, perspektīvas. Psiholoģijas aktualitātes”
materiāli.3-5.11.2011. IV Daļa, Psiholoģijas aktualitātes.(41-46) ISSN 2255-8853; ISBN
978-9984-14-590-7. www.ceesocialscience.net/journals/index.asp?stock=journals&select=Latvia&slice=1#11474
8. Ruza, I., & Ruza, A. (2010) Causal Attributions of Infidelity of Latvian Residents with
Different Kinds of Infidelity Experience. International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, Volume 5, Issue 2, pp. 535-548. ISSN: 1833-1882 (SCOPUS).
9. Akopova, I., & Ruža A. (2010). The Impact of Labour Migration on Social Attitudes of
Migrant Workers: An Example of Latvia. International Journal of Interdisciplinary Social
Sciences, Volume 5, Issue 2, pp. pp. 485-498. ISSN: 1833-1882. (SCOPUS).
Doktoranti kopā ar saviem zinātniskajiem vadītājiem piedalās arī zinātniski pētnieciskajos
projektos, piemēram:
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1. Valsts pētījuma programma „Nacionālā identitāte. Projekts Nr.4 "Reģionālā identitāte",
apakšprojekts Nr.4.2."Multietniskums un identitāte" Kods: Y3-26464-960. 2010.-2013.g.
Projekta dalībnieks bija zinātniskā grāda pretendents V.Raščevskis.
2. „Jaunatnes socializācija un dzīves ceļš” (IZM projekta Nr.5-8/08.12) Projekta vadītājs prof.
A.Vorobjovs. 2008.g. Projekta dalībnieki bija doktoranti I.Ruža, V.Raščevskis,
J.Jakovļeva.
3. Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta individuālais projekts Nr.LV0088
"Atbalsta sistēma kreativitātes izpētei un paaugstināšanai cilvēkresursu attīstībā Latvijā"
2010.g. Projekta dalībnieks bija doktorants E.Kālis.
4. Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās
programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
reforma” projekta Nr.LV08/2"Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
un personāla apmācību"1.5.apakšaktivitātes – „Sociālo prasmju apguves vai atjaunošanas
programmas pilnveide ietvaros tika izstrādāta sociālo prasmju programma ”Dzīves skola –
3”. Programmas apjoms:36. nodarbības. Projekta dalībniece doktorante I.Ušacka.
5. Tieslietu ministrijas un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta līdzfinansētās
programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu
reforma” projekta Nr.LV08/2"Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību
un personāla apmācību". 1.4 apakšaktivitātes ietvaros tiek pielāgotas Atlantis” (POLIJAS)
un „Pathfender”(NORVĒĢIJAS) programmas realizēšanai Olaines atkarības centra
terapijas nodaļās, kurās tiks ārstētas notiesātās personas no alkohola un narkotisko vielu
atkarības. Projekta dalībniece doktorante I.Ušacka.
6. Ieslodzījuma vietu pārvalde un European Commission co-financed project’s „Suicide
preventive system development in imprisonment places “No.JUST/2013/JPEN/AG/4554 Suicide preventive system development in imprisonment places. Projekta dalībniece
doktorante I.Ušacka.

1.7. STUDIJU VIRZIENA TEHNISKAIS NODROŠINĀJUMS.
1.7.1. Studiju virzienā iesaistītās struktūrvienības.
Studiju virziena „Psiholoģija” īstenošanā galvenokārt iesaistīti Sociālo zinātņu fakultātes un
Izglītības un vadības fakultātes docētāji, kuri strādā Sociālās psiholoģijas katedrā, Pedagoģijas un
Pedagoģiskās psiholoģijas katedrā, Ilgtspējīgas Izglītības institūtā. Atsevišķus studiju kursus
nodrošina Mācību metodiku katedra, Informātikas katedra, Sociālo pētījumu institūts, Socioloģijas
katedra, Ekonomikas katedra, Tiesību katedra, Svešvalodu centrs, Anatomijas un fizioloģijas
katedra, Ekoloģijas institūts, kā arī potenciālais darba devējs - Latgales Psiholoģiskās palīdzības
centrs „Valentia”.

1.7.2. Materiāli tehniskā bāze.
Psiholoģijas studiju virziena galvenā īpatnība ir cieša akadēmiskā un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija. No tā izriet virkne specifisku prasību nepieciešamajam materiāli tehniskajam
nodrošinājumam un telpām, kurās tiek realizēts studiju process. Studiju virziena “Psiholoģija”
īstenošanai tiek izmantota DU materiāli tehniskā bāze.
Studējošajiem ir iespēja izmantot labi aprīkotas auditorijas, datorklases un laboratorijas, kā arī
bibliotēkas un lasītavas.
Studiju process pietiekamā daudzumā ir nodrošināts ar:
 datortehniku;
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 vizuālās prezentācijas tehniku (6 OHP-projektori jeb kodoskopi, 5 multimediju datu
projektori);
 video filmēšanas aparatūru (3), audio tehniku;
 kserokopēšanas tehniku (6 kserokopēšanas aparāti).
Studējošajiem un docētājiem pastāvīgi ir pieejams Internets un lokālā DU tīkla Intraneta
pieslēgums, kā arī iespēja izmantot e-pastu un telekonferences iespējas.
Studiju procesa optimizēšanas un kvalitātes paaugstināšanas nolūkos ir izveidota socioloģisko
aptauju datu apstrādes bāze, kuru studējošie var patstāvīgi izmantot uzziņu materiāla iegūšanai,
zināšanu papildināšanai un pašpārbaudei.
Studējošiem pieejamajos datoros tiek izmantotas gan standarta biroja programmas, programmatūra
darbam ar Internetu un informācijas publicēšanai tajā, gan specializētas programmas pētījumu
rezultātu apstrādē (SPSS programmas), psiholoģisko un citu procesu modelēšanai. Datoros ir
uzstādītas arī programmas ar multimediju iespējām, kuras tiek izmantotas svešvalodas zināšanu
uzlabošanai.
Auditorijas atbilst studiju procesa vajadzībām, ir nepieciešamais tehniskais aprīkojums. Studiju
procesā un patstāvīgo pētniecisko projektu realizēšanā studējošie var izmantot:








DU CISCO System Networking Local Academy datorklasi ar jaunu piekļuves
tehnoloģiju;
DU Multimediju Centra tehniskos resursus;
SZF un IVF datorklases (visiem datoriem ir Interneta pieslēgums un ir iespējams
izmantot SPSS programmas paketi datu apstrādei)
DU Informācijas Tehnoloģiju Centra tehniskos resursus;
kopēšanas iekārtas;
vizuālās prezentācijas iekārtas;
video filmēšanas, video montēšanas iekārtas, audio iekārtas;

Atsevišķos studiju kursos izmantojamo videomateriālu izgatavošanai tiek izmantotas Multimediju
Centra TV iekārtas un ierakstīšanas iekārtas.
Ņemot vērā ļoti strauju valsts budžeta dotācijas samazinājumu, izveidojusies situācija, kad pašreiz
pietrūkst finansējuma mācību materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai (auditoriju un laboratoriju
papildus labiekārtošanai, mācību literatūras izdošanai, modernas pētnieciskās aparatūras
iepirkšanai, programmatūras iegādei, u.c. pasākumiem).
Lai nodrošinātu augstākās izglītības pieejamību personām ar kustību traucējumiem Daugavpils
Universitātes Mācību korpuss Vienības ielā 13, kopmītnes Parādes ielā 11 ir aprīkotas ar
uzbrauktuvi un kāpņu pacēlāju. Savukārt Mācību korpusā Parādes ielā 1 ir pieejams lifts.
Daugavpils Universitātē tika īstenots projekts “Daugavpils Universitātes studiju programmu
kvalitātes uzlabošana un vides pieejamības nodrošināšana”, ko līdzfinansē Eiropas reģionālās
attīstības fonds (ERAF), un kas paredz Daugavpils Universitātes infrastruktūras modernizēšanu un
pielāgošanu personām ar īpašām vajadzībām, tādējādi uzlabojot vides pieejamību personām ar
funkcionāliem traucējumiem (kustību, redzes, dzirdes traucējumiem). Mācību korpusos Vienības
ielā 13, Parādes ielā 1, DU mācību bāzē „Ilgas” notika telpu pielāgošana personām ar īpašām
vajadzībām. Mācību auditorijas ir pieejamas cilvēkiem ratiņkrēslos – ierīkoti lifti un pacēlājs,
likvidēti sliekšņi, piemērots durvju platums. Informācija pieejama vājredzīgiem un vājdzirdīgiem
cilvēkiem – ierīkoti projicēšanas aparāti, ierīkota skaņu pastiprinoša aparatūra; tiks izveidota
bērnistaba, kas paredzēta studējošajiem jaunajiem vecākiem – mazuļa pārtīšanai un barošanai, un
rotaļistaba – studējošo vecāku bērnu nodarbināšanai lekciju laikā.
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1.7.3. Studiju virzienā iesaistītā palīgpersonāla raksturojums.
Studiju virziena „Psiholoģija” nodrošināšanā iesaistītais palīgpersonāls ir galvenokārt katedru
lietvedības sekretāri un fakultāšu lietveži, kuru uzdevumi ir palīdzēt katedras vadītājam un
programmas direktoram pārraudzīt darba organizācijas jautājumus, organizēt katedras apmeklētāju
pieņemšanu un sniegt nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar katedras darbvedības jautājumiem,
palīdzēt studiju virzienā iesaistītajiem docētājiem nodrošināt studējošos ar nepieciešamajiem
metodiskiem materiāliem, sagatavot diplomus un diplomu pielikumus, nodrošināt studējošajiem
informācijas apriti, fiksēt studējošo studiju rezultātus u.c.

1.8. ĀRĒJIE SAKARI.
1.8.1. Sadarbība ar darba devējiem
Sadarbība ar darba devējiem studiju virzienā izpaužas dažādi: sadarbības līgumu slēgšana starp
universitāti un novadu/pilsētu pašvaldībām, studējošo prakses izpildīšana organizācijās un iestādēs
pie darba devējiem, studentu prakses vadīšana, darba devēju aptauju organizēšana, kā arī
piedaloties Valsts pārbaudījumu komisijās.
Liela loma sadarbības realizācijā ar darba devējiem ir sakaru uzturēšana ar: Daugavpils pilsētas
izglītības pārvaldes psiholoģiskās palīdzības centru, Rēzeknes novada izglītības pārvaldes skolu
atbalsta centru, Jelgavas novada padomes skolu psiholoģiskās palīdzības un izglītības centru,
Preiļu novada izglītības pārvaldes psiholoģiskās palīdzības centru Latgales Psiholoģiskās
palīdzības centru “Valentia”, SIA “Psiholoģiskās ekspertīzes un psiholoģiskas izpētes centru”.
Darba devēji, ar kuriem pastāv sadarbība, ir arī Latvijas augstskolas, piemēram, Latvijas Nacionālā
aizsardzības akadēmija, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Rēzeknes Augstskola, Rīgas
Stradiņa universitāte, Baltijas Starptautiskā akadēmija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības
akadēmija, Transporta Sakaru institūts, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas
augstskola, kur studiju virziena absolventi strādā kā lektori, kā arī pilsētu un novadu pašvaldības
un izglītības pārvaldes, arī militārās un iekšlietu struktūras un medicīnas iestādes, piemēram,
Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca, rehabilitācijas centrs „Vaivari” u.c. Kā darba devējs ir arī
Daugavpils Universitāte, kur strādā vairāki studiju virziena absolventi.

1.8.2. Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu augstskolām.
DU sadarbības partneri psiholoģijas jomā Latvijā ir Latvijas Universitāte (iespējas sadarboties
modernu mācību metodisko materiālu sagatavošanā, mācību spēku apmaiņas jautājumos, materiāli
tehniskās bāzes izmantošanā, sadarboties studējošo apmaiņas sekmēšanā un tml.), Rīgas
pedagoģijas izglītības un vadības akadēmija, Starptautiskā Praktiskās psiholoģijas augstskola,
Latvijas Lauksaimniecības universitāte u.c.
Ārvalstu sadarbības partneri ir Viļņas Universitāte, Lunda universitāte, Baltkrievijas Valsts
pedagoģiskā universitāte (Vispārīgās un bērnu psiholoģijas katedra un Lietišķās psiholoģijas
fakultāte), Maskavas Valsts universitāte, Omskas Valsts universitāte, Pleskavas Universitāte,
Klaipēdas Universitāte, Fehtas Universitāte, Krētas Universitāte.
Iespējas sadarboties zinātniski pētnieciskā jomā, veicināt savstarpēju vieslektoru un studējošo
apmaiņu piedāvā Daugavpils Universitātes un Vestfālenas Vilhelma Universitātes sadarbības
līgums, kā arī līgums ar Klaipēdas Universitāti Lietuvā.
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2013./2014.studiju gadā asoc. prof. I.Kokina vadīja nodarbības Lithuanian University of
Educational Sciences (Lihuania).
A.Pipere. 2014. 7.-.10.05. Lekciju kursi „Academic Writing and Reviewing for International
Journals”, „Education for Sustainable Development and some social work perspectives“ un
„Qualitative research: example of narrative approach” Fehtas Universitātē (Vācija) ERASMUS
projekta (LLP-Erasmus Programme Teaching Programme for Teaching Staff Mobility) ietvaros.
2013./.2014. studiju gadā profesors Vitolds Zahars piedalījās Mūžizglītības programmas Erasmus
ietvaros akadēmiskā personāla mobilitātē no 2013. gada 28. oktobra līdz 2013. gada 1. novembrim
St. Cyril and St.Methodius University in Veliko Turnovo, Bulgārijā.
Asoc.prof. Aleksejs Ruža 2014.gada aprīlī-maijā stažējās University of New South Wales
(Austrālija) (IELTS speaking module), viesojās pieredzes apmaiņā studiju programmu līmenī
Macleay College (Austrālija).

1.8.3. Ārvalstu docētāju skaits, kas strādā studiju virzienā.
Studiju virzienā „Psiholoģija” katru studiju gadu strādā Viļņas Universitātes Starptautiskās
Biznesa skolas profesore Dr.habil.psych. Danguole Beresnevičiene.

1.8.4. Studējošo skaits, kas studējuši ārzemēs.
Bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” studējošā Ilze Desetniece no 2012.gada 27.augusta
līdz 2012.gada 31. decembrim un no 2013.gada 2.janvāra līdz 2013.gada 30. jūnijam studēja
Mūžizglītības programmā ERASMUS Vitauta Dižā Universitātē Lietuvā.
Bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” studējošie Elvīra Karabeško, Ilga Romanovska, Alisa
Žuravļova, Ņikita Mihailovs 2013./2014.studiju gadā studēja Mūžizglītības programmā
ERASMUS Vitauta Dižā Universitātē (Vytautas Magnus University) Lietuvā.

1.8.5. Ārvalstu studējošo skaits virzienā.
Studiju virzienā „Psiholoģija” ārvalstu studējošo nav.
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2. STUDIJU PROGRAMMU RAKSTUROJUMS.
2.1. AKADĒMISKĀ BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA „PSIHOLOĢIJA”
2.1.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.
Bakalaura studiju programmas mērķis ir akadēmiskās psiholoģiskās izglītības attīstības
veicināšana Latvijā. Programma piedāvā iespēju studējošiem iegūt akadēmisko augstāko izglītību
psiholoģijā, apgūt teorētiskās zināšanas un pētniecības iemaņas un prasmes, veicināt analītisko
domāšanu un pilnveidot prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus.
Programmas uzdevumi:


veicināt dziļi un vispusīgi izglītotu, augsti kulturālu, analītiski domājošu personību
veidošanu, kuras spētu lietpratīgi veikt augsti kvalificētu radošu darbu, radoši analizēt
problēmsituācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 sagatavot kvalificētus speciālistus, kuri labi zina psiholoģijas teoriju, pasaules un Eiropas
pieredzi;
 rosināt studentu intereses veidošanos par sabiedrībā notiekošajiem procesiem;
 veicināt studējošo personiskās profesionālās izaugsmes aktivitāti.
Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst DU izvirzītajiem mērķiem (skat. Daugavpils
Universitātes
attīstības
stratēģija
2006.-2016.gadam
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_kopsavilkums.pdf) un Daugavpils Universitātes
(turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības virzieniem; tie ir orientēti uz
psihologu profesionālās kompetences tālāku pilnveidi. Mērķi un uzdevumi ir sasniedzami visu triju
līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – psiholoģijas studiju programmu pēctecībā un
savstarpējā saskaņotībā. Daugavpils Universitātē šai bakalaura studiju programmai līdzīgas studiju
programmas īstenotas netiek.

2.1.2. IEGŪSTAMIE
FORMĀ.

STUDIJU REZULTĀTI ZINĀŠANU, PRASMJU UN KOMPETENČU

Bakalaura studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un iegūst
jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes psiholoģijas jomā.
Studiju programmā iegūstamajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un kompetencei)
jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi sekmējot Latvijas
Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi un līdz ar to Latvijas
Republikas labklājību un ilgtspēju.
Zināšanas. Spēj parādīt psiholoģijas zinātnes nozarei vai profesijai raksturīgās pamata un
specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni, turklāt daļa zināšanu atbilst psiholoģijas
zinātnes nozares augstāko sasniegumu līmenim. Spēj parādīt psiholoģijas zinātnes nozares
svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni.
Prasmes. Izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, spēj veikt inovatīvu pētniecisku
darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus psiholoģijas
zinātnes nozarē, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Spēj patstāvīgi strukturēt savu
mācīšanos, īstenot profesionālo pilnveidi, parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties
atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt
lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.
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Kompetence. Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot, pieņemt
lēmumus un risināt problēmas psiholoģijas zinātnes nozarē, izvērtēt savas profesionālās darbības
ietekmi uz sabiedrību.
Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr.990 „Noteikumi
par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to tika pārskatīts un nepieciešamības gadījumā mainīts
studiju kursu saturs. Studiju programmas studiju kursu apraksti 2. pielikumā.

2.1.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS.
Studiju programmas saturs, atbilstoši tās struktūrai, ir sadalīts starp obligātās daļas (A), obligātās
izvēles daļas (B) un brīvās izvēles daļas (C) studiju kursiem.
2.1.3.1.tabula. Studiju programmas saturs
Nr.

Kursa nosaukums

OBLIGĀTIE KURSI – 75 77 74 KP
1.
Ievads psiholoģijā

Kursa
kredīts

Pārbaudes
forma

2

dif. ieskaite

2.

Psiholoģijas vēsture

2

3.

2

4.

Zinātniskā pētījuma
metodoloģija
Statistiskās metodes psiholoģijā

5.

Psihes bioloģiskie pamati

4

6.

Vispārīgā psiholoģija

3

7.

Psihodiagnostikas pamati

3

8.

Eksperimentālā psiholoģija

5

9.

Zinātniskā darba izstrāde

1

10.

Informātika

2

11.

Filosofija

4

12.
13.

Loģika
Cilvēka uzvedības ģenētika

2
2

4

Mācībspēki

Dr.habil.psych.,
Dr.habil.paed.,
prof. A.Vorobjovs
dif. ieskaite Dr.habil.psych.,
Dr.habil.paed.,
prof. A.Vorobjovs
dif. ieskaite Dr.psych. asoc.prof.
A.Ruža
dif. ieskaite Dr.psych. asoc.prof.
A.Ruža,
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
dif. ieskaite, Dr.biol. doc.
eksāmens
L.Antoņeviča
eksāmens
Dr.psych., asoc.prof.
A.Ruža
dif. ieskaite Dr..psych.,
doc.V.Raščevskis
eksāmens
Dr..psych.,
doc.V.Raščevskis
dif. ieskaite Dr..psych.,
doc.V.Raščevskis
dif. ieskaite Mag. inf., lekt.V.Vagale
Mag. inf.,
lekt.V.Jankoviče
dif. ieskaite, Lekt. A.Felcis
eksāmens
eksāmens
Lekt. A.Felcis
dif. ieskaite Dr.biol. doc.Z.Sondore
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14.

Attīstības psiholoģija

4

15.

Psihodiagnostikas metodikas

6

16.

Sociālā psiholoģija

4

17.

Personības psiholoģija

4

18.

Klīniskā psiholoģija

4

19.

Neiropsiholoģija

2

20.

Psiholoģiskās
konsultēšanas
pamati
21. Bakalaura darba izstrāde
OBLIGĀTIE IZVĒLES KURSI – 36 KP
1.
Psihiatrijas pamati

10

dif. ieskaite, Dr.psych., doc.
eksāmens
S.Zīmele
Dr.psych., doc.,
V.Raščevskis
Dr.psych.
pētniece,
M.Ņesterova
dif. ieskaite, Dr.psych.,doc.T.Uzole
eksāmens
dif. ieskaite, Dr.psych.,
eksāmens
asoc.prof.A.Ruža,
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
dif. ieskaite, Dr.habil.psych.,
eksāmens
Dr.habil.paed.,
prof.A.Vorobjovs
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
dif. ieskaite, Dr.psych., doc.
eksāmens
S.Zīmele
Dr.psych., doc., T.Uzole
Dr.psych.
pētniece,
M.Ņesterova
dif. ieskaite Dr.psych., doc.
S.Zīmele
Dr.biol. doc.
L.Antoņeviča
Mg.med., lekt. I.Kuņicka
dif. ieskaite, Dr.psych.,doc.T.Uzole
eksāmens
Zinātniskie vadītāji

2

eksāmens

4

2.

Psihoterapijas pamati

2

3.

Psiholoģiskā treniņa tehnikas

6

4.

Psihoanalītisko teoriju apskats

2

5.

Kognitīvā psiholoģija

2

6.

Diferenciālā psiholoģija

2

7.

Tēla psiholoģija

2

Dr.psych., doc.
S.Zīmele
Dr.psych. pētniece,
M.Ņesterova
eksāmens
Dr.psych., doc.
S.Zīmele
Dr.psych., doc.,
V.Raščevskis
dif. ieskaite, Dr.psych., doc.
eksāmens
S.Zīmele,
Dr.psych.,doc.T.Uzole
Dr.psych.,doc.,
V.Raščevskis
dif. ieskaite Dr.psych., vad.pētn.
V.Makarevičs
dif. ieskaite Dr.psych.,
doc.V.Raščevskis
dif. ieskaite Dr.habil.psych.,
Dr.habil.paed.,
prof.A.Vorobjovs
dif. ieskaite Dr.psych.,vad.pētn.
V.Makarevičs
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8.

Socioloģija

2

9.

Demogrāfija

2

10.

Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana
Studiju darbs I; Studiju darbs II

4

11.

12. Profesionālā angļu/vācu valoda

2+2

eksāmens

Dr.sc.soc, as.prof.
O.Peipiņa
dif. ieskaite Dr.sc.soc, as.prof.
O.Peipiņa
dif. ieskaite, Dr.biol. doc.
eksāmens
L.Antoņeviča
dif. ieskaite Zinātniskie vadītāji

6

dif. ieskaite, Mag.phil., lekt.
eksāmens
M.Maslova
Dr.psych. asoc.prof.
A.Ruža
13. Ģimenes psiholoģija
2
dif. ieskaite Dr.psych.,doc.T.Uzole
14. Reklāmas psiholoģija
2
dif. ieskaite Mag.psych.,
doc.V.Raščevskis
BRĪVAS IZVĒLES KURSI jāsavāc vismaz 15 13 10 KP 6 KP
1. Latvijas kultūras vēsture vai
2
dif. ieskaite Mag.phil., lekt.I.Kupšāne
Pasaules kultūras vēsture vai
Mag.hist.,
lekt.
I..Šenberga
Reliģijas vēsture vai
Dr.theol., as.prof.
A.Stašulāne
Projektu izstrāde un vadība vai
Dr.oec., doc. J.Stašāne
Civilā aizsardzība
Dr.iur., doc. A.Matvejevs
Politoloģija
2
dif. ieskaite Mag.hist.,
lekt.D.Oļehnovičs
2. Penitenciārā
pedagoģija
un
2
dif. ieskaite Dr.iur., prof. V.Zahars
psiholoģija vai
Klausīšanas tehnikas
Dr.psych.,doc.T.Uzole
3. Kroskulturālā psiholoģija vai
2
dif. ieskaite Mag.psych.,
doc.V.Raščevskis
Starppersonu attiecības
Dr.psych.,doc.T.Uzole
Lai izlīdzinātu KP semestros, 2012./2013.st.g.studiju kursam „Zinātniskā darba izstrāde” (2 KP)
tika samazināts kursa apjoms uz 1 KP. Studiju kurss „Profesionālā angļu/vācu valoda” (8 KP) tika
samazināts kursa apjoms uz 6 KP, un no C daļas tas tika pārcelts uz B daļu.
Sakarā ar C bloka plūsmu izveidi pilna laika bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” (43310)
2013./2014.studiju gadā imatrikulētajiem (1.studiju gads) tika veiktas šādas izmaiņas studiju
programmas saturā un studiju plānā: 1.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu „Civilā
aizsardzība” (2 KP) (doc. A.Matvejevs) (studiju kurss tika nodrošināts kopā ar PBSP „Tiesību
zinātne”), no 3.semestra uz 1.semestri tika pārcelts studiju kurss „Projektu izstrāde un vadība”
(2KP) (studiju kurss tika nodrošināts kopā ar ABSP „Socioloģija” un ABSP „Ekonomika),
4.semestrī no C daļas uz B daļu pārnests studiju kurss „Reklāmas psiholoģija” (2KP), 5.semestrī C
daļa papildināta ar jaunu studiju kursu „Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija” (2 KP) (prof.
V.Zahars) (studiju kurss nodrošināts kopā ar PBSP „Tiesību zinātne”); 4.semestrī no C daļas uz B
daļu pārnests studiju kurss „Ģimenes psiholoģija” (2KP); 6.semestrī C daļa papildināta ar jaunu
studiju kursu „Starppersonu attiecības” (2 KP) (doc. T.Uzole) (studiju kurss nodrošināts plūsmā ar
PBSP „Tiesību zinātne”).
Sakarā ar C bloka plūsmu izveidi tika veiktas šādas izmaiņas pilna laika bakalaura studiju
programmas „Psiholoģija” (43310) saturā un plānā 2.studiju gadam, sākot ar 2013./2014.studiju
gadu: 3.semestrī izņemts no studiju plāna C daļas studiju kurss „Projektu izstrāde un vadība”
(2KP), 4.semestrī - „Politoloģija” (2KP) un „Tiesību pamati” (2KP), studiju kurss „Diferenciālā
psiholoģija” (2 KP) pārcelts no 4.semestra uz 3.semestri, no 5.semestra C daļas uz 3.semestri B
daļu pārcelts studiju kurss „Reklāmas psiholoģija” (2KP), 5.semestrī C daļa papildināta ar jaunu
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studiju kursu „Penitenciārā pedagoģija un psiholoģija” (2 KP) (prof. V.Zahars) (studiju kurss tiek
nodrošināts kopā ar PBSP „Tiesību zinātne”), studiju kurss „Ģimenes psiholoģija” pārcelts no
6.semestra C daļas uz 4.semestri B daļu, 6.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu
Starppersonu attiecības” (2 KP) (doc. T.Uzole) (studiju kurss tiek nodrošināts kopā ar PBSP
„Tiesību zinātne”).
Sakarā ar C bloka plūsmu izveidi tika veiktas šādas izmaiņas pilna laika bakalaura studiju
programmas „Psiholoģija” (43310) saturā un plānā 2.studiju gadam, sākot ar 2013./2014.studiju
gadu: 5.semestrī no C daļas uz B daļu pārcelts studiju kurss „Reklāmas psiholoģija” (2KP)
6.semestrī C daļa papildināta ar jaunu studiju kursu Starppersonu attiecības” (2 KP) (doc. T.Uzole)
(studiju kurss tiek nodrošināts kopā ar PBSP „Tiesību zinātne”).
Studiju plānu skatīt 1.pielikumā un studiju kursu aprakstus skatīt 2. pielikumā.

2.1.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA.
Studiju process tiek organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), Noteikumiem Nr. 2 “Par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem dokumentiem,
kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā pieņemtajiem studijas
reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas noteikumiem,
kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, pārējo jautājumu risināšana ir
Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Sociālās psiholoģijas katedras pārziņā, kuras programmas
realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF auditorijās un citās
DU struktūrvienību telpās. Augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Psiholoģija”
praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.psych., asoc.prof. A.Ruža.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst sociālo zinātņu akadēmisko bakalaura grādu
psiholoģijā.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr. 450. Tas sniedz objektīvu
informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām psiholoģijas studijām Daugavpils
Universitātē un citās augstākās mācību iestādēs (profesionālajās, maģistra un doktora studijās)
Latvijā, kā arī ārvalstīs.
Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumiem par bakalaura akadēmisko
programmu struktūru“, “Noteikumiem par Valsts akadēmiskās izglītības standartu” – Ministru
kabineta noteikumiem Nr.2, Rīga, 2002.g. 3.janvārī.
Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” apjoms ir 120 KP. Studenti apgūst:




nozares teorētiskos obligātus kursus 74 KP apjomā,
obligātās izvēles kursus 36 KP 40 KP apjomā,
brīvās izvēles kursus – vismaz 10 KP 6 KP apjomā.

Studiju laikā studējošie kārto diferencētas ieskaites un eksāmenus, kā arī bakalaura eksāmenu
psiholoģijā un aizstāv bakalaura darbu (10 KP).
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2.1.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI.
Imatrikulācija studiju programmā notiek saskaņā ar uzņemšanas noteikumiem DU, kuri ik gadu
tiek apstiprināti DU Senātā. Uzņemšanas noteikumi DU izdoti saskaņā ar Augstskolu likumu,
Ministru kabineta 2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām,
kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās” un DU Satversmi.
Tiesības studēt DU ir Latvijas Republikas pilsoņiem un personām, kurām ir Latvijas Republikas
izdota nepilsoņa pase, kā arī personām, kurām ir izsniegtas pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā.
Ārvalstniekiem, kuriem nav izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja, tiesības studēt DU nosaka
Augstskolu likuma 83.pants un DU Uzņemšanas noteikumi pilna laika studijām ārvalstniekiem.
Reflektanti tiek uzņemti, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem latviešu valodā un
literatūrā un pirmajā svešvalodā. Papildus punkti tiek piešķirti par centralizētajiem eksāmeniem
matemātikā un bioloģijā.

2.1.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.
2.1.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas.
Programmas docētāji izmanto šādas studiju formas: lekcijas, seminārus, praktiskos darbus,
treniņus, grupu darbus. Daļu no programmas studenti apgūst patstāvīgi. Studentu patstāvīgais
darbs veido 50% no kopējā kursu apjoma.
Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. Docētāji lekciju
nodrošināšanai plaši izmanto datu projektorus, datorus, kodoskopus, un video aparatūru. Datu
projektoru izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko informācijas
pasniegšanas veidu.
Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studentu sociālo prasmju
attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas sava viedokļa izteikšana un
analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studenti bagātina viens otra pieredzi, apmainās domām,
apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Būtisks ir studentu patstāvīgais darbs ar literatūras
avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās. Semināros notiek diskusijas par
aktuālajām psiholoģijas problēmām, kā arī informācijas, ideju un pieredzes apmaiņa. Praktiskās
nodarbības tiek organizētas arī kā laboratorijas darbi datorklasēs.
Treniņi veicina studējošo praktiskās profesionālās iemaņas un prasmes, sekmē pašizziņas
veidošanas procesu un pašaktualizāciju.
Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību studiju kursu
prasību ietvaros, didaktisko materiālu un metodiku izstrādi konkrētam pedagoģiskajam procesam,
kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru. Studiju procesā veiktais darbs tiek
izmantots arī zinātniskajās publikācijās, konferencēs.
Darbs grupās lielākoties tiek izmantots, lai izšķirtu starpdisciplinārās attiecības, kas veicinātu
zināšanu integrēšanu.
Studiju forma tiek izvēlēta atkarībā no studiju kursa un priekšmeta aplūkojamās tēmas īpatnības.

2.1.6.2. Prakse.
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Atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK 03.01.2002. noteikumi
Nr.2) (http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183) akadēmiskās programmas ietvaros prakse nav
paredzēta.

2.1.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2
''Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1,
4.§), izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves vērtēšanā
izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas - ieskaite un eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja apliecināt
savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un zinātnisko atziņu
lietošanas prasmi.

1. Eksāmenos un ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:
-

ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),

-

augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),

-

vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz viduvēji”),

-

zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

2. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves līmenis
ir pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa
specifiku:


Ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studenti: metodiskie
līdzekļi, aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



Ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



Vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



Kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Psiholoģija” studentu zināšanu līmeni docētāji
novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas: kolokvijus,
kontroldarbus, testus, referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi, gan sesiju laikā –
ieskaitēs un eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.1.8. FINANŠU RESURSI.
Pilna laika studiju programma pārsvarā tiek realizēta no valsts budžeta līdzekļiem. Galvenais
studiju finansējuma avots ir valsts budžets un fizisko vai juridisko personu līdzekļi. Pilna laika
studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts budžeta līdzekļiem, ir samazinājies laika gaitā,
mainoties valsts prioritātēm. Nepilna laika studijas tiek apmaksātas no fizisko vai juridisko
personu finansējums.
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2.1.8.1.tabula. Studējošo finansējums
Studentu skaits
2007./2008.st.g.
2008./2009.st.g.
2009./2010.st.g.
2010./2011.st.g.
2011./2012.st.g.
2012./2013.st.g.
2013./2014.st.g.

Valsts budžeta finansējums
55
52
48
48
58
54
51

Personīgais finansējums
64
75
63
39
23
13
8

2008./2009. – Studiju maksa šajā studiju gadā imatrikulētajiem pilna laika studentiem studiju
maksa ir Ls 950 gadā, bet nepilna laika – Ls 770 gadā.
Kopš 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam pilna laika studijām par maksu
ir Ls 780. Studiju maksa šī studiju gada pirmajam kursam nepilna laika studijām ir Ls 680. Sīkāku
informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas attiecas uz studiju maksas atlaidēm
skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa

2.1.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS.
2.1.9.1. Studiju
standartam.

programmas

atbilstība

akadēmiskās

izglītības

Studiju programmas struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par valsts
akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).
2.1.9.1.1. tabula. Akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” atbilstība akadēmiskās
izglītības standartam
PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS (KP)

BAKALAURA STUDIJU PROGRAMMA
''PSIHOLOĢIJA'' (KP)

Bakalaura studiju programmas apjoms pilna
laika studijās ir 120 līdz 160 kredītpunktu

Bakalaura studiju programmas apjoms ir
120 KP.

Obligātā daļa (ne mazāk kā 50 KP)

Obligātā daļa satur 74 KP, tai skaitā studiju
darbu 4 KP un bakalaura darbu 10 KP apjomā.

Obligātās izvēles daļa (ne mazāk kā 20 KP)

Obligātās izvēles daļa satur 36 KP.

Brīvās izvēles daļa (KP skaits nav
reglamentēts)

Brīvās izvēles daļa satur 10 KP.

Bakalaura darbs (ne mazāk kā 10 KP)

Bakalaura darbs 10 KP.
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2.1.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam.
Studiju programma ir akadēmiska.

2.1.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām studiju
programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2).
Daugavpils Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programma dod iespēju iegūt akadēmisku
izglītību psiholoģijā trīs gadu laikā. Šīs programmas ietvaros tiek realizēti kursi, kas studējošiem
dod iespēju apgūt zināšanas par psiholoģijas pamatnostādnēm, principiem, struktūru un
metodoloģiju, psiholoģijas attīstības vēsturi un mūsdienu aktuālām problēmām galveno
psiholoģijas apakšnozaru ietvaros, kā arī ļauj izprast psiholoģijas zinātnes raksturojumu un
problēmas starpnozaru aspektā.
Latvijā sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā var iegūt vēl divās studiju programmās
– Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” un Rīgas Pedagoģijas un
izglītības vadības akadēmijas studiju programmā „Psiholoģijas bakalaurs”. Sīkāks salīdzinājums
tiks veikts ar Latvijas Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmu, kas ir veidota pēc
līdzīgiem principiem kā šī psiholoģijas bakalaura studiju programma. Salīdzinot (skat. 2.tabulu)
abas programmas, varam redzēt, ka programmu struktūra ir ļoti līdzīga. Arī visi obligātie A daļas
kursi, kas tiek realizēti Daugavpils Universitātē, ir iekļauti arī Latvijas Universitātes psiholoģijas
bakalaura studiju programmā. Sakrīt arī daļa no piedāvātajiem izvēles kursiem, kā arī bakalaura
darba izstrādes gaitā tiek ievērots vienots princips – darba izstrāde aizsākas jau agrīni studiju
procesā, un konsekventā darbība pakāpeniski un loģiski noved pie galīgās aizstāvēšanas 6.semestra
noslēgumā. Galvenā atšķirība ir vērojama saistībā ar brīvās izvēles C daļu. Latvijas Universitātes
psiholoģijas studiju programmas studējošie var brīvi pēc savām interesēm izvēlēties studiju kursus
no visa LU piedāvāto studiju kursu klāsta, turklāt šiem kursiem nav jābūt psiholoģijas zinātnes
kursiem, savukārt Daugavpils Universitātē tiek piedāvāti konkrēti C daļas studiju kursi, kas daļēji
ietver arī psiholoģijas zinātņu nozaru kursus. Pēc bakalaura studijām absolventi var turpināt
studijas psiholoģijas maģistrantūrā.
Programmu salīdzināšanas nolūkos, ir iespējams salīdzināt DU psiholoģijas bakalaura programmu
ar Viļņas Universitātes trīsgadīgo psiholoģijas bakalaura studiju programmu (120 KP), kas ir
paredzēta tiem studentiem, kuriem jau ir augstākā izglītība citā nozarē (Viļņas Universitātes
psiholoģijas bakalaura programma tiem studentiem, kuriem nav iepriekšēja augstākā izglītība, ir
četrgadīga). Arī Viļņas Universitātes trīsgadīgā bakalaura studiju programmā iekļautie studiju
kursi pārklājas ar DU realizētajiem obligātajiem kursiem. Atšķirības ir vērojamas saistībā ar
starpnozaru kursiem, jo Viļņas Universitātes trīsgadīgā bakalaura programma sastāv pārsvarā tikai
no psiholoģijas pamatnozaru kursiem, un starpnozaru kursi (izņemot augstāko matemātiku un
statistiku) tajā nav iekļauti vispār. Arī psiholoģijas apakšnozaru kursi šajā programmā ir iekļauti
salīdzinoši mazāk, bet tas savukārt ļauj plašāk apgūt jau pieminētos pamatnozaru kursus.
Tartu Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmas apjoms arī ir 120
kredītpunkti, bet atšķirībā no DU programmas tajā tiek realizēta moduļu sistēma. Programmas
struktūru veido obligātie moduļi starpnozaru un psiholoģijas pamatnozaru kursos (kopā 32KP),
sašaurinātie un specializētie psiholoģijas moduļi, kas ietver dažādus psiholoģijas nozaru kursus (32
obligātie un 32 izvēles KP), plānveida modulis, kas piedāvā ļoti dažādus psiholoģijas apakšnozaru
kursus, kas ļauj padziļināt savas zināšanas noteiktās psiholoģijas jomās (jāizvēlas 8 KP), brīvās
izvēles daļa (12KP) un bakalaura eksāmens (4KP). Ja salīdzina, cik kredītpunktu kopā veido
obligātie studiju kursi un izvēles kursi, sadalījums ir ļoti līdzīgs DU psiholoģijas bakalaura studiju
programmas sadalījumam.
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Tartu Universitātes psiholoģijas bakalaura studiju programmā studiju kursi ir diezgan
sadrumstaloti, un pārsvarā ir 2 kredītpunktu kursi. Tomēr saturiski tie pilnībā saskan ar DU
psiholoģijas bakalaura studiju programmas kursiem. Noslēgumā netiek izstrādāts bakalaura darbs,
bet gan kārtots bakalaura eksāmens.
Arī Tartu Universitātes bakalaura programmas absolventi var turpināt studijas psiholoģijas
maģistrantūrā.
Lai arī struktūras un programmas organizācijas principu ziņā katrai no programmām ir sava
specifika, saturiski DU studējošie psiholoģijas bakalaura studiju programmas obligātajā daļā
apgūst praktiski tādus pašus kursus kā Viļņas un Tartu universitātēs.
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2.1.9.3.1.tabula. DU psiholoģijas bakalaura studiju programmas salīdzinājums ar Latvijas Universitātes bakalaura studiju programmu ”Psiholoģija”, Tartu
Universitātes psiholoģijas bakalaura programmu un Viļņas Universitātes psiholoģijas bakalaura programmu.

Salīdzināmie faktori
Studiju ilgums
Kredītpunktu
daudzums
Piešķirtais grāds
Programmas
struktūra

Vispārizglītojošie
kursi

Daugavpils Universitātes
psiholoģijas bakalaura
studiju programma
PLK 6 semestri

Latvijas Universitātes
psiholoģijas bakalaura studiju
programma
PLK 6 semestri
NLK 7 semestri

Tartu Universitātes
Viļņas Universitātes
psiholoģijas bakalaura studiju
psiholoģijas bakalaura
programma*
studiju programma*
PLK 6 semestri
NLK 6 semestri

120 KP

120 KP

120 KP

Sociālo zinātņu bakalaura grāds
psiholoģijā
A daļa – obligātie kursi (74 KP)
B daļa - obligātās izvēles kursi
(36 KP) ,
C daļa – brīvā izvēle (10 KP)
Filosofija (4)
Socioloģija (2)
Profesionālā svešvaloda (6)

Sociālo zinātņu bakalaura grāds
psiholoģijā
A daļa – obligātie kursi (66 KP)
B daļa - obligātās izvēles kursi
(44 KP) ,
C daļa – brīvā izvēle (10 KP)
Filosofijas pamati (4)
Ievads socioloģijā (4)
Svešvaloda (4)
Sociālā antropoloģija (2)
Ekonomikas teorijas pamati (2)

Sociālo zinātņu bakalaura Psiholoģijas bakalaurs
psiholoģijā
Obligātie kursi (64 KP)
Programmā
visi
kursi
Izvēles psiholoģijas nozares norādīti kā obligātie
kursi (40 KP)
Brīvā izvēle (12 KP)
Ievads sociālajās zinātnēs (4)
Socioloģijas pamati (2)

Loģika (2)
Psiholoģijas
pamatstudiju
(A daļa)

Ievads psiholoģijā (2)
kursi Vispārīgā psiholoģija (3)
Zinātniskā darba izstrāde (1)

Ievads psiholoģijā (7)

Ekonomikas pamati (2)
Matemātika (2)
Ētikas pamati (2)
Motivācijas psiholoģija (2)
Emociju
un
motivācijas
psiholoģija (2)
Atmiņas psiholoģija (2)

120 KP

Augstākā matemātika (4)
Ievads psihiatrijā (3)
Vispārīgā psiholoģija (3)
Vispārīgā psiholoģija: sajūtas
un uztvere (3)
Sajūtu
un
uztveres
praktikums (2)
Emocijas un motivācija (5)
Psiholoģijas vēsture (4)

Psiholoģijas vēsture (2)
Psiholoģijas vēsture (3)
Psihes bioloģiskie pamati(4)
Psihes bioloģiskie pamati (4)
Ģenētika (2)
Cilvēka uzvedības ģenētika (2)
Bioloģiskā psiholoģija (2)
Zinātniskā
pētījuma Pētniecības
metodoloģija Eksperimenta
plānošanas Psiholoģisko

pētījumu

metodoloģija (2)
psiholoģijā (2)
Statistiskās metodes psiholoģijā Matemātiskā
(4)
psiholoģijā (4)
Attīstības psiholoģija(4)
Personības psiholoģija (2)
Sociālā psiholoģija (4)

Psihodiagnostikas metodikas (6)

Kognitīvā psiholoģija (4)
Klīniskā psiholoģija (4)
Eksperimentālā psiholoģija(5)

Psiholoģijas nozaru Psiholoģiskā treniņa tehnikas (4)
kursi
(B daļa)
Studiju darbs (4)

Ģimenes psiholoģija (2)
Diferenciālā psiholoģija (2)

pamati (2)
statistika Datu
apstrāde
zinātnēs (4)

metodoloģija (3)
sociālajās Statistisko datu analīze (4)
Daudzfaktoru
statistiskās
analīzes metodes (3)
Attīstības psiholoģija (2)
Attīstības psiholoģija (5)
Attīstības psiholoģija (4)
Gerontopsiholoģija (3)
Personības psiholoģija (4)
Personības psiholoģija (2)
Personības psiholoģija (6)
Sociālā psiholoģija (2)
Sociālā psiholoģija (5)
Grupas uzvedības psiholoģija
Sociālā psiholoģija (4)
(2)
Ievads attieksmju psiholoģijā
(2)
Psihometrika (2)
Psihometrikas pamati (2)
Psiholoģiskā testēšana (3)
Pētījuma metodes psiholoģijā Izpētes metodes (3)
Izpētes metodes psiholoģijā (2)
(4)
Novērošanas prakse (2)
Kognitīvā
psiholoģija
un Uzmanības,
atmiņas un
Kognitīvā psiholoģija (4)
uzvedības regulācija (6)
domāšanas psiholoģija (5)
Psihopatoloģija (2)
Patopsiholoģija (3)
Patopsiholoģija (4)
Klīniskā psiholoģija (2)
Klīniskā psiholoģija (4)
Eksperimentālā psiholoģija (2) Eksperimentālās psiholoģijas
Eksperimentālā psiholoģija(2)
Klasiskie
psiholoģijas metodes (3)
eksperimenti (2)
Praktikums sociālajā psiholoģijā Komunikācijas apmācība (2)
Sociālo prasmju praktikums
(4)
(2)
Psihofizioloģija
Uzvedības psihofizioloģija (4) Psihofizioloģija (2)
Kursa darbs (4)
Pētījums (2)
Vispārīgā psiholoģija: valoda
Valodas un runas psiholoģija (2)
(2)
Sociālā antropoloģija
Ģimenes psiholoģija (2)
Individuālo
atšķirību
Diferenciālā psiholoģija (2)
psiholoģija (2)
Dzimuma psiholoģija (2)
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Neiropsiholoģija (2)

Neiropsiholoģija (2)
Pedagoģiskā psiholoģija (2)

Cilvēka fizioloģija un veselības
Veselības psiholoģija (2)
veicināšana (4)
Ievads juridiskajā psiholoģijā
Starpkultūru psiholoģija (2)
Organizāciju psiholoģija (3)
Informātika (2)
Psiholoģisko datu datorapstrāde
un analīze (2)
Psihosomatika
Psiholoģiskās
konsultēšanas
pamati (4)
Ievads
psiholoģiskajā
konsultēšanā (2)

Ievads skolu psiholoģijā (2)

Juridiskā psiholoģija (2)
Starpkultūru psiholoģija (2)
Indivīds un organizācija (4)

Konsultēšanas pamati (2)

Neiropsiholoģija (3)
Izglītības psiholoģija (4)
Veselības psiholoģija (2)

Organizāciju psiholoģija (3)

Psiholoģiskā
konsultēšana
(3)
Praktikums
psiholoģiskajā
konsultēšanā (2)

Vides psiholoģija
Zoopsiholoģija
Dzīvnieku uzvedība (2)
Politiskā psiholoģija
Vardarbības psiholoģija
Krīzes psiholoģija
darba 10 KP – notiek pakāpeniski 10 KP – notiek pakāpeniski Bakalaura eksāmens pēdējā 8 KP pēdējā semestrī
pēdējo divu semestru laikā
semestrī 4 KP
un pēdējo trīs semestru laikā

Bakalaura
izstrāde
aizstāvēšana
Vērtēšana,
pārbaudes formas

Diferencētās ieskaites, eksāmeni, Eksāmeni, aizstāvēšana
aizstāvēšana

Eksāmeni, aizstāvēšana

* Programmu salīdzinājums ir veikts, balstoties uz Viļņas Universitātes Filozofijas fakultātes mājas lapā publicētās psiholoģijas bakalaura studiju
programmas plānu (https://klevas.vu.lt/pls/klevas/public_ni$www_progr_app.show?p_kalba_name=en&p_mode=view), un Tartu Universitātes mājas
lapā publicēto psiholoģijas bakalaura studiju programmas plānu (http://psych.ut.ee/psych/index.cgi?h&bakope_ver2)
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2.1.10. STUDĒJOŠIE.
2.1.10.1. Studējošo skaits.
2.1.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2012./2013.

PILNA LAIKA
STUDIJAS
55
59
58
60
68
64
58

NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
54
68
53
36
13
3
1

KOPĀ
109
127
111
96
81
67
59

2.1.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2012./2013.

2.1.10.2.1.tabula.Imatrikulēto skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
21
20
26
14
20
0
24
8
24
0
22
0
22
0

KOPĀ
41
40
20
32
24
22
22

2.1.10.3. Absolventu skaits.
GADS
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2012./2013.

2.1.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
PILNA LAIKA
NEPILNA LAIKA
STUDIJAS
STUDIJAS
18
11
16
7
11
21
14
16
13
10
19
1
15
0

2.1.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze.
Aptaujas galvenie rezultāti 2008./2009. studiju gadā:
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KOPĀ
29
23
32
30
23
20
15

Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” +
„pamatā apmierina” – 78%, daļēji apmierina – 22%; 75% studējošie apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 81% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā; taču 75% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem nav pietiekams. Visi studējošie studiju procesā izmanto datortehniku un
Internetu. Diemžēl tikai 33% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar
mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
Aptaujas galvenie rezultāti 2009./2010. studiju gadā:
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” +
„pamatā apmierina” – 78%, daļēji apmierina – 22%; 77% studējošie apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 83% studējošie apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā; toties 81% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem nav pietiekams. Visi studējošie studiju procesā izmanto datortehniku un
Internetu. Diemžēl tikai 29% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar
mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
2010./2011. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina”
38%, „pamatā apmierina” – 52%, daļēji apmierina – 10%; 91% studējošo apmierinoši vērtēja
sadarbību ar mācībspēkiem; 98% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas
realizēšanu kopumā; 48% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem nav pietiekams; visi studējošie studiju procesā izmanto datortehniku un
Internetu. 76% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un
metodisko materiālu ir pietiekams.
2011./2012. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Psiholoģijas nozares studiju kursi vērtēti kā ļoti svarīgi un svarīgi, kā vidēji svarīgi vai
nesvarīgi ir atzīmēti galvenokārt studiju kursi, kuri nav tieši saistīti ar psiholoģijas nozari,
piemēram, socioloģija, Latvijas kultūras vēsture, reliģiju vēsture, projektu izstrāde un vadība.
Pasniegšanas līmenis lielākoties vērtēts kā augsts un ļoti augsts.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina”
46%, „pamatā apmierina” – 47%, daļēji apmierina – 7%; 63% studējošo apgalvoja, ka studiju
procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams. Visi
studējošie studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu. 35% aptaujāto apgalvoja, ka
izvēles kursu piedāvājums nav pietiekams. 48% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem nav pietiekams. 95% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību
ar mācībspēkiem; 95% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu
kopumā, 2,5% - neapmierinoši, bet 2,5% snieguši citu atbildi. Studējošo priekšlikumi bija
paplašināt sadarbību ar ārvalstu augstskolām, palielināt praktisko nodarbību skaitu, palielināt
vieslektoru un izvēles studiju kursu skaitu.
2012./2013. studiju gada aptaujas galvenie rezultāti:
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Studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti.
Psiholoģijas nozares studiju kursi vērtēti kā ļoti svarīgi un svarīgi, kā vidēji svarīgi vai
nesvarīgi ir atzīmēti galvenokārt studiju kursi, kuri nav tieši saistīti ar psiholoģijas nozari,
piemēram, socioloģija, demogrāfija, reliģiju vēsture, politoloģija, projektu izstrāde un vadība.
Pasniegšanas līmenis lielākoties vērtēts kā augsts un ļoti augsts, dažos studiju kursos kā
vidējs, piemēram, psihes bioloģiskie pamati, cilvēka fizioloģija un veselības veicināšana,
projektu izstrāde un vadība.
Visus studējošos apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina”
19%, „pamatā apmierina” – 70%, daļēji apmierina – 11%; 57% studējošo apgalvoja, ka
studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams. Visi
studējošie studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu. 53% aptaujāto apgalvoja, ka
izvēles kursu piedāvājums nav pietiekams. 66% studējošie apgalvoja, ka studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem nav pietiekams. 95% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību
ar mācībspēkiem; 91,5% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu
kopumā, 5% - neapmierinoši, bet 3,5% snieguši citu atbildi. Studējošo priekšlikumi bija
uzlabot datoru tehnisko stāvokli datorklasēs, paplašināt sadarbību ar ārvalstu augstskolām,
palielināt praktisko nodarbību skaitu, uzlabot bibliotēkas nodrošinājumus, palielināt
vieslektoru un izvēles studiju kursu skaitu, vairāk patstāvīgo darbu un pārbaudes darbu.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2013./2014.studiju gadā: visus studējošos apmierina
izvēlētā studiju programma: pilnīgi apmierina – 27%, pamatā apmierina 54%, bet daļēji
apmierina 19% studējošo. Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem par pietiekamu uzskata 43% studējošo, par daļēji pietiekamu –
54%. 73% studējošo norāda, izvēles kursu skaits ir pietiekams. 46% aptaujāto uzskata, ka ir
pietiekams vieslektoru skaits, bet 27% - ka daļēji pietiekams. 78% respondentu ir apmeklējuši
gandrīz visas nodarbības, 19% - vairāk kā pusi. Tika saņemti arī ieteikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanai: stingrāk kontrolēt apmeklējumus; nodrošināt docētājus ar
jauniem datoriem un projektoriem, vairāk praktisko nodarbību, treniņu; ieviest vairāk
praktisko uzdevumu; labāk sakārtot nodarbību sarakstu; akreditēt profesionālo programmu;
aicināt vairāk vieslektoru, arī no ārzemēm; vairāk patstāvīgo darbu, varētu ieviest vidussesiju;
vairāk pievērsties jaunu studiju kursu izstrādei.
Studējošo aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti 7. pielikumā.

2.1.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze.
Absolventu aptaujas netika veiktas.

2.1.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā,
bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus studiju
programmas realizācijas laikā. Savu priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju
grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studējošie
iesaka programmas direktoram vai katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza izskatīšanai SZF
Domē.
Bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” pārstāvji aktīvi darbojas studentu pašpārvaldē,
respektīvi, DU Studentu Padomē, ar kuras starpniecību tiek apkopoti un sagatavoti
priekšlikumi studiju procesa un studiju vides kvalitātes uzlabošanai. Studējošie ir pamatojuši
un sagatavojuši konstruktīvus priekšlikumus saistībā ar studiju procesa organizācijas un
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studējošo studiju un dzīves apstākļu uzlabošanu, piemēram, par Studējošo servisa centra
izveidošanu, par DU Informācijas dienu un darbu ar reflektantiem, par dienesta viesnīcām u.c.
Studējošie, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī SZF
prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem
jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.
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2.2. AKADĒMISKĀ MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA „PSIHOLOĢIJA”
2.2.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.
Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Psiholoģija” mērķis ir nodrošināt DU
imatrikulēto studentu akadēmisko izglītību psiholoģijas zinātnē, sniedzot padziļinātas
teorētiskās zināšanas sociālās psiholoģijas apakšnozarē un attīstot patstāvīgas zinātniski
pētnieciskās darbības prasmes un iemaņas.
Maģistrantūrā paredzētas psiholoģijas zinātnes studijas, kas ietver teorētiskus un praktiskus
studiju kursus, kuri tālāk padziļina zināšanas, iemaņas un prasmes psiholoģiskajā pētniecībā.
Teorētiskie, metodoloģiskie un praktisko iemaņu kursi veicina sekojošo uzdevumu
realizāciju:


veicināt studējošo teorētisko zināšanu, izziņas un pētniecisko prasmju individuālo
lietošanu noteiktas problēmas risināšanai;



nodrošināt psiholoģiskās
iedzīvotājiem;



sekmēt augstskolu un citu mācību iestāžu zinātniskā potenciāla un metodiskā līmeņa
celšanos;



apmierināt sociālo un pētniecisko centru pieprasījumu pēc kvalificētiem speciālistiem.



sekmēt spējas izprast, salīdzināt un kritiski izvērtēt dažādas psiholoģijas teorijas;



sekmēt spējas izstrādāt zinātniski radošu un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu
patstāvīgu psiholoģisku pētījumu;



veicināt maģistranta personības izaugsmi darbībai demokrātiskā sabiedrībā;



veicināt augstu profesionālās ētikas standartu realizāciju.

izglītības

turpināšanas

iespējas

Latgales

reģiona

Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst DU izvirzītajiem mērķiem (skat. Daugavpils
Universitātes
attīstības
stratēģija
2006.-2016.gadam
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_kopsavilkums.pdf)
un
Daugavpils
Universitātes (turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības
virzieniem; tie ir orientēti uz psihologu profesionālās kompetences tālāku pilnveidi. Mērķi un
uzdevumi ir sasniedzami visu triju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – psiholoģijas
studiju programmu pēctecībā un savstarpējā saskaņotībā. Daugavpils Universitātē šai
bakalaura studiju programmai līdzīgas studiju programmas īstenotas netiek.

2.2.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ.

Maģistra studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un iegūst
jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes psiholoģijas jomā.
Studiju programmā iegūstamajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un kompetencei)
jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi sekmējot Latvijas
Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi un līdz ar to Latvijas
Republikas labklājību un ilgtspēju.
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Zināšanas. Studējošie spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, kuras
atbilst psiholoģijas zinātnes nozares un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un
kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai.
Prasmes. Studējošie spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par
sarežģītiem un sistēmiskiem psiholoģijas nozares aspektiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu
kompetenču pilnveidi, uzņemties atbildību par darba rezultātiem un to analīzi, veikt inovācijas
psiholoģijas nozarē, veikt pētniecību sarežģītos apstākļos, izmantojot jaunas pieejas.
Kompetence. Studējošie spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas
problēmas, pamatot lēmumus un veikt papildu analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas,
dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības darbības metožu attīstībā, parādīt
izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrību.
Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr.990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to tika pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursu saturs. Studiju programmas studiju kursu apraksti
2. pielikumā.

2.2.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS.
DU psiholoģijas maģistrantūras studējošie apgūst šādus studiju moduļus: teorētiskais,
teorētisko atziņu aprobācijas un pētnieciskā darba modulis.
2.2.3.1.tabula. Studiju programmas saturs
Studiju kursa nosaukums vai
KP
Pārbaudījums
darbības veids
1. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde
un analīze: Kvantitatīvās pētījuma metodes
2
Dif. ieskaite
psiholoģijā
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde
un analīze: Kvalitatīvās pētījuma metodes
psiholoģijā
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde
un analīze: Pētījuma datu datorapstrāde
Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde
un analīze: Zinātniskā darba izstrāde
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas

2

Dif. Ieskaite
Eksāmens

2

Dif. ieskaite

2
5

Dif. ieskaite
Eksāmens

Mūsdienu personības problēmas

4

Eksāmens

Grupu attiecību procesi

5

Eksāmens

3

Eksāmens

Problēmas un risinājumi socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās
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Docētāji

Dr. psych., asoc.prof.
A.Ruža
Dr.psych.,
prof.A.Pipere

Dr. psych., doc.
V.Raščevskis
Dr. psych., asoc.prof.
A.Ruža
Dr. psych., asoc.prof.
A.Ruža
Dr.habil.psych,
Dr.habil.paed.,
prof.A.Vorobjovs
Dr.habil.psych,
Dr.habil.paed.,
prof.A.Vorobjovs,
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
Dr.soc., prof.
V.Meņšikovs

Starppersonu attiecību procesi

5

Eksāmens

Dr.psych., doc.
V.Raščevskis

Kopā:
30
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā*
Migrācijas procesu sociāli psiholoģiskie aspekti
vai
2
Dif. ieskaite
Vides psiholoģija un personības kvalitatīvas
attīstības problēmas
Pozitīvā psiholoģija

Dr.psych., doc.
V.Dombrovskis
Dr.psych.,prof.
A.Pipere
Dr.psych., doc.
S.Zīmele
Dr.psych., doc. T.Uzole
Profesionālā stresa vadīšana organizācijā
2
Dif. ieskaite Dr.psych., doc. T.Uzole
Organizācijas psiholoģija
2
Dif. ieskaite
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
Seminārs vadības psiholoģijā
2
Dif. ieskaite Dr.psych., doc. T.Uzole
Kroskulturālā psiholoģija
2
Dif. ieskaite
Dr.psych., doc.
V.Raščevskis
* Katram maģistrantam jāizvēlas studiju semināri ne mazāk kā 10 KP apjomā)
B. Pētījumu rezultātu aprobācija
Zinātniskā raksta sagatavošana publicēšanai
5
Dif. ieskaite
Darba zinātniskais
vadītājs
Pētījuma rezultātu apkopošana un ziņojums
5
Dif. ieskaite
Darba zinātniskais
konferencē
vadītājs
Uzstāšanās maģistra zinātniskajos lasījumos
5
Dif. ieskaite
Darba zinātniskais
vadītājs
Lektora prakse
5
Dif. ieskaite
Darba zinātniskais
vadītājs
Kopā:
20
3. Pētnieciskais darbs
Maģistra darba izstrāde
20
Dif. ieskaite
Darba zinātniskais
vadītājs
Kopā: 80 KP
Gala pārbaudījumi:
1. Maģistra eksāmens psiholoģijā
2. Maģistra darba aizstāvēšana
2012./2013.studiju gadā uz vienu gadu 2.studiju gada studiju plānā tika veiktas izmaiņas
sakarā ar docētāja atvaļinājumu: studiju kurss „Problēmas un risinājumi socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās” (3 KP) no 4.semestra tika pārcelts uz 3.semestri, bet studiju
kurss „Grupu attiecību procesi” (3KP) – no 3.semestra uz 4.semestri.
2013./2014.studiju gadā studiju programmas saturā tika veiktas izmaiņas: tā kā studiju kurss
„Vides psiholoģija un personības kvalitatīvas attīstības problēmas” jau ilgāku laiku netika
lasīts, tā vietā tika ieviests jauns kurss „Pozitīvā psiholoģija” (doc. S.Zīmele, doc. T.Uzole).
Studiju kursa „Psiholoģiskā pētījuma organizācija, datu apstrāde un analīze: Kvalitatīvās
pētījuma metodes psiholoģijā” tika mainīts uz „Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija” ar
pārbaudes veidu „eksāmens”, jo tas tiek nodrošināts plūsmā ar PMSP „Izglītības psihologs”.
Studiju plānu skatīt 1.pielikumā un studiju kursu aprakstus skatīt 2. pielikumā.
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2.2.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA.
Studiju process tiek organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm), Noteikumiem Nr. 2 “Par valsts akadēmiskās
izglītības standartu” (http://www.likumi.lv/doc.php?id=55887) u.c. normatīvajiem
dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā pieņemtajiem
studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU Uzņemšanas
noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju padome, pārējo jautājumu
risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Sociālās psiholoģijas katedras pārziņā, kuras
programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu. Studijas realizē SZF
auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Augstākās izglītības maģistra studiju
programmas „Psiholoģija” praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.psych.,
asoc.prof. A.Ruža.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie iegūst sociālo zinātņu akadēmisko maģistra
grādu psiholoģijā.
Studiju programmas diploma pielikums atbilst MK noteikumiem Nr.450. Tas sniedz objektīvu
informāciju un nodrošina kvalifikāciju apliecinošu dokumentu akadēmisku atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekļautas ziņas par diplomā minētās personas sekmīgi pabeigto studiju
būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu.
Pēc programmas sekmīgas apgūšanas paveras iespējas tālākām psiholoģijas studijām
Daugavpils Universitātē un citās augstākās mācību iestādēs (doktora studijās) Latvijā, kā arī
ārvalstīs.
Studiju programmas struktūra un saturs atbilst “Noteikumiem par Valsts akadēmiskās
izglītības standartu” – Ministru kabineta noteikumiem Nr.2, Rīga, 2002.g. 3.janvārī.
Psiholoģijas maģistra studijās uzsvars tiek likts uz studējošo patstāvīgo zinātnisko darbu, kas
saistīts ar psiholoģijas teorijas atsevišķu jautājumu dziļāku izpēti, izpratni un to daļēju
izmantošanu praktiskajā darbībā. Lai atzīmētu zinātniskā darba nozīmīgumu, otrajā studiju
posmā no maģistrantiem tiek prasīta obligātā uzstāšanās ar pētījumu rezultātiem zinātniskajās
konferencēs vai šo rezultātu publicēšana.
Programmas īpatnība ir tā, ka bez pētnieciskā darba iemaņām studenti savas profesionālās
izaugsmes nolūkā gūst arī praktiskā pētnieciskā darba iemaņas.
Programma sastāv no trijiem moduļiem:
1. Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi (30 KP)
2. Teorētisko atziņu aprobācija (30 KP)
3. Pētnieciskais darbs (maģistra darbs – 20 KP)
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maģistra studiju programmas stratēģisko virzību nosaka sociālās psiholoģijas un
personības psiholoģijas zinātnes apakšnozares metodoloģiskā uzbūve;



studiju programmas 1.modulis ir visas programmas kopumā metodoloģiskā daļa, kurā
tiek atspoguļots moderno teoriju attīstības stāvoklis. Tiek sīki analizēti izpētes
metodiskie paņēmieni, to konstruēšanas principi un adaptācijas problēma dažādās
kultūrās un Latvijas kultūrā konkrēti. Tiek likts uzsvars uz kvantitatīvo un kvalitatīvo
pētniecisko metožu savstarpējo samēru eksperimentālās procedūras organizācijā.
Kopumā 1.moduļa satura izveides ideja ir parādīt cilvēka personības ontoģenēzes
īpatnības un likumsakarības sociālās mijiedarbības un kognitīvās psiholoģijas
kontekstā;



2.moduļa saturs paredz teorētisko atziņu un eksperimentālo rezultātu apkopojuma un
prezentācijas (zinātniskajās konferencēs, izdevumos, semināros u.c.) iemaņu un
prasmju nostiprināšanu;



3.moduļa saturs ietver maģistra darba izstrādi.

2.2.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI.
DU SZF ir iespēja apgūt akadēmisko studiju programmu “Psiholoģija” ar iegūstamo sociālo
zinātņu maģistra grādu psiholoģijā Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas
pastāvīgajiem iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un
nacionālās piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un
dzīves vietas. Citu valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz līguma pamata. Par DU SZF
akadēmiskās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” studējošo var kļūt personas, kuras
ieguvušas bakalaura grādu psiholoģijā vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību
psiholoģijas jomā. Uzņemšana notiek konkursa kārtībā, reflektanti konkursā piedalās ar
gal/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.

2.2.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.
2.2.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas.
Programmas docētāji izmanto šādas studiju formas: lekcijas, seminārus, praktiskos darbus,
grupu darbus. Daļu no programmas studenti apgūst patstāvīgi. Studējošo patstāvīgais darbs
veido 50% no kopējā kursu apjoma.
Lekcijām ir studiju kursa ievada, konsultējoša, rezumējoša un izvērtējoša funkcija. Docētāji
lekciju nodrošināšanai plaši izmanto datu projektorus, datorus, kodoskopus, un video
aparatūru. Datu projektoru izmantošana lekcijās tiek uzskatīta par vienu no visoptimālāko
informācijas pasniegšanas veidu.
Praktiskās nodarbības tiek organizētas kā semināri, kur tiek sekmēta studējošo sociālo
prasmju attīstība, pilnveidotas individuālā vai grupas darba prezentācijas sava viedokļa
izteikšana un analīzes prasmes. Darbojoties šādā veidā, studējošie bagātina viens otra
pieredzi, apmainās domām, apzinās pastāvošo viedokļu daudzveidību. Būtisks ir studējošo
patstāvīgais darbs ar literatūras avotiem, izlasītais materiāls tiek analizēts grupu diskusijās.
Semināros notiek diskusijas par aktuālajām psiholoģijas problēmām, kā arī informācijas, ideju
un pieredzes apmaiņa. Praktiskās nodarbības tiek organizētas arī datorklasēs.
Individuālās darba formas orientētas uz studentu vajadzībām, viņu interešu virzību studiju
kursu prasību ietvaros, didaktisko materiālu un metodiku izstrādi konkrētam pedagoģiskajam
procesam, kā arī darbam ar studiju kursam obligāto un papildus literatūru. Studiju procesā
veiktais darbs tiek izmantots arī zinātniskajās publikācijās, konferencēs.
Darbs grupās lielākoties tiek izmantots, lai izšķirtu starpdisciplinārās attiecības, kas veicinātu
zināšanu integrēšanu.
Studiju forma tiek izvēlēta atkarībā no studiju kursa un priekšmeta aplūkojamās tēmas
īpatnības.
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2.2.6.2. Prakse.
Atbilstoši Noteikumiem par valsts akadēmiskās izglītības standartu (MK 03.01.2002.
noteikumi Nr.2) (http://www.likumi.lv/doc.php?id=57183) akadēmiskās programmas ietvaros
prakse nav paredzēta.

2.2.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
Nr. 2 ''Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī;
prot. Nr. 1, 4.§), izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas - ieskaite un
eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

3. Eksāmenos un ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:
-

ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),

-

augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),

-

vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz
viduvēji”),

-

zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

4. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa
specifiku:


Ir studiju kursi, kuros notiek regulāras atskaites formas, tās veido studenti:
metodiskie līdzekļi, aptaujas izdales materiāli, pārbaudes darbu sagatavošana;



Ir studiju kursi, kuros vērtēšana notiek kursa noslēgumā;



Vērtēšanu nosaka apgūstāmās vielas specifika;



Kā rezultātu novērtējošu veidu var uzskatīt izdales materiālu izstādi.

Akadēmiskās maģistra studiju programmas “Psiholoģija” studējošo zināšanu līmeni docētāji
novērtē gan semestra laikā, izmantojot patstāvīgā studiju darba pārbaudes formas: testus,
referātus, uzstāšanos semināros, radošo darbu izpildi, gan sesiju laikā – ieskaitēs un
eksāmenos, kas notiek gan mutiski, gan rakstiski.

2.2.8. FINANŠU RESURSI.
Pilna laika studiju programma tiek realizēta no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko vai
juridisko personu līdzekļiem. Pilna laika studiju vietu skaits, kas tiek finansēts no valsts
budžeta līdzekļiem, būtiski nemainās.
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Studentu skaits
2008./2009.st.g.
2009./2010.st.g.
2010./2011.st.g.
2011./2012.st.g.
2012./2013.st.g.
2013./2014.st.g.

2.2.8.1.tabula. Studiju finansējums
Valsts budžeta finansējums
Personīgais finansējums
8
31
6
22
8
10
9
11
11
12
9
13

Kopš 2005.gada studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru studiju gadu
atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku bakalaura
studiju programmā slēdz ar DU.

2.2.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS.
2.2.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās izglītības
standartam.
Studiju programmas struktūra atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr. 2 ''Noteikumi par
valsts akadēmiskās izglītības standartu'' (Rīgā 2002. gada 3. janvārī; prot. Nr. 1, 4.§).
2.2.9.1.1. tabula. Akadēmiskās maģistra studiju programmas „Psiholoģija” atbilstība
akadēmiskās izglītības standartam
PRASĪBAS MK NOTEIKUMOS (KP)

MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA
''PSIHOLOĢIJA'' (KP)

Maģistra studiju programmas apjoms ir
80 kredītpunktu

Maģistra studiju programmas apjoms ir
80 KP.

Attiecīgās zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas teorētisko
atziņu izpēte (ne mazāk kā 30
kredītpunktu) un teorētisko atziņu
aprobācija zinātņu nozares vai
apakšnozares izvēlētās jomas aktuālo
problēmu aspektā (ne mazāk kā 15
kredītpunktu).

Teorētisko atziņu izpētes obligātie kursi
(30 KP)

Maģistra darbs (ne mazāk kā 20 KP)

Maģistra darbs 20 KP.

Teorētisko atziņu aprobācija (30 KP)

2.2.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam.
Studiju programma ir akadēmiska.
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2.2.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2).
Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes psiholoģijas studiju programmas balstās
uz tiem pamatprincipiem, kas izveidoti Eiropas universitātēs, kur piekopj principu apmācīt
psihologus, kuri ir kompetenti gan teorētiskajās zināšanās, gan pētniecības metodoloģijā.
DU psiholoģijas maģistra studiju programma tika salīdzināta ar studiju programmām tādās
universitātēs kā Helsinki University, London School of Economics Institute of Psychology un
Latvijas Universitāte (skat. Tabulu 4.1.)
Kā redzams, sociālo zinātņu maģistra psiholoģijas studiju programma sociālās psiholoģijas
apakšnozarē Helsinku Universitātē gan pēc savas struktūras, gan pēc satura ir līdzīga
Daugavpils Universitātes programmai. Helsinku Universitātē psiholoģijas maģistra studijas
virzītas uz zinātņu integrāciju. DU maģistra programmas saturs arī virzīts uz zinātņu
integrāciju, analizējot psiholoģijas attīstību kopsakarībās ar citu zinātņu attīstību.
Londonas Ekonomikas Skolas Psiholoģijas Institūta sociālo zinātņu maģistra programma
psiholoģijā salīdzinājumam galvenokārt tika izvēlēta sociālās un kulturālās psiholoģijas
apakšnozares aspektā. Kā redzams, gan pēc programmas struktūras, gan arī pēc studiju kursu
satura ir akcentētas līdzīgas idejas, sevišķi pozitīvās psiholoģijas akcenti saistībā ar sociāliem
procesiem organizācijās un multikulturālā vidē.
Izdarot kopsavilkumu par šīm divām maģistra studiju programmām, jāsaka, ka Eiropas
universitātēs studiju ilgums ir 2 gadi, kuru laikā studentiem ir jāsavāc 60 kredītpunkti.
Studijas noslēdzas ar maģistra darba izstrādāšanu un novērtēšanu. Arī DU maģistrantiem
jāmācās 2 gadus (pilna laika studijas) un jāapgūst 80 kredītpunktu programmu.
2.2.9.3.1.tabula. DU realizējamās studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju
programmām Latvijā un ES
London School of
Daugavpils
Helsinki University Economics Institute
Latvijas
Universitāte
of Psychology
Universitāte
Sociālās
psiholoģijas
pētījums
Sociālās
psiholoģijas
metodes

Pētījuma metodes un Pētniecības
kvantitatīvā analīze
metodoloģija
Pētījumu instrumentu
izstrāde un adaptācija
Datu
statistiskā
analīze

Izziņas
procesi
Sociālās
organizācijās
psiholoģijas
Sociālās psiholoģijas
teorētiskie kursi
aktualitātes
Sociālā un kulturālā
Sociālās
psiholoģija
psiholoģijas vēsture Rasisma
un
un būtība
multikulturālā
psiholoģija
Korporatīvā
komunikācija
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Sociālā izziņa

Psiholoģiskā pētījuma
organizācija
datu
apstrāde un analīze:
Kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija
Kvalitatīvā pētījuma
metodoloģija

Sociālās
izziņas
psiholoģiskās
Konfliktu risināšana
problēmas
Starppersonu attiecību
procesi
Grupu attiecību procesi
Problēmas
un
Personības un sociālā risinājumi
psiholoģija
socioloģiskajās
un
sociālpsiholoģiskajās
teorijās
Mūsdienu personības

Sociālā psiholoģija
Praktiskie semināri un mēdiji
sociālajā psiholoģijā Veselības
sociālā
psiholoģija
Organizāciju
attīstības teorijas un
prakse
Sociālā
lēmuma
pieņemšana
organizācijās
Korporatīvā
komunikācija
Izziņa un kultūra
Evolucionārā sociālā
psiholoģija
Dzimuma psiholoģija
Zinātne, tehnoloģija
un rezistence
Ar zinātnisko darbu
saistītās praktiskās
aktivitātes
Pētījuma atskaite
Pētījuma plānošanas
seminārs
Maģistranta
portfolio I, II

problēmas
Migrācijas
procesu
sociāli psiholoģiskie
Attieksmes
un aspekti
attieksmju maiņa
Profesionālā
stresa
Emociju attīstība un vadīšana organizācijā
regulācija
Organizācijas
Organizāciju attīstība psiholoģija
Lēmumu pieņemšana Seminārs
vadības
psiholoģijā
Kroskulturālā
psiholoģija
Politiskā psiholoģija

Zinātniskā
komunikācija
Pētījuma
rezultātu
apkopošana
un
ziņojums konferencē

Zinātniskā
raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma
rezultātu
apkopošana
un
ziņojums konferencē
Uzstāšanās
maģistra
zinātniskajos lasījumos
Lektora prakse

2.2.10. STUDĒJOŠIE.
2.2.10.1. Studējošo skaits.
2.2.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
Gads
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

Studējošo skaits
46
39
28
18
20
23
22

2.2.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
2.2.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
Gads
Imatrikulēto skaits
2007./2008.
22
2008./2009.
17
50

2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

11
8
15
8
14

2.2.10.3. Absolventu skaits.
2.2.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
Absolventu skaits
2007./2008.
19
2008./2009.
18
2009./2010.
15
2010./2011.
6
2011./2012.
7
2012./2013.
14
2013./2014.
8

2.2.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze.
Aptaujas galvenie rezultāti 2008./2009. studiju gadā: studiju kursu piedāvājuma svarīgums, kā
arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Vidēji studiju kursu svarīguma vērtējums ir
4,37. Pasniegšanas līmeņa vērtējums pēc 5 ballu vērtēšanas skalas ir 4,43. Vissvarīgākie
studiju kursi pēc studējošo domām ir mūsdienu personības problēmas, pētījuma datu
datorapstrāde, sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas. Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc
pasniegšanas līmeņa: kvantitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā, kvalitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā, mūsdienu personības problēmas, problēmas un risinājumi
socioloģiskajās un sociālpsiholoģiskajās teorijās, profesionālā stresa vadīšana organizācijā,
starppersonu attiecību procesi, sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas, pētījuma datu
datorapstrāde. Visus studiju kursus maģistranti novērtējuši kā samērā svarīgus. Pārsvarā
studenti ir apmierināti ar studiju kursu apjomiem un neprasa izmaiņas.
Būtiskākie rezultāti, kas tika gūti no citiem aptaujas jautājumiem: visus studējošos apmierina
izvēlētā studiju programma kopumā; 93% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 96%% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā;
taču 69% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem nav
pietiekams; 89% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu. 36% studējošo
apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu nav
pietiekams.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2009./2010.gadā: studiju kursu piedāvājuma svarīgums,
kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Vidēji studiju kursu svarīguma vērtējums
ir 4,39. Pasniegšanas līmeņa vērtējums pēc 5 ballu vērtēšanas skalas ir sekojošs 4,5.
Vissvarīgākie studiju kursi pēc studējošo viedokļa ir mūsdienu personības problēmas,
pētījuma datu datorapstrāde, zinātniskā darba izstrāde, sociālās izziņas psiholoģiskās
problēmas. Visaugstāk vērtētie studiju kursi pēc pasniegšanas līmeņa: kvantitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā, kvalitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā, mūsdienu personības
problēmas, profesionālā stresa vadīšana organizācijā, starppersonu attiecību procesi, sociālās
izziņas psiholoģiskās problēmas, pētījuma datu datorapstrāde. Mazāk svarīgu studiju kursu
pēc studējošo domām gandrīz nav. Visus studiju kursus maģistranti novērtējuši kā samērā
svarīgus, izņemot „migrācijas procesu sociālpsiholoģiskie aspekti” (3,8).
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Pārsvarā studenti ir apmierināti ar studiju kursu apjomiem un neprasa izmaiņas. Studenti vēlas
kursa apjoma paplašināšanu tādos studiju kursos kā kvalitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā,
kvantitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā, starppersonu attiecību procesi, pētījuma datu
datorapstrāde, sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas. Relatīvi biežāk studējošie vēlas kursa
apjomu studiju kursā: problēmas un risinājumi socioloģiskajās un sociālpsiholoģiskajās
teorijās un zinātniskā darba izstrāde.
Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas jautājumiem: visus studējošos
apmierina izvēlētā studiju programma kopumā, t.sk. „pilnīgi apmierina” + „pamatā
apmierina” – 96%; daļēji apmierina – 4%; 95% studējošo apmierinoši vērtēja sadarbību ar
mācībspēkiem; 97% studējošo apmierinoši vērtēja studiju programmas realizēšanu kopumā;
taču 70% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem nav
pietiekams; 100% studējošo studiju procesā izmanto datortehniku un Internetu. 46% studējošo
apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu nav
pietiekams.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2010./2011.gadā: studiju kursu piedāvājuma svarīgums,
kā arī pasniegšanas līmenis ir vērtēti diezgan augsti. Vidēji studiju kursu svarīguma un
pasniegšanas līmeņa vērtējums ir 4,6. Gandrīz visus studiju kursus maģistranti uzskata kā
vienlīdz svarīgus. Par mazāk svarīgu uzskata semināru vadības psiholoģijā. Pēc pasniegšanas
līmeņa studiju kursi arī novērtēti vienlīdz augsti. Zemāks vērtējums ir kursiem „profesionālā
stresa vadīšana organizācijā” un „seminārs vadības psiholoģijā”. Lai gan pasniegšanas līmenis
šiem studiju kursiem ir novērtēts zemāk, tieši tajos studējošie vēlas palielināt apjomu.
Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas jautājumiem: 86% studējošo apmierina
izvēlētā studiju programma, 7% daļēji apmierina, bet 7% neapmierina. 93% studējošo
apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem; visi studējošie apmierinoši vērtēja studiju
programmas realizēšanu kopumā; 36% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas
nodrošinājums ar vieslektoriem nav pietiekams; visi studējošie studiju procesā izmanto
datortehniku un Internetu. 43% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar
mācību literatūru un metodisko materiālu nav pietiekams.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2011./2012.studiju gadā: visi studiju kursi pēc svarīguma
ir vērtēti kā ļoti svarīgi un svarīgi, pasniegšanas līmenis ir vērtēts kā ļoti augsts un augsts.
Studējošie vēlas palielināt kursa apjomu tādos studiju kursos kā zinātniskā darba izstrāde,
seminārs vadības psiholoģijā, profesionālā stresa vadīšana organizācijā un maģistra darba
izstrāde.
Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas jautājumiem: 80,5% studējošo pilnīgi
apmierina izvēlētā studiju programma, bet pamatā apmierina – 19,5% studējošo. Visi
studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem un studiju programmas realizēšanu
kopumā; 34% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas nodrošinājums ar vieslektoriem
nav pietiekams. 25% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa nodrošinājums ar mācību
literatūru un metodisko materiālu nav pietiekams.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2012./2013.studiju gadā: visi studiju kursi pēc svarīguma
ir vērtēti kā ļoti svarīgi un svarīgi. Kā mazāk svarīgs minēts studiju kurss Migrācijas procesu
sociāli psiholoģiskie aspekti (3,5). Pasniegšanas līmenis ir vērtēts kā ļoti augsts un augsts,
izņemot studiju kursu Migrācijas procesu sociāli psiholoģiskie aspekti (3,6). 50% studējošie
minētajā kursā vēlas samazināt kursa apjomu.
Būtiskākie rezultāti, kas tika iegūti no citiem aptaujas jautājumiem: 56,5% studējošo pilnīgi
apmierina izvēlētā studiju programma, pamatā apmierina – 37,5% studējošo, bet daļēji
apmierina – 6%. Visi studējošie apmierinoši vērtēja sadarbību ar mācībspēkiem un studiju
programmas realizēšanu kopumā; 43,5% studējošo apgalvoja, ka studiju programmas
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nodrošinājums ar vieslektoriem nav pietiekams. 69% studējošo apgalvoja, ka studiju procesa
nodrošinājums ar mācību literatūru un metodisko materiālu ir pietiekams.
Studējošo aptaujas galvenie rezultāti 2013./2014.studiju gadā: visus studējošos apmierina
izvēlētā studiju programma: pilnīgi apmierina – 23%, pamatā apmierina 65%, bet daļēji
apmierina 12% studējošo. Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem par pietiekamu uzskata 59% studējošo. 30% aptaujāto uzskata, ka
nav pietiekams vieslektoru skaits, bet pa 35% - ka pietiekams vai daļēji pietiekams. 94%
respondentu ir apmeklējuši gandrīz visas nodarbības. Tika saņemti arī ieteikumi studiju
programmas kvalitātes uzlabošanai: ieviest profesionālo praksi; lekciju mateiālus izsūtīt
elektroniski, lai nodarbībās varētu vairāk diskutēt; ieviest vairāk nodarbību ar praktisko
ievirzi.
Studējošo aptaujas anketas paraugs un aptaujas rezultāti 7. pielikumā.

2.2.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze.
Pēc absolventu aptaujas rezultātiem lielākā daļa studiju programmas absolventu atrod savu
vietu darba tirgū Latvijā vai citur Eiropas Savienībā vai turpina tālākizglītoties doktora
studijās Latvijas un ārvalstu augstskolās.


maģistra studiju programmas absolventi strādā par psihologiem izglītības un citās
iestādēs, pasniedzējiem augstskolās.



liela absolventu daļa strādā bankās, ražotnēs, tirdzniecības nozarē, personāla atlases
jomā, pašvaldībās, iekšlietu sistēmā, kur tiek novērtēta absolventu psiholoģiskā
izglītība un spēja patstāvīgi tālākizglītoties attiecīgajā nozarē.



daļa absolventu izvēlās studijas doktorantūrā.

Maģistra studiju programmas absolventi bieži vien studijas doktorantūrā apvieno ar darbu
psiholoģijas vai citās nozarēs, piemēram, strādā kā docētāji Daugavpils Universitātē
(S.Zīmele, M.Ņesterova), Liepājas Universitātē (D.Oļukalne), Rīgas Pedagoģijas un izglītības
vadības augstskolā (E.Kālis). Programmas absolventi strādā arī Valsts Policijā, VARAM,
dažādās izglītības iestādēs u.c. Iegūstot profesionālo papildizglītību absolventi ir atvēruši
privātprakses kā psihoterapeiti (A.Dombrovskis, V.M.Daukste u.c.).

2.2.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā,
bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās īstenošanu saistītus jautājumus studiju
programmas realizācijas laikā. Savu priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju
grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studējošie
deleģē programmas direktoram vai katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza izskatīšanai SZF
Domē.
Studējošie, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, kā arī
SZF prodekānu, risina jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par
neskaidriem jautājumiem vai aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.
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2.3. PROFESIONĀLĀ
PSIHOLOGS”

MAĢISTRA

STUDIJU

PROGRAMMA

„IZGLĪTĪBAS

2.3.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.
Profesionālā maģistra studiju programma (turpmāk – studiju programma) „Izglītības
Psihologs“ ir paredzēta piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Studiju programmas mērķis ir nodrošināt valsts ekonomiskām un sociālām vajadzībām
atbilstošas, kā arī ar ES standartiem saskaņotas profesionālās studijas psiholoģijas jomā.
Studiju programmas galvenie uzdevumi ir:
 nodrošināt uz nozares zinātņu teorētiskajiem pamatiem balstītas, ar profesijas
standartiem saskaņotas, praksei adekvātas un mūsdienu Latvijas kontekstam atbilstošas
profesionālās izglītības psihologu studijas;
 izglītot piektā līmeņa profesionālās kvalifikācijas speciālistus psiholoģijā, dodot iespēju
studējošajiem apgūt izglītības psihologa kvalifikāciju, kas sekmētu viņu konkurētspēju
mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos;
 nodrošināt iespēju veidot jaunas vai pilnveidot esošās psihologa darba prasmes un
sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un praktiskajam darbam psiholoģijas
nozarē;
 veicināt psihologa profesionālās ētikas kodeksa izpratni un izglītības psihologa
profesionālās darbības organizēšanu, vadoties pēc šī ētikas kodeksa principiem.
Studiju programma ir izstrādāta, balstoties uz Psihologa profesijas standartu (2010.gada
14.septembra MK noteikumi Nr.861) un jaunajām tendencēm izglītības sistēmā Eiropas
Savienībā
(EuroPsy
sertifikāta
piešķiršanas
normatīvajiem
dokumentiem
http://www.europsy.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38
&Itemid=67).

2.3.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ.

Profesionālo psiholoģijas maģistra studiju programmas mērķi un uzdevumus precizē
iegūstamo EKI līmenim atbilstošo zināšanu, prasmju un kompetences apraksts kas ir definētas
LR MK Noteikumos par Latvijas izglītības klasifikāciju (02.12.2008. noteikumi Nr.990).
Zināšanas: Spēj parādīt padziļinātas/paplašinātas zināšanas un izpratni, kas atbilst
psiholoģijas zinātnes nozares un profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem un kuras
nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, darbojoties dažādu jomu saskarē.
Prasmes: Spēj patstāvīgi izmantot psiholoģijas teoriju, metodes un problēmu risināšanas
prasmes, lai veiktu profesionālo pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālas
funkcijas. Spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem
psiholoģijas profesionālās jomas aspektiem. Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi
un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,
izstrādāt inovācijas psiholoģijā, veikt darbu, pētniecību vai tālāku mācīšanos sarežģītos un
neprognozējamos apstākļos un nepieciešamības gadījumā tos pārveidot, lietojot jaunas
pieejas.
Kompetence: Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas psiholoģiskās zinātniskas
un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un nepieciešamības gadījumā veikt papildu
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analīzi. Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas, sniegt ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā un
profesionālās darbības metožu attīstībā, parādīt izpratni un ētisko atbildību par profesionālās
darbības rezultātu iespējamo ietekmi uz sabiedrību
Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam, atbilstoši MK Noteikumiem nr. 990
"Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju", līdz ar to ir pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursa saturs. Studiju programmas studiju kursu apraksti 2.pielikumā.

2.3.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS.
2.3.3.1.tabula. Studiju programmas saturs
Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (29 KP)

Izglītības psihologa darba ētika
Psihologa darbs izglītības iestādēs
Pedagoģiskā psiholoģija
Pirmsskolas,
sākumskolas
un
pubertātes
vecumposma
psiholoģiskās īpatnības I
Pirmsskolas,
sākumskolas
un
pubertātes
vecumposma
psiholoģiskās īpatnības II
Pirmsskolas,
sākumskolas
un
pubertātes
vecumposma
psiholoģiskās īpatnības III
Deviantā un delinkventā uzvedība
Personības un individualitātes
psiholoģija
Izglītības psihologa konsultatīvais
darbs
Veselības psiholoģija I
Veselības psiholoģija II
Psiholoģiskā palīdzība ģimenei
Krīžu situāciju konsultēšana
Profesionālo prasmju treniņš

KP

Pārbaudīju
ms

Docētājs

2
2
3
2

Ieskaite
Eksāmens
Eksāmens
Eksāmens

Asoc.prof. I.Kokina
Doc. T. Uzole
Prof. A. Pipere
Doc. S. Guseva,

2

Eksāmens

Asoc. prof. I. Kokina

2

Eksāmens

Asoc. prof. I. Kokina

2
1

Ieskaite
Ieskaite

Doc. S. Guseva
Doc. S. Guseva

3

Ieskaite

Doc. T. Uzole

2
1
3
2
2

Eksāmens
Ieskaite
Ieskaite
Ieskaite
ieskaite

Prof. A. Pipere
Lekt.Doc.S.Zīmele
Asoc.prof. I.Kokina
Lekt.T.Vidavska-Rusnaka
Lekt.Doc.S.Zīmele
Doc.T.Uzole
Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi
(14KP)
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
2
Eksāmens Prof. A. Pipere
metodoloģija un metodes I
Kvalitatīvā pētījumu metodoloģija
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
2
ieskaite
Doc. S. Ignatjeva
metodoloģija un metodes II
„Informācijas
tehnoloģijas
pētniecībā
2013./2014.st.g.
imatrikulētajiem.
Psihodiagnostisko
metožu
3
Ieskaite
Asoc. prof. I. Kokina
izmantošana izglītība I
Psihodiagnostisko
metožu
3
Ieskaite
Asoc. prof. I. Kokina
izmantošana izglītība II
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Profesionālās
pašattīstības
2
Ieskaite
Lekt.Doc.S.Zīmele
problēmas psihologa darbā
Vad.pētn. V.Makarevičs
Vadības
psiholoģija
izglītības
2
Ieskaite
Asoc. prof. I. Kokina
psihologa darbā
Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (17KP)
Rotaļu terapijas pamati
2
Ieskaite
Asoc.prof. I.Kokina
Sociāli psiholoģiskās mācīšanas
2
Ieskaite
Asoc.prof. Dz.Iliško
metodes
Mācību procesa organizēšana
2
Eksāmens Prof. E. Krastiņa
2011/2012.st.g.

Mācīšanās stili un mācību metodes

2

Eksāmens

Asoc.prof. I.Belousa,
Vad.pēt. M.Kravale-Pauliņa
Lekt. Jeļena Badjanova
Vad.pēt. M.Kravale-Pauliņa
Vad.pētn. V.Makarevičs
Lekt. V. Guseva
Doc. S.Guseva
Doc. S.Guseva

Psiholoģijas mācību metodika I
1
ieskaite
Psiholoģijas mācību metodika I, II
2
eksāmens
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija
2
Ieskaite
I
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija
2
Ieskaite
II
Profesionālās karjeras izvēle
2
Ieskaite
Doc. V. Dombrovskis
KOPĀ
60
Maģistra darbs (20 KP)
Maģistra darbs
20
Aizstāvēšana
Profesionālās kvalifikācijas prakse (40 KP)
1. prakse
10
Ieskaite
Lekt. T.Vidavska – Rusnaka
Doc. V.Dombrovskis
2. prakse
10
Ieskaite
Lekt. T.Vidavska - Rusnaka
Doc. V.Dombrovskis
3. prakse
10
Ieskaite
Lekt. T.Vidavska - Rusnaka
Doc. V.Dombrovskis
4. prakse
10
Ieskaite
Lekt. T.Vidavska – Rusnaka
Doc. V.Dombrovskis
KOPĀ:
120
2013./2014. studiju gads – veiktās izmaiņas:
1. Sākot ar 2013./2014.st.gadā imatrikulētajiem Studiju kurss „Kvalitatīvā un kvantitatīvā
pētījuma metodoloģija un metodes I” tika nomainīts ar „Kvalitatīvā pētījumu metodoloģija”
un studiju kurss „Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma metodoloģija un metodes II” ar
„Informācijas tehnoloģijas pētniecībā„.
2. Lektore Vijas Guseva ir pārtraukusi darba attiecības ar Daugavpils Universitāti, tāpēc
studiju kursu „Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I” lektores Vijas Gusevas vietā nodrošina
docente Svetlana Guseva.
3. Asoc.prof. I.Belousa ir pārtraukusi darba attiecības ar DU. Studiju kurss „Mācīšanās stili un
mācību metodes” docētāju saraksts ir papildināts ar lektori J.Badjanovu.
4. Lektore Santa Vorone ir nomainījusi uzvārdu uz „Zīmele” un pēc doktora grāda iegūšanas
strādā docentes amatā.
5. Studiju kursa „Profesionālo prasmju treniņš” docētāju saraksts ir papildināts ar docenti
T.Uzoli.
6. Studiju kursa „Profesionālās pašattīstības problēmas psihologa darbā” docētāju saraksts ir
papildināts ar vadošo pētnieku V.Makareviču.
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2.3.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA.
Studiju process ir organizēts atbilstoši Daugavpils Universitātes Satversmei, Augstskolu
likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 20. novembra noteikumiem Nr.
481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” un citiem
normatīvajiem dokumentiem, kas ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī saskaņā ar DU Senātā
pieņemtiem studijas reglamentējošiem dokumentiem. Imatrikulācija notiek saskaņā ar
Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas īstenošanu nodrošina DU Izglītības un vadības fakultāte un Sociālo
Zinātņu fakultāte. Izglītības psihologa profesionālās kvalifikācijas prakse notiek Latvijas
izglītības iestādēs un to pārrauga sertificēti psihologi supervizori.
Pēc studiju programmas apguves izglītojamie ar iepriekš iegūtu atbilstošo bakalaura grādu
psiholoģijā vai 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā iegūst profesionālo
maģistra grādu psiholoģijā un piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju „Izglītības psihologs”.
Iegūtā 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija atbilst Psihologa profesijas standarta (2010.gada
14.septembra MK noteikumi Nr.861) prasībām.
Profesionālo maģistra studiju programmas “Izglītības psihologs” kopapjoms ir 120
kredītpunkti. No minētā apjoma 20 KP ir atvēlēti valsts pārbaudījumam, kura sastāvdaļa ir
maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana; 40 KP sastāda profesionālā kvalifikācijas prakse
supervizora pārraudzībā (8.pielikums); 60 KP veido nozares teorētiskie un profesionālās
specializācijas studiju kursi.
Studiju kursi ir strukturēti saskaņā ar LR MK noteikumu Nr. 481 (20. 11. 2001.)
prasībām:
 kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē (29 KP),
 pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi (14
KP),
 pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi (17 KP).

2.3.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI.
Studijām tiek uzņemti Latvijas Republikas, Eiropas Savienības pilsoņi un LR pastāvīgie
iedzīvotāji neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un etniskās piederības,
politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas ar:


akadēmisko bakalaura grādu psiholoģijā,



profesionālo bakalaura grādu psiholoģijā,



otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību psiholoģijā.

Imatrikulācija notiek saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem DU, kurus ik gadu apstiprina DU
Senāts. Papildus informācija par studiju iespējām pieejama DU Studiju daļā un DU mājas lapā
(www.du.lv). Studentu ieskaitīšana studiju programmā notiek konkursa kārtībā,
pretendentiem iesniedzot uzņemšanas komisijā bakalaura izglītību apliecinošu dokumenta
oriģinālu. Reflektanti konkursā piedalās ar gala/valsts pārbaudījumu vidējo atzīmi.
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2.3.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.
2.3.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas.
Profesionālajā maģistra studiju programmā “Izglītības psihologs” tiek izmantotas dažādas
studiju metodes un formas: lekcijas, semināri, grupu darbs, patstāvīgais darbs, praktiskie
darbi, treniņnodarbības. Lekcijas ir viena no maģistra studiju programmu pamatmetodēm, jo
lekcijās ir koncentrēts studiju kursu satura pamatproblēmu (dažādu autoru teorijas, teorētisko
virzienu koncepcijas, klasifikācijas) apskats. Lielākā daļa mācībspēku lekcijās izmanto
PowerPoint prezentācijas iespējas. Līdz ar to lekciju prezentācijās un elektroniski
sagatavotajos materiālos ir iespējams parādīt sarežģītas studiju materiālu vispārinošas shēmas,
detalizēti tās skaidrojot nodarbību laikā. Mācībspēki studiju kursu apguves laikā izmanto arī
kopējamos materiālus.
Semināros studenti iegūst pieredzi prezentēt materiālus par izvēlēto problēmu, skaidrot savu
izpratni par aplūkojamo jautājumu citiem studējošajiem, diskutēt, iesaistīties citu piedāvāto
versiju izvērtēšanā. Tādā veidā studenta patstāvīgā darba kvalitāti ir iespējams novērtēt arī
citiem studējošajiem. Tā kā izvērtējamā studiju programmā studējošo lielākā daļa ir ar
praktisku darba pieredzi, tad parasti diskusijas par apspriežamajiem jautājumiem izvēršas ļoti
raitas, - publiskas jautājumu prezentācijas ir pamats vērtējuma diferenciācijai. Šāda darba
forma ļoti spēcīgi motivē studējošos nopietni gatavoties sava patstāvīgā darba veikšanai,
materiālu prezentācijai un publiskai apspriešanai.
Grupu darbā studējošajiem ir iespējas apspriest risināmos jautājumus mazāku grupu sastāvā,
līdz ar to, studējošajiem, kuriem līdz šim nav bijusi iespēja vai trūkst pieredzes publiski
uzstāties un atklāti diskutēt auditorijas priekšā, grupu darba formā tas ir iespējams. Praktiskie
darbi un treniņi studiju programmā tiek praktizēti tādos studiju kursos kā „Profesionālo
prasmju treniņš”, „Profesionālās pašattīstības problēmas psihologa darbā, „Sociāli
psiholoģiskās mācīšanas metodes” u.c. ietvaros. Šādas mācību formas ir īpaši nepieciešamas,
lai vairotu praktisku pieredzi un pilnveidotu personisko profesionālo kompetenci atbilstošu
prasmju apguvē.

2.3.6.2. Prakse.
Profesionālās kvalifikācijas prakse tiek veidota un organizēta atbilstoši Psihologa profesijas
standartam (2010.gada 14.septembra MK noteikumi Nr.861), LR Izglītības un zinātnes
ministrijas Izglītības psihologa darba pienākumu aprakstam (2009.gada 16.oktobra rīkojumu
Nr.425, 21.pielikums
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/pedagogu%20darba%20aprkast
i/21-pielik_PIENAKUMU%20APRAKSTS_Izglitibas%20psihologs.pdf) un DU nolikumam
par profesionālās kvalifikācijas praksi profesionālā maģistra studiju programmā „Izglītības
psihologs”, kas ir apstiprināts DU Senātā 2007.gada 26. novembrī (protokols Nr. 12).
Profesionālās kvalifikācijas prakses mērķis ir studentu iepazīstināšana ar psihologa darba
specifiku mācību un audzināšanas iestādēs, dodot iespēju studiju programmā iegūtās
zināšanas, prasmes un iemaņas izmantot skolēnu/audzēkņu, skolotāju un vecāku psiholoģiskās
izpētes veikšanā un konsultēšanā dažādos izglītības procesa posmos supervizora - prakses
uzrauga – vadība.
Profesionālā kvalifikācijas prakse ir 40 KP apjomā, sadalot vienmērīgi 10 nedēļas (10KP) 2.,
3, 4. un 5. semestrī. Prakse tiek organizēta visos pirmsskolas un vispārējās izglītības posmos
kvalificētu psihologu praktiķu pārraudzībā.
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Studējošais prakses laikā īsteno šādus uzdevumus:


piedalās kā novērotājs psihologa darbā;



veic psihologa asistenta pienākumus;



veido kontaktu ar bērniem, sadarbojas ar viņu vecākiem un skolotājiem;



psihologa uzraudzībā vāc indivīda dzīves vēsturi, veic tās analīzi un izvirza no problēmas
izrietošas hipotēzes un atbilstoši hipotēzei, izvēlas tālākā izpētes darba metodes;



veic psiholoģisko izpēti, protokolē rezultātus;



piedalās supervīzijas nodarbībās ar prakses vadītāju, pārrunā iegūtos rezultātus



sniedz skolotājam, audzēknim, vecākiem informāciju par psiholoģiskās izpētes
rezultātiem un izstrādā ieteikumus tālākajam darbam;



pēc katras praksē pavadītās dienas raksta prakses dienasgrāmatu;



pēc prakses vadītāja ieteikuma un prakses vadītāja vadībā veic citus prakses vietai
specifiskus pienākumus.

2.3.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.
Vērtējot profesionālās maģistra studiju programmas „Izglītības psihologs“ apguvi, ievēro
pamatprincipus, kas ir norādīti Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumos Nr. 481
(20.11.2011):
 zināšanu un prasmju vērtēšanas atklātība – atbilstoši izvirzītajiem programmu mērķiem
un uzdevumiem, kā arī studiju kursu mērķiem un uzdevumiem ir noteikts prasību
kopums pozitīvai izglītības sasniegumu vērtēšanai.
 vērtējuma obligātuma princips – nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par programmas
obligātā satura apguvi.
 programmas apguves vērtēšanas pamatformas ir ieskaite vai eksāmens. Minimālais
studiju kursa apjoms, lai organizētu eksāmenu, ir 2 kredītpunkti.
 ieskaitē studiju kursa apguves līmeņa un prakses sasniegumu vērtējums ir pēc 10 ballu
skalas.
 valsts pārbaudījumu, kura sastāvdaļa ir maģistra darba izstrāde un aizstāvēšana, vērtē
valsts pārbaudījuma komisija (turpmāk – komisija). Komisija darbojas saskaņā ar
augstskolas senāta apstiprinātu nolikumu. Komisijas sastāvā ir komisijas vadītājs un
vismaz četri komisijas locekļi. Komisijas vadītājs un vismaz puse no komisijas sastāva
ir nozares profesionālo organizāciju vai darba devēju pārstāvji. Lielu palīdzību maģistra
darba kvalitātes izvērtēšanā gan docētājiem, gan pašiem studentiem dod programmā
izstrādātie maģistra darba vērtēšanas kritēriji.
Profesionālo studiju programmas „ Izglītības psihologs“ studējošo zināšanu līmenis tiek
novērtēts, izmantojot gan semestra laikā realizējamās patstāvīgā studiju darba kontroles
formas – tematisko referātu rakstīšanu, kolokvijus, kontroldarbus, testus, uzstāšanos
semināros, praktisko darbu izpildi, gan arī sesiju laikā ar eksāmenu un diferencēto ieskaišu
palīdzību.
Studiju darbu starpsesiju periodā studenti apliecina ar prezentāciju un rakstiski noformētu
darbu, tādējādi parādot savu skatījumu par izanalizētajiem jautājumiem un literatūras
sarakstu, ko studējošais ir izmantojis studijām atbilstošajā studiju kursā.
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Eksāmenu un ieskaišu skaits katrā studiju semestrī tiek noteikts studiju plānā. To kārtošana
notiek atbilstoši sastādītajam grafikam. Katru studiju kursu noslēdz rakstisks vai mutisks
eksāmens. Studiju kursu apguves vērtēšanas prakse programmas realizēšanas laikā attīstījās,
pastiprinot savstarpēji saskaņotu, bet variatīvu formu izmantošanu ar mērķi piedāvāt
studentiem iespēju demonstrēt sasniegumus atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem
– kritiski analizēt teorijas un inovatīvu pieredzi, noteikt apgūto zināšanu izmantošanas
iespējas savā praksē, apliecināt savu sekmīgumu, kā arī mācīšanās patstāvības attīstību:


eksāmens, lai individuāli novērtētu studentu kritiskās domāšanas attīstību, spriedumu
patstāvību un argumentēšanas prasmi;



patstāvīgo darbu prezentācija, kas demonstrē studenta izpratni par attiecīgā kursa vai
kursu likumsakarībām, kā arī prasmi argumentēti demonstrēt savu izpratni;



diskusijas par dažādām kursa ietvaros apskatītām teorijām, to salīdzinoša analīze
parāda studentu prasmi integrēt pasaules teorijas ar Latvijas sabiedrības un izglītības
procesa tradīcijām un vērtēt notiekošās parādības kontekstā;



referāti atklāj studentu prasmi strādāt ar vairākiem avotiem un integrēt zināšanas,
pilnveido prasmi prezentēt, t.sk. izmantojot modernās tehnoloģijas;



atbilstoši teorētiskām studijām situāciju analīze, kas ļauj atklāt studentu izpratni par
teorijas iespējām pilnveidot praksi;



semināri orientēti uz sistemātisku darbu ar teorētiskajiem avotiem;



maģistrantu pašnovērtējums tiek praktizēts visās pārbaudes un vērtēšanas formās
vienotībā ar docētāja vērtējumu;



savas profesionālās pieredzes teorētisks pamatojums semināros vai praktisko darbu
prezentācijās.

Novērtēšana ir nepārtraukts process. Šīs procesa komponentes īpatsvars ir vismazākais
lekcijās, bet pieaug semināros, prezentācijās, diskusijās (atspoguļots studiju kursu aprakstos).
Visos studiju kursos ir paredzēti studentu patstāvīgie darbi un diskusijas semināros, lai
palīdzētu studentiem ne tikai izprast likumsakarības, ko aptver kurss, bet arī sagatavotu
patstāvīgam pētījumam.
Līdz ar to visos studiju kursos rezultātus vērtē pēc šīs programmas mērķa sasniegšanas. Kā
mutiskajos, tā arī rakstiskajos pārbaudījumos labāku vērtējumu iegūst tie studenti, kas ne tikai
atkārto lekcijās dzirdētās, vai literatūras avotos atspoguļotās teorijas un likumsakarības, bet ir
radoši savu patstāvīgo darbu izpildē – paši izvirza pamatotas hipotēzes, kritiski analizē
sameklēto informāciju, paši formulē saskatītās likumsakarības, studē papildus informāciju.
Šāda prakse nodrošina individualizētu, objektīvu un sistemātisku novērtēšanu, šī procedūra ir
atklāta, tajā piedalās paši studenti savstarpēji vērtējot savu un kolēģu sasniegumu, kas tuvina
docētāja un studentu vērtējumu un attīsta studentu pašnovērtēšanas pieredzi.
Vērtējumu nosaka % no summārā maksimāli iegūstamo punktu skaita eksāmenā, ieskaites
darbā, praktiskajos darbos, semināros, kolokvijos un kontroldarbos. Studentiem 2. kursā un 3.
kursa beigās ir iespēja uzstāties jauno zinātnieku konferencē vai zinātniskajos lasījumos, kas
DU tiek praktizēta kā iespēja prezentēt savus pētnieciskos materiālus citu kolēģu un jauno
pasniedzēju vidū.
Lai nodrošinātu maģistra darba izstrādi paredzētajā laikā un paaugstinātu studējošo
motivāciju, programmā kā starprezultātu vērtējums ir ieviests maģistra darba vadītāja
novērtējums par maģistra darba izstrādi katrā eksāmenu sesijā, atbilstoši maģistra darba
izstrādes 20 kredītpunktiem sadalot tos pa semestriem: 5 KP 4.semestrī, 5 KP 5.semestrī un
10 KP 6.semestrī.
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Studējošo studiju rezultāti tiek analizēti galvenokārt studiju programmas Padomē un IVF
Domes sēdēs, kad tiek izskatīts jautājums par studējošo rotāciju katra semestra beigās.
Studējošo studiju rezultātu apguves vērtējums ir pieejams arī visam programmā iesaistītajam
akadēmiskajam personālam. Īpaši tiek analizēti arī maģistra darbu izstrādes rezultāti.
Studiju programmas darbības rezultātu iekšējā izvērtēšana notiek noslēguma pārbaudījumos,
kad studējošie kārto valsts pārbaudījumu, aizstāvot izstrādātos maģistra darbus. Šajos
pārbaudījumos studējošo sniegums tiek vērtēts studiju programmas deskriptorā iekļauto
studiju rezultātu kontekstā. Valsts pārbaudījums ir atklāts pārbaudījumu veids, kurā pieredzi
smelties kā klausītāji piedalās arī akadēmiskais personāls no DU IVF Pedagoģijas un
pedagoģiskās psiholoģijas katedras un DU SZF Sociālās psiholoģijas katedras, kas nodrošina
psiholoģijas virziena bakalaura un maģistra studiju programmas. Tas tiek organizēts ar mērķi
nodrošināt bakalaura un maģistra studiju programmu pēctecību, kā arī veicināt studiju
programmās strādājošo docētāju profesionālo kompetenci.

2.3.8. FINANŠU RESURSI.
Studiju programmas finansējums tiek realizēts no valsts budžeta līdzekļiem un paredz arī
iespēju studentam apgūt profesionālo studiju programmu par maksu. Maksu par pilna laika
studijām nosaka Daugavpils Universitātes senāts. Studiju maksu aprēķina pēc noteikta
algoritma (12.pielikums).

2.3.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS.
2.3.9.1. Studiju programmas atbilstība profesionālās izglītības
standartam.
DU profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības psihologs” ir veidota saskaņā ar LR
MK 2001.gada 20. novembra Noteikumiem Nr. 481 „Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības valsts standartu” (Grozīti atbilstoši MK noteikumiem Nr.348, 29.05.2007).
2.3.9.1.1.tabula. Studiju programmas „Izglītības psihologs” atbilstība
MK noteikumiem Nr. 481
DU profesionālā maģistra
LR MK Noteikumi Nr.
Salīdzinājuma kritērijs
studiju
programma
481
„Izglītības psihologs”
Studiju
apjoms

programmas

kopējais Vismaz 40 KP

120 KP

Studiju kursi, kas nodrošina Vismaz 7 KP
jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē

29 KP

Pētnieciskā darba, jaunrades Vismaz 5 KP
darba, projektēšanas darba un
vadībzinību studiju kursi

14 KP

Pedagoģijas
studiju kursi

psiholoģijas Vismaz 2 KP

17 KP

Vismaz 6 KP

40 KP

Prakse
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un

Valsts
pārbaudījums,
kura Vismaz 20 KP
sastāvdaļa ir maģistra darba vai
diplomdarba (diplomprojekta)
izstrādāšana un aizstāvēšana

20 KP

2.3.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam.
Profesionālo maģistra studiju programma „Izglītības psihologs” ir veidota atbilstoši Psihologa
profesijas standartam (LR MK noteikumi Nr.861, 14.09.2010), tādēļ šajā studiju programmā
ir iekļauti šādi studiju kursi:


Pedagoģiskā psiholoģija



Psihologa darbs izglītības iestādēs



Izglītības psihologa konsultatīvais darbs



Psiholoģiskā palīdzība ģimenei



Veselības psiholoģija



Izglītības psihologa darba ētika



Kvalitatīvā un kvantitatīvā metodoloģija un metodes

Šie studiju kursi atbilst Psihologa profesijas standarta obligātām prasībām. Lai kopumā
izvērtētu programmā iekļauto studiju kursu nepieciešamību, tiek piedāvāta salīdzinoša tabula
4.2.1.
Tiek piedāvāts no jauna aktualizētā psiholoģijas profesijas standartā pieprasīto zināšanu un
studiju programmas studiju kursu salīdzinājums.
2.3.9.2.1.tabula. Profesionālā maģistra studiju programmas „Izglītības psihologs” un
Psihologa Profesijas standarta zināšanu jomu salīdzinājums
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
priekšstata līmenī
Nr.p.k.
Zināšanu joma
Studiju kursa nosaukums programmā
PP standartā
1.
Datorzinības
Apgūts vidusskolā ECDL līmenī//bakalaura
programmā
2.
Loģika
Apgūts bakalaura programmā
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
izpratnes līmenī
1.
Filozofija
Apgūts bakalaura programmā
2.
Socioloģija
Apgūts bakalaura programmā
3.
Vides aizsardzība
Darba devēju instruēšanas kompetencē
4.
Darba aizsardzība
Darba devēju instruēšanas kompetencē
5.
Profesionālie termini valsts
Apgūts bakalaura programmā
valodā un vismaz divās
svešvalodās
Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās zināšanas
lietošanas līmenī
1.
Psiholoģijas vēsture
Apgūts bakalaura programmā
2.
Psiholoģijas metodes
Apgūts bakalaura programmā
3.
Vispārīgā psiholoģija
Apgūts bakalaura programmā
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Psihofizioloģija
Neiropsiholoģija
Kognitīvā psiholoģija
Sociālā psiholoģija
Personības psiholoģija
Attīstības psiholoģija

10.

Organizāciju psiholoģija

11.

Diferenciālā psiholoģija

12.
13.
14.
15.

Patopsiholoģija
Veselības psiholoģija
Pedagoģiskā psiholoģija
Psiholoģiskās pētniecības
metodes

16.
17.

Psihometrika
Statistiskās datu apstrādes
metodes

18.

Kvalitatīvās pētniecības analīzes
metodes
Zinātnisko rakstu pamatprincipi
Psiholoģiskās izpētes
(novērtēšanas) metodes
Psiholoģiskās konsultēšanas
metodes

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Psihoterapijas teoriju un metožu
pamatprincipi
Psihologu profesionālās ētikas
principi
Informācijas tehnoloģijas

Apgūts bakalaura programmā
Apgūts bakalaura programmā
Apgūts bakalaura programmā
Apgūts bakalaura programmā
Apgūts bakalaura programmā
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības I, II,
III
Vadības psiholoģija izglītības psihologa
darbā
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Personības un individualitātes psiholoģija
Apgūts bakalaura programmā
Veselības psiholoģija I, II
Pedagoģiskā psiholoģija
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes I, II
Apgūts bakalaura programmā
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes II
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes I
Maģistra darba izstrāde
Psihodiagnostisko metožu izmantošana
izglītība I, II
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Izglītības psihologa konsultatīvais darbs,
Krīžu situāciju konsultēšana,
Psiholoģiskā palīdzība ģimenei
Apgūts bakalaura programmā
Izglītības psihologa darba ētika
Pamatkurss apgūts bakalaura programmā,
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes II
Nodarbības notiek valsts valodā

Valsts valoda
Vismaz divas svešvalodas
saziņas līmenī, no kurām vismaz
viena ir Eiropas Savienības
dalībvalsts valsts valoda
Darba tiesiskās attiecības
Apgūts bakalaura programmā
Prasmju kurss*
Profesionālās
pašattīstības
problēmas
psihologa darbā
Prasmju kurss*
Profesionālo prasmju treniņš I, II
Prasmju kurss*
Profesionālās karjeras izvēle
Prasmju kurss*
Mācīšanās stili un mācību metodes
Prasmju kurss*
Mācību procesa organizēšana

33.
34.
35.

Prasmju kurss*
Prasmju kurss*
Prasmju kurss*

Deviantā un delinkventā uzvedība
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I, II
Profesionālās kvalifikācijas prakse

Prasmju kurss* - starpnozaru studiju kurss, kura laikā tiek apgūtas praktizējošam izglītības
psihologam nepieciešamas lietišķas prasmes.
Psihologa profesijas standartā, lielākoties, tiek pievērsta uzmanība psiholoģijas metodoloģijas
jautājumiem, kā arī valsts valodas un svešvalodu zināšanām. Oficiāli atzītā uzraudzītā prakse
40 KP apjomā tiek prasīta EuroPsy sertifikāta piešķiršanas normatīvajos dokumentos. Šodien
Latvijā
tiek
izstrādāta
visu
diplomētu
psihologu
sertifikācijas
procedūra
http://www.europsy.lv/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=38
&Itemid=67
EuroPsy sertifikāts piešķir diplomētam speciālistam tiesības strādāt psihologa profesijā
Eiropas Savienības teritorijā.

2.3.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2).
Salīdzinājumā tiek piedāvātas Austrumlondonas (Lielbritānija) un Vitauta Dižā Universitātes
(Lietuva) „Izglītības psihologa” maģistra studiju programmas (skat.5.1. tab.)
Austrumlondonas Universitāte uzņem izglītības psihologa pēcdiploma studijās studentus ar
bakalaura grādu, vai arī - reflektantus pilnā maģistra grāda ieguves programmā. Studiju
struktūra ir šāda:


Pēcdiploma sertifikāts - ir jāizvēlas 60 (ECTS) no maģistra līmeņa programmas.



Profesionālās izglītības diploms - ir jāizvēlas 120 (ECTS) no maģistra līmeņa
programmas.



Maģistra grāds Izglītības psiholoģijā 180 (ECTS).

Studiju kursi tiek sadalīti studiju blokos (norādīts salīdzinošā tabulā 5.1.).
Studējušiem, apgūstot studiju programmu, ir jāiemācās atpazīt bērnu un jauniešu vajadzības,
ievērot kulturālās un sociālās atšķirības. Studenti attīsta praktiskā darba prasmes: bērnu,
vecāku un skolotāju, individuālā un grupveida konsultēšanā, gūstot sadarbības pieredzi ar
radniecīgo profesiju pārstāvjiem. Tādējādi, studiju programma ir orientēta uz to, lai
absolvents varētu veikt izglītības psihologa darba funkcijas.
Salīdzināšanas rezultātā var konstatēt, ka DU un ALU programmas ir līdzīgas pēc satura un
procesa studējošo profesionālo prasmju attīstībā.
Vitauta Dižā universitāte psiholoģijas bakalauriem piedāvā izglītības psihologa profesionālā
maģistra 2 gadu studijas.
Salīdzinot Lietuvā īstenojamās programmas studiju plānu ar DU studiju plānu tiek konstatēts,
ka Vitauta Dižā universitātē ir piedāvāts lielāks izvēles studiju kursu klāsts. Studiju procesā
būtiska ir pētniecība, kas ir raksturīga maģistra programmai.
2.3.9.3.1.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām ES
Austrumlondonas
Universitāte
(Lielbritānija)
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Vitauta
Dižā
(Lietuva)

universitāte

Daugavpils Universitāte

Studiju bloki:
Bērna attīstība un
speciālās
mācību
vajadzības
Individuālā testēšana
un intervence
Darbs ar ģimeni
Izglītības
psihologa
darba ētika
Bērnu tiesības
Profesionālā
prakse
izglītības un sociālās
aprūpes iestādēs

Obligātie kursi:
Bernu un pusaudžu psiholoģija
Bērnu
un
pusaudžu
psihopatoloģija
Adiktīvās uzvedības prevence
Psihologa
darbs
izglītības
sistēmā
Bērnu un ģimenes psihoterapija
Psiholoģiskā
pētījuma
metodoloģija un statistika
Bernu ar speciālām vajadzībām
mācīšana un attīstība
Bērna psiholoģiskā vērtēšana
Profesionālā prakse skolā
Obligātās
izvēles
kursi
(jāizvēlas 4 studiju kursi)
Didaktikas psiholoģija
Individuālās
psiholoģijas
teorētiskie modeļi
Karjeras
modelēšanas
metodoloģija
Konfliktu pārvaldīšana
Psihiskās veselības teorijas
Ģimenes psihoterapija;
Lēmuma pieņemšana
Stresa pārvaldīšanas modeļi
Pētījuma projekti:
Pētījuma projekts tiek veikts
divos semestros

Nozares
teorētiskie
un
profesionālās
specializācijas
kursi
Izglītības psihologa darba ētika
Psihologa
darbs
izglītības
iestādēs
Pedagoģiskā psiholoģija
Pirmsskolas, sākumskolas un
pubertātes
vecumposma
psiholoģiskās īpatnības
Personības un individualitātes
psiholoģija
Psiholoģiskā palīdzība ģimenei
Kvalitatīvā
un
kvantitatīvā
pētījumu
metodoloģija
un
metodes
Psihodiagnostisko
metožu
izmantošana izglītība
Deviantā
un
delinkventā
uzvedība
Veselības psiholoģija
Izglītības
psihologa
konsultatīvais darbs
Psiholoģiski
pedagoģiskā
korekcija
Rotaļu terapijas pamati
Krīžu situāciju konsultēšana
Profesionālās
pašattīstības
problēmas psihologa darbā
Profesionālo prasmju treniņš
Profesionālās karjeras izvēle
Vadības psiholoģija izglītības
psihologa darbā
Sociāli psiholoģiskās mācīšanas
metodes
Mācību procesa organizēšana
Mācīšanās stili un mācību
metodes
Psiholoģijas mācību metodika
Profesionālā prakse

Studiju programmu atšķirību nosaka šo valstu programmas īstenošanas tradīcijas psiholoģijas
jomā, un arī dažāda akreditēšanas un profesijas regulēšanas sistēma. Studiju noslēgumā ir
jāaizstāv kvalifikācijas vai maģistra darbs.
Latvijas Universitāte piedāvā Profesionālo maģistra studiju programmu ar kvalifikāciju
“Psihologs” vienā no trim psiholoģijas virzieniem:
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klīniskā psiholoģija



izglītības psiholoģija



organizāciju psiholoģija.

Profesionālo maģistra studiju programmu „Psiholoģija īsteno divos variantos:
1. Pilna laika klātienes formā 4 studiju semestru laikā vai nepilna laika klātienes formā 5
studiju semestru laikā (studiju plāns I). Tiek imatrikulēti studenti ar profesionālo bakalaura
grādu psiholoģijā un psihologa asistenta kvalifikāciju (četru gadu izglītība). Sekmīgi
absolvējot programmu, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa
kvalifikācija. Programmas kopējais apjoms ir 80 kredītpunkti.
2. Pilna laika klātienes formā 6 studiju semestru laikā (studiju plāns II). Tiek imatrikulēti
studenti ar akadēmisko bakalaura grādu psiholoģijā (triju gadu izglītība). Sekmīgi absolvējot
programmu, tiek iegūts profesionālais maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija.
Programmas kopējais apjoms ir 120 kredītpunkti. To veido:


obligātie teorētiskie un praktiskie studiju kursi - A grupa (57 KP), tai skaitā
prakse, 22 KP apjomā



maģistra darba izstrāde - A grupa (24 KP)



obligātie izvēles studiju kursi specializācijā B1 grupa (31 KP), tai skaitā prakse 18
KP apjomā.



izvēles kursi - B2 grupa (8 KP)

Tāpēc salīdzināsim to studiju programmas daļu, kas attiecas uz trīsgadīgo studiju plānu un uz
šī studiju plāna izglītības psiholoģijas daļu. Aplūkosim tabulas 5.2., 5.3. un 5.4.
2.3.9.3.2.tabula. Studiju programmas salīdzinājums ar līdzīgām studiju programmām Latvijā
A daļas obligāto studiju kursu salīdzināšana
Daugavpils Universitāte
Latvijas Universitāte
Izglītības psihologa darba ētika (2KP)
Profesionālā ētika (2 KP, A daļa)
Kvalitatīvā un kvantitatīvā
Psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu analīze
pētījuma metodoloģija un metodes I, II (4KP) un interpretācija (4 KP, A daļa)
Veselības psiholoģija I, II (3KP)
Psiholoģiskā rehabilitācija (2 KP, A daļa)
Apgūts bakalaura studijās
Sociālā izziņa (2 KP, A daļa)
(kā Sociālās psiholoģijas daļa)
Apgūts bakalaura studijās
Psiholoģiskās konsultēšanas pamati (4KP, A daļa)
Apgūts bakalaura studijās
Psihoterapijas teorijas un metodes I (2 KP, A daļa)
Maģistra darba izstrāde (20KP)
Maģistra darba izstrāde (24KP, A daļa)
Izglītības psihologa studiju kursu salīdzināšana
Izglītības psiholoģijas daļa (B1)
Pedagoģiskā psiholoģija (3KP)
Psiholoģiskā palīdzība bērniem ar mācību grūtībām
(2 KP)
Pirmsskolas, sākumskolas un
Attīstības psiholoģija (2 KP, B1 daļa),
pubertātes vecumposma psiholoģiskās
Bērnu attīstības traucējumi (2KP, B1 daļa),
īpatnības I, II, III (6KP)
Bērna emocionālā attīstība un agrīnā psiholoģiskā
palīdzība I (2 KP, B2 daļa)
Psiholoģiskā palīdzība ģimenei (3KP)
Ģimenes psihoterapija (2 KP, B1 daļa)
Ģimenes sistēmu teorijas (2KP, B2 daļa)
Krīžu situāciju konsultēšana (2KP)
Krīžu un vardarbības psiholoģija (3 KP, B1 daļa)
Izglītības psihologa konsultatīvais
Psiholoģiskā konsultēšana (2 KP, A daļa)
darbs (3KP)
Bērnu psihoterapija (2 KP, B1 daļa)
Rotaļu terapijas pamati (2KP)
Profesionālo prasmju treniņš I, II (2KP)
Grupu vadīšanas metodes (2 KP, B2 daļa)
Psihodiagnostisko metožu izmantošana
Bērnu psiholoģiskā izpēte (4 KP, A daļa),
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izglītībā I, II (6KP)
Vadības psiholoģija izglītības
psihologa darbā (2KP)
Psihologa darbs izglītības iestādēs (2KP)
Profesionālās karjeras izvēle (2KP)
Apgūts bakalaura studijās
Apgūts bakalaura studijas
Apgūts bakalaura studijās
(Tēla psiholoģija)
Profesionālā prakse (40KP)
(pārraudzības)

Psiholoģiskā novērtēšana (3 KP, A daļa)
Organizāciju psiholoģijas teoriju un metožu
izmantošana skolās, klīnikās, organizācijās (2 KP,
A daļa)
Tiek apgūts bakalaura programmā
Projektīvās metodikas personības izpētē (2 KP, B2
daļa)
Standartizētas aptaujas personības izpētei (2KP, B2
daļa)
Mākslas terapijas pamati (2KP, B2 daļa)

Prakse psiholoģiskā izpētē un konsultēšana skolās
(40 KP, visas daļas kopumā)
Atšķirīgie kursi
Daugavpils universitāte
Latvijas Universitāte
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I, II
(4kp) Deviantā un delinkventā uzvedība
(2kp)
Psiholoģiskā tiesu ekspertīze (2 kp, B2 daļa)
Personības un individualitātes psiholoģija (1kp)Saskarsmes izpēte grupās (2 kp, A daļa)
Mācīšanās stili un mācību metodes (2kp)
Pieaugušo psiholoģiskā izpēte (4 kp, A daļa),
Mācību procesa organizēšana (2kp)
Psiholoģijas mācību metodika I, II (2kp)
Sociāli psiholoģiskās mācīšanas metodes (2kp)
Profesionālās pašattīstības problēmas psihologa
darbā (2kp)
Atšķiras maģistra darba izstrādei atvēlēto kredītpunktu skaits, proti, DU – 20 KP un LU – 24
KP, ko, savukārt, pieļauj LR MK Nr.481.
Saskaitot atlikušos kredītpunktus (neņemot vērā LU prakses apjomu 22 KP) DU atbilstošās
daļas apjoms ir 37 KP, bet LU – 40 KP. Taču pieskaitot prakses kredītpunktus kopā sanāk DU
– 59 KP, bet LU – 62 KP.
Kā ir redzams, šāds studiju kursu apjoms ir iespējams pateicoties tam, ka daļa Latvijas
Universitātē īstenojamo studiju kursu (ko pieprasa psihologa profesijas standarts) Daugavpils
Universitātē līdzīgie studiju kursi tiek īstenoti psiholoģijas bakalaura programmā.
LU B1 daļa (Izglītības psiholoģija) praktiski neatšķiras pēc būtības. Pie tam, tabulā 5.3. ir
iekļauti arī B2 daļas (brīvā izvēle) studiju kursi maģistra programmai nepieciešamā daudzumā
(12 KP).
Līdz ar to var apgalvot, ka īstenošanai iesniegtā profesionālo maģistra studiju programma
„Izglītības psihologs” atbilst šī līmeņa programmām pēc saturiskajiem, zinātniskajiem un
metodiskajiem kritērijiem. Tagad aplūkosim tabulu 5.4.
Šajā tabulā ir parādītie atšķirīgie studiju kursi atspoguļo DU īstenojamās Profesionālās
maģistra studiju programmas „Izglītības psihologs” specifiku, t.i., daļa no studiju kursiem ir
orientēta uz mācību procesu, ļaujot izglītības psihologam veikt gan izglītības iestādes mācību
procesa psiholoģisko analīzi, gan didaktisko funkciju kā tādu.
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2.3.10. STUDĒJOŠIE.
2.3.10.1. Studējošo skaits.
2.3.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
Gads
2007./2008.
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

Studējošo skaits
25
13
10
19
19
15
14

2.3.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
2.3.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
2007./2008. 2008./2009. 2009./2010. 2010./2011. 2011./2012. 2012./2013. 2013./2014.
-

-

10

11

-

8

6

2.3.10.3. Absolventu skaits.
Profesionālo maģistra studiju programmu „Izglītības psihologs” ir absolvējuši:
2008. gadā – 12, 2009. gadā – 13, 2012.gadā – 5, 2013.gadā - 10 cilvēki, 2014.gadā – 0.

2.3.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze.
Studējošo aptauju (par docētājiem, studiju kursiem u.c.) rezultāti un analīze tiek apkopoti
katru studiju gadu. Maģistranti programmas apguves laikā ik gadu tiek iesaistīti studiju
rezultātu izvērtējumā un analīzē. Katra kursa apguves laikā docētāji praktizē saņemt
maģistrantu atsauksmes par kursa nepieciešamību, pasniegšanas kvalitāti, apmierinātību ar
lekcijām un praktiskiem darbiem vai semināriem, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem,
izvirzīto prasību kvalitāti un kvantitāti, pasniedzēja darbības stila efektivitāti, psiholoģisko
klimatu nodarbību laikā u.c. Kopsavilkumam tiek piedāvāti pamatjautājumu atbilžu rezultātu
apkopojums:
Studējošo apmierinātība ar programmas īstenošanu kopumā – 94%
daļēji apmierina - 6%
pilnīgi apmierina - 80%
pamatā apmierina - 14%
Izanalizējot maģistrantu atbildes, jāsecina, ka kopumā studenti programmu vērtē kā ļoti
svarīgu un ar augstu pasniegšanas līmeni. Detalizētāku apskatu par anketas paraugu un
aptaujas saturu var iepazīties 7. pielikumā.
2011./2012.st.g.
II kursa studējošo viedoklis:
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Studējošo apmierinātība ar programmas īstenošanu kopumā – 88%
daļēji apmierina - 12%
pilnīgi apmierina - 12%
pamatā apmierina - 76%
III kursa studējošo viedoklis:
Studējošo apmierinātība ar programmas īstenošanu kopumā – 100%
daļēji apmierina - 0%
pilnīgi apmierina - 80%
pamatā apmierina - 20%
2012./2013.st.g.
I studiju gada studējošo viedoklis:
Studējošo apmierinātība ar programmas īstenošanu kopumā – 100%
pilnīgi apmierina - 40%
pamatā apmierina - 60%
III kursa studējošo viedoklis:
Studējošo apmierinātība ar programmas īstenošanu kopumā – 100%
pilnīgi apmierina - 80%
pamatā apmierina - 20%
65% studējošo norāda, ka vieslektoru skaits nav pietiekams, bet 50% uzskata, ka izvēles
studiju kursu skaits ir pārāk mazs. Visi studējošie sadarbību ar docētājiem un programmas
realizēšanu kopumā novērtē kā apmierinošu. Lielākajai daļai studiju kursu studējošie vēlētos
palielināt kursa apjomu. Gan studiju kursu svarīgums, gan pasniegšanas līmenis ir novērtēts
augstu – virs 4 ballēm. Pēc ierosinājumiem vērojama studējošo vēlme dziļāk apgūt prakstiska
satura studiju kursus, kā arī sasaistīt studijas ar reālās situācijas vajadzībām. Par to varētu
spriest pēc darba devēju un viesdocētāju pieaicināšanas ierosinājuma. Studējošie izsaka vēlmi
gūt padziļinātas zināšanas izglītībai svarīgākajās jomās, proti, korekcijas darbā un
konsultēšanas darbā ar deviantās un delinkventās uzvedības bērniem.
Profesionālo maģistra studiju programmas „Izglītības psihologs” aptaujas rezultāti par
2013/2014.st.gadu ar studējošo komentāriem.
I kurss
1. Izvēlētā studiju programma apmierina;
Pilnīgi – 33%
Pamatā – 67%
2. Nodrošinājums ar mācību un metodisko literatūru:
Pietiekams – 83%
Daļēji pietiekams – 17%
3. Izmanto e-studiju vidi un e-materiālus:
Bieži – 66%
Izmanto, bet reti – 17%
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Neizmanto – 17%, nav bijusi nepieciešamība.
4. Bakalaura programmas studējošiem.
5. Nodrošinājums ar vieslektoriem:
Pietiekams – 33%
Daļēji pietiekams – 50%, īstenībā, grūti izteikt viedokli, jo ir svarīgi cik noderīgs ir
vieslektors.
Nepietiekams – 17%, gribētu redzēt citu augstskolu docētājus (netikai d/devēju pārstāvjus un
praktiķus).
6. Priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai:
Uzaicināt vieslektorus no Latvijas Psihologu apvienības.
7. Nodarbību apmeklēšanas procents: 75-100%.
8. Kas studiju procesā bija visveiksmīgākais? – Informācija un zināšanas, kas ir noderīgas
darbam skolā; iegūtā pieredze praksē.
Lielākā docējamo studiju kursu daļas kvalitāte, kopumā tiek novērtēta ar visaugstāko atzīmi
(3).
II kurss
1. Izvēlētā studiju programma apmierina;
Pilnīgi – 20%
Pamatā – 60%
Daļēji – 20%, tā kā ir mazā grupa, tad arī mazāks nodarbību skaits.
2. Nodrošinājums ar mācību un metodisko literatūru:
Pietiekams – 80%, bibliotēka nodrošināta ar nepieciešamo literatūru.
Daļēji pietiekams – 20%.
3. Izmanto e-studiju vidi un e-materiālus:
Bieži – 80%
Izmanto, bet reti – 20%, trūkst iespēju izmantot internetu.
4. Bakalaura programmas studējošiem.
5. Nodrošinājums ar vieslektoriem:
Pietiekams – 20%
Daļēji pietiekams – 40%
Nepietiekams – 40%
6. Priekšlikumi studiju programmas uzlabošanai:
Palielināt teniņnodarbību īpatsvaru; pieaicināt praktizējošus psihologus; docētāju apmaiņa
ar citām universitātēm; lielāks kontakstundu skaits.
7. Nodarbību apmeklēšanas procents: 75-100%.
8. Kas studiju procesā bija visveiksmīgākais? – produktīvā praksē skolā; jauniegūtā
informācija un apgūtās zināšanas; iespēja studēt budžeta vietās; daudz noderīgā izdales
materiāla psihodiagnostikā.
Lielākā docējamo studiju kursu daļas kvalitāte, kopumā tiek novērtēta ar visaugstāko atzīmi
(3).
Izdarot kopsavilkumu par studējošo aptauju ir jāatzīst, ka programmas studējošie ir
apmierināti ar studiju procesu. Jāakcentē doma par vieslektoru aicināšanas lietderīgumu, lai
tas nekļūtu „aicināšana aicināšanas pēc”.

2.3.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze.
Lai izvērtētu studiju programmas efektivitāti, tiek veiktas absolventu aptaujas. Šo aptauju
mērķis ir noskaidrot, vai studiju programmas saturs atbilst pastāvošā darba tirgus prasībām un
vai programmas absolventi tiek pieprasīti darba tirgū. Apkopojot un izvērtējot aptaujas
rezultātus, varējām secināt, ka:
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 piedāvātā profesionālā maģistra studiju programma atbilst pastāvošām darba tirgus
prasībām;
 programma atbilst izglītības iestāžu attīstības ilgtspējīgam attīstības mērķim;
 programmas apguve palīdz darbiniekam personiskajā izaugsmē;
 piedāvātās studiju programmas saturs var nodrošināt programmas absolventa kā
speciālista konkurētspējīgumu arī starptautiskā darba tirgū;
 programma dod pietiekošu profesionālo ievirzi profesionālās kvalifikācijas iegūšanai;
 absolventi noteikti arī citiem psiholoģijas bakalaura programmu absolventiem ieteiktu
studēt šajā programmā.
Galvenā programmas priekšrocība ir tā, ka piedāvāto studiju kursu saturs ir līdzsvarots starp
piedāvātajām jomām, īpaši atzīmējams ir fakts, ka studējošajiem piedāvātie patstāvīgie darbi
(maģistra darbs, referāti, praktiskie darbi, prakses uzdevumi) dod iespēju saistīt programmā
iegūtās zināšanas ar reālu profesionālu darbību.

2.3.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studentu līdzdalība studiju programmas īstenošanā ir vērojama ne tikai iesaistot viņus
programmas darba izvērtējumā, bet arī tieši ar programmas direktora starpniecību, risinot
radušās problēmas starp docētāju un studējošajiem, nodarbību laikiem, studiju kursa un
programmas īstenošanas gaitu u.tml.
Studējošo organizatoriskās pilnsapulcēs studenti aktīvi iesaistās diskusijās par neskaidriem
jautājumiem vai problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā, par korekcijām studiju
programmas īstenošanas gaitā un citiem jautājumiem.
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2.4. DOKTORA STUDIJU PROGRAMMA „PSIHOLOĢIJA”
2.4.1. STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶI UN UZDEVUMI.
Psiholoģijas doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus zinātniskos
un akadēmiskos darbiniekus teorētiskajā un lietišķajā psiholoģijā, piedāvājot iegūt
starptautiski pielīdzinātu psiholoģijas doktora grādu psiholoģijas zinātnes nozares sociālās
psiholoģijas apakšnozarē. Balstoties uz patstāvīgi veiktu oriģinālu zinātnisku pētījumu
(promocijas darbu), programma nodrošina:
 zināšanu, zinātniskās diskusijas un pētniecības iemaņu padziļinātu apguvi sociālās
psiholoģijas apakšnozarē;
 kompetences paaugstināšanu jaunāko psiholoģijas teoriju jomā, pētniecības metodoloģijā,
pētniecības projektu izstrādē, realizēšanā un rezultātu publicēšanā starptautiskajos
izdevumos;
 teorētisko zināšanu paplašināšanu sociālās psiholoģijas apakšnozarē, veidojot integratīvas
zināšanas par psiholoģiju;
 psiholoģijas kursu docēšanu bakalaura, maģistra programmās;
 teorijas un prakses mijiedarbības labāku apzināšanos jaunapgūto zināšanu kontekstā.
Studiju programmas uzdevumi:
-

teorētiskais – nodrošināt doktorantu augstu teorētiskās sagatavotības līmeni, kas
atbilst pasaules un Latvijas psiholoģijas zinātnes satura prasībām;

-

pētnieciskais – izveidot zinātniskā pētījuma organizācijas un rezultātu analīzes
prasmju un iemaņu sistēmu;

-

metodiskais – veicināt doktorantu lekciju un citu nodarbību veidu vadīšanas prasmju
un iemaņu sistēmu;

-

praktiskais – pilnveidot zinātnisko datu iegūšanas prasmes un veidot rezultātu
ieviešanas iemaņas ikdienas dzīvē, lasot lekcijas, vadot seminārus utt.

Studiju programmas mērķis un uzdevumi atbilst DU izvirzītajiem mērķiem (skat. Daugavpils
Universitātes
attīstības
stratēģija
2006.-2016.gadam
http://www.du.lv/files/0000/2725/DU_strategija_kopsavilkums.pdf)
un
Daugavpils
Universitātes (turpmāk - DU) Sociālo Zinātņu fakultātes prioritārajiem pētniecības
virzieniem; tie ir orientēti uz psihologu profesionālās kompetences tālāku pilnveidi. Mērķi un
uzdevumi ir sasniedzami visu triju līmeņu – bakalaura, maģistra un doktora – psiholoģijas
studiju programmu pēctecībā un savstarpējā saskaņotībā. Daugavpils Universitātē šai doktora
studiju programmai līdzīgas studiju programmas īstenotas netiek.

2.4.2.

IEGŪSTAMIE

STUDIJU

REZULTĀTI

ZINĀŠANU,

PRASMJU

UN

KOMPETENČU FORMĀ.

Doktora studiju programmas apguves gaitā studējošie papildina un padziļina esošās un iegūst
jaunas zināšanas, prasmes un attieksmes psiholoģijas jomā.
Studiju programmā iegūstamajiem studiju rezultātiem (zināšanām, prasmēm un kompetencei)
jānodrošina studiju programmas mērķa un uzdevumu izpildi, tādējādi sekmējot Latvijas
Republikas uz zināšanām un inovācijām balstītas ekonomikas izaugsmi un līdz ar to Latvijas
Republikas labklājību un ilgtspēju.
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Zināšanas. Doktorants spēj parādīt, ka pārzina un izprot aktuālākās zinātniskās teorijas un
atziņas, pārvalda pētniecības metodoloģiju un mūsdienu pētniecības metodes psiholoģijas
zinātnes nozarē, profesionālajā jomā un dažādu jomu saskarē.
Prasmes. Doktorants spēj patstāvīgi izvērtēt un izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas
metodes, ir veicis ieguldījumu zināšanu robežu paplašināšanā un devis jaunu izpratni esošām
zināšanām un to pielietojumam praksē, īstenojot būtiska apjoma oriģinālu pētījumu, no kura
daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī. Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt par
savu zinātniskās darbības jomu ar plašākām zinātniskajām aprindām un sabiedrību kopumā.
Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju, īstenot zinātniskus projektus, gūstot
psiholoģijas nozares starptautiskiem kritērijiem atbilstošus sasniegumus, vadīt pētnieciskus
uzdevumus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās..
Kompetence. Veicot patstāvīgu, kritisku analīzi, sintēzi un izvērtēšanu, doktorants spēj
risināt nozīmīgus pētnieciskus vai inovāciju uzdevumus, patstāvīgi izvirzīt pētījuma ideju,
plānot strukturēt un vadīt liela apjoma zinātniskus projektus starptautiskā kontekstā.
Studiju rezultāti definēti arī katram studiju kursam atbilstoši MK Noteikumiem Nr.990
„Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju”. Līdz ar to tika pārskatīts un nepieciešamības
gadījumā mainīts studiju kursu saturs. Studiju programmas studiju kursu apraksti
2. pielikumā.

2.4.3. STUDIJU PROGRAMMAS SATURS UN PLĀNS.
Doktorantūrā studijas notiek saskaņā ar doktorantu individuālo plānu visu studiju laiku.
Individuālais plāns paredz:


nokārtot promocijas eksāmenus izvēlētājā Rietumeiropas valodā (angļu, vācu vai
franču) un psiholoģijā;



izstrādāt studiju kursu un nolasīt lekcijas augstskolā;



veikt zinātniskajam tematam atbilstošu pētījumu un tā rezultātu apkopošanu;



sagatavot publikācijas starptautiski recenzētos žurnālos;



piedalīties zinātniskajās konferencēs un semināros.

2.4.2.1.tabula. Studiju programmas saturs
Nr.p.k.
Tematika
KP
I. Mūsdienu sociālpsiholoģiskās teorijas
1.

Personības paradigmas sociālās psiholoģijas saturā

3 KP

2.

Vadības māksla organizācijās un grupās

3 KP

3.

Komunikācijas psiholoģiskie aspekti informācijas 3 KP
sabiedrībā
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības 5 KP
perspektīvas

4.

KOPĒJAIS KREDĪTPUNKTU SKAITS:
II. Sociālā pētījuma metodoloģija
1.
Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā zinātnē
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Docētāja vārds, uzvārds
A. Vorobjovs
Prof., Dr. habil.psych.,
Dr.habil.paed.
I. Kokina
Asoc. Prof. Dr. psych.
M. Vidnere
Prof., Dr.habil.psych.
A.Ruža
Dr. psych., asoc.prof.

14 KP
4 KP

A.Ruža
Dr.psych., asoc.prof.

2.
3.

Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos
Kvalitatīvās pētīšanas metodes izmantošanas iespējas
sociālajā psiholoģijā
4.
Zinātniskā darba (promocijas darba) struktūras
veidošana un sagatavošana publicēšanai
KOPĒJAIS KREDĪTPUNKTU SKAITS:

4 KP
4 KP
4 KP

S. Ignatjeva Doc. Dr.phys.
A. Pipere
Prof., Dr.psych.
A. Pipere
Prof., Dr.psych.

16 KP

III. Teorētiskie semināri (jāizvēlas 3 semināri)
1.

Starpkultūru komunikācija un etnokomunikatīvā 2 KP
kompetence

2.

Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība un dzīves 2 KP
māksla
Profesionālā stresa sociāli psiholoģiski aspekti: 2 KP
personība – darbs – organizācija
Mūsdienu socioloģiskas teorijas
2 KP

3.
4.

KOPĒJAIS KREDĪTPUNKTU SKAITS:
PROMOCIJAS DARBA IZSTRĀDE
Kopā:
Noslēguma pārbaudījumi:
1. Promocijas eksāmens psiholoģijā
2. Promocijas eksāmens svešvalodā
3. Promocijas darba aizstāvēšana

D.Beresnevičiene
Prof., Dr.psych.
V.Raščevskis,
doc.,
Dr.psych.
T. Uzole, Dr.psych. doc.
T. Uzole, Dr.psych. doc.
V. Meņšikovs,
Profesors, Dr. soc.

6 KP
84 KP Zinātniskais vadītājs
120 KP

Promocijas darba kopa var būt disertācija specialitātē vai izņēmuma gadījumos zinātnisko
rakstu kopa vai monogrāfija.
Studiju plānu skatīt 1.pielikumā un studiju kursu aprakstus skatīt 2. pielikumā.

2.4.4. STUDIJU PROGRAMMAS ORGANIZĀCIJA.
Studiju process tiek organizēts atbilstoši DU Satversmei, Augstskolu likumam
(http://aic.lv/Rp/Latv/LIK/augs_likums.htm),
Zinātniskās
darbības
likumam
u.c.
normatīvajiem dokumentiem, kuri ir spēkā Latvijas Republikā, kā arī atbilstoši DU Senātā
pieņemtajiem studijas reglamentējošajiem dokumentiem, imatrikulācija notiek saskaņā ar DU
Uzņemšanas noteikumiem, kurus ik gadu apstiprina DU Senāts.
Studiju programmas kopējo vadību nodrošina DU Studiju daļa un Zinātņu daļa, pārējo
jautājumu risināšana ir Sociālo Zinātņu fakultātes Domes, Sociālās psiholoģijas katedras
pārziņā, kuras programmas realizācijai pieaicina nepieciešamo akadēmisko personālu.
Studijas realizē SZF auditorijās un citās DU struktūrvienību telpās. Doktora studiju
programmas „Psiholoģija” praktisko realizāciju vada programmas direktors Dr.habil.psych.,
Dr.habil.paed., profesors Aleksejs Vorobjovs.
Pēc studiju programmas apguves doktorantam izsniedz akadēmisko izziņu par programmas
apguvi. Pēc aizstāvēta promocijas darba doktorants iegūst diplomu – psiholoģijas doktors (Dr.
psych.) sociālās psiholoģijas apakšnozarē.
Psiholoģijas doktora studiju programma ir psiholoģijas maģistrantūras loģisks turpinājums.
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2.4.4.1.tabula. Doktora studiju programmas struktūra
I

Promocijas darba sagatavošana, rakstīšana un noformēšana

84 KP

II

Lekcijas un semināri tai skaitā:
1) Obligātie lekciju kursi
a) mūsdienu sociālpsiholoģiskās teorijas
b) sociālā eksperimenta metodoloģijas un organizācijas īpatnības
2) Teorētiskie semināri (Jāizvēlas vismaz 3 seminārus, katra semināra
kredītpunktu skaits – 2 KP)

30 KP
14 KP
16 KP
6 KP

KOPĒJAIS KREDĪTPUNKTU SKAITS

120 KP

Promocijas darba izstrāde ietver šādus zinātniskajā loģikā nepieciešamos posmus:


Pētījuma problēmas noteikšana, zinātniskā pētījuma formulējums, teorētiskā
pamatojuma uzrakstīšana un promocijas darba projekta pētījuma aprobācija - 30 KP



Eksperimenta sociālpsiholoģiskās metodoloģijas pamatojums, datu vākšana, to
apstrāde -30 KP



Pētījuma rezultātu aprobācija konferencēs - 8 KP



Zinātnisko pamatrādītāju noformēšana un publicēšana - 16 KP



Zinātnisko promocijas darbu kopā ar doktorantu visā apmācības laikā īsteno
apstiprināts promocijas darba zinātniskais vadītājs.

2.4.5. IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI.
DU SZF ir iespēja apgūt doktora studiju programmu “Psiholoģija” ar iegūstamo psiholoģijas
doktora zinātnisko grādu Latvijas Republikas pilsoņiem un Latvijas Republikas pastāvīgajiem
iedzīvotājiem neatkarīgi no dzimuma, sociālā un mantiskā stāvokļa, rases un nacionālās
piederības, politiskajiem uzskatiem un reliģiskās pārliecības, nodarbošanās un dzīves vietas.
Citu valstu pilsoņi studiju programmu var apgūt uz līguma pamata. Par DU SZF doktora
studiju programmas „Psiholoģija” studējošo var kļūt personas, kuras ieguvušas sociālo
zinātņu maģistra grādu psiholoģijā. Iestājoties jākārto iestājpārbaudījumu svešvalodā (angļu,
vācu vai franču valodā) un psiholoģijā (referāts par izvēlēto pētījuma tēmu un pārrunas par
to).

2.4.6. STUDIJU PROGRAMMAS PRAKTISKĀ ĪSTENOŠANA.
2.4.6.1. Izmantojamās studiju metodes un formas.
Programmas īstenošanā tiek izmantotas daudzveidīgas studiju metodes:
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lekcijas;



semināri;



konsultācijas;



individuālais darbs (zinātniskās atskaites);



darbs grupās.

Studiju metodes tiek izvēlētas atbilstoši katra kursa izvirzītajiem mērķiem un specifikai.
Lekcijas un semināri visbiežāk tiek izmantoti teorētiskajos kursos. Kursos ar praktiskāku
ievirzi vispirms notiek teorētiski pamatotas ievadlekcijas, tad seko teoriju analīze un pārrunas
semināru formā, pēc tam studenti veic individuālo darbu - intervijas, naratīvu analīzi utt.
Noslēgumā šī individuālā darbība tiek pārrunāta un analizēta gan semināra formā, gan arī
studentu darba grupu ietveros. Dažos teorētiskajos kursos, piemēram, „Mūsdienu personības
teorijas”, studējošie klausās teorētiskās lekcijas, gan paši lasa un analizē psiholoģijas teorētiķu
oriģināldarbus, kā arī sagatavo referātus, kuri tiek nolasīti un kopīgi pārrunāti semināru
ietvaros.
Zināšanu novērtēšanā tiek izmantoti kontroldarbi, referāti, esejas, mutiski/rakstiski eksāmeni,
situāciju analīze. Pētījuma gaita tika realizēta sadarbībā ar zinātnisko vadītāju.
Studiju forma tiek izvēlēta atkarībā no studiju kursa un priekšmeta aplūkojamās tēmas
īpatnības.
Visu izmantoto studiju formu un metožu galvenais mērķis ir veicināt analītiskās un kritiskās
domāšanas attīstību.

2.4.6.2. Prakse.
Programmas ietvaros prakse nav paredzēta.

2.4.7. VĒRTĒŠANAS SISTĒMA.
Studiju programmas apguves vērtēšana tiek veikta, izmantojot šādus pamatprincipus:


vērtējuma obligātuma princips - nepieciešams iegūt pozitīvu vērtējumu par
programmas saturu;



vērtēšanā izmantoto pārbaudes veidu dažādības princips - programmas apguves
vērtēšanā izmanto dažādus pārbaudes veidus; pārbaudes pamatformas - ieskaite un
eksāmens;



vērtējuma atbilstības princips - pārbaudes darbos studējošajiem tiek dota iespēja
apliecināt savas analītiskās, radošās un pētnieciskās spējas, apgūtās zināšanas un
zinātnisko atziņu lietošanas prasmi.

5. Eksāmenos un ieskaitēs programmas apguve tiek vērtēta pēc 10 ballu skalas:
-

ļoti augsts apguves līmenis (10 – “izcili”, 9 – “teicami”),

-

augsts apguves līmenis (8 – “ļoti labi”, 7 – “labi”),

-

vidējs apguves līmenis (6 – “gandrīz labi”, 5 – “viduvēji”, 4 – “gandrīz
viduvēji”),

-

zems apguves līmenis (3 – “vāji”, 2 – “ļoti vāji”, 1 – “ļoti, ļoti vāji”).

6. Par katru studiju kursu vai studiju darbu ieskaita kredītpunktus (KP), ja to apguves
līmenis ir pozitīvs.
Katrā studiju kursā novērtēšanas veidu nosaka docētājs, ņemot vērā sava studiju kursa
specifiku.
Vērtēšanas kritēriji, metodes un prasības kredītpunktu iegūšanai ir izklāstīti studiju kursu
aprakstos.
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Lai studiju procesā nodrošinātu studiju programmas rezultātu sasniegšanu paredzētajā laikā,
notiek starprezultātu pārbaude. Parasti šādi pārbaudījumi ietver ziņojumus semināros,
referātus, praktiskos darbus, testus, prezentācijas, pastāvīgos darbus, piedalīšanās diskusijās
u.c.
Studiju kursu aprakstos ir iekļautas prasības doktora studiju kursu apguvei un pārbaudes
formas, kuras definē studiju kursa docētājs. Ar atzīmi tiek vērtēti visi studiju kursi.
Par studiju un pētnieciskā darba rezultātiem, analizējot individuālā plāna izpildi, doktorants
katra semestra beigās atskaitās Sociālās psiholoģijas katedras sēdē, kurā tiek pieņemts
lēmums par rezultātu atbilstību studiju programmai.

2.4.8. FINANŠU RESURSI.
Pilna laika studiju programma tiek realizēta no valsts budžeta līdzekļiem un fizisko vai
juridisko personu līdzekļiem. Nepilna laika studijas tiek finansētas no studējošo studiju
maksas.
Studentu skaits
2008./2009.st.g.
2009./2010.st.g.
2010./2011.st.g.
2011./2012.st.g.
2012./2013.st.g.
2013./2014.st.g.

2.4.8.1.tabula. Studiju finansējums
Valsts budžeta finansējums
Personīgais finansējums
6
14
7
18
6
15
5
7
5
7
7
3

Kopš 2005.gada studiju maksas apjoms un kārtība tiek uzrādīta par katru studiju gadu
atsevišķi un tiek iestrādāta studiju līgumā, ko studējošais par visu studiju laiku slēdz ar DU.
Sākot ar 2009./2010. – Studiju maksa šī studiju gada imatrikulētajiem pilna laika studijām par
maksu ir Ls 1180 gadā. Sīkāku informāciju par 2009.gada 15.jūnija DU Senāta lēmumu, kas
attiecas uz studiju maksas atlaidēm skatīt http://www.du.lv/lv/studijas/studiju_maksa

2.4.9. STUDIJU PROGRAMMAS PERSPEKTĪVAIS NOVĒRTĒJUMS.
2.4.9.1. Studiju programmas atbilstība akadēmiskās/profesionālās
izglītības standartam.
DU doktora studiju programma Psiholoģija atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma,
DU Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru
kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām.

2.4.9.2. Studiju programmas atbilstība profesijas standartam.
DU doktora studiju programma Psiholoģija atbilst Latvijas Republikas Augstskolu likuma,
DU Satversmes, Zinātniskās darbības likuma (spēkā no 2005. gada 5. maija) un LR Ministru
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kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1001 „Doktora zinātniskā grāda
piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji” prasībām.

2.4.9.3. Studiju rezultātu un programmas salīdzinājums līdzīgām
studiju programmām Latvijā (1) un Eiropas Savienības valstīs (2).
DU psiholoģijas doktora studiju programma tika salīdzināta ar studiju programmām tādās
universitātēs kā Stokholmas Universitāte, Oslo un Latvijas Universitāte. Trijās minētajās
universitātēs ir ilga psiholoģijas doktoru sagatavošanas tradīcija sociālās psiholoģijas
apakšnozarē. Šo universitāšu diplomi ir starptautiski atzīti, kas liecina par piedāvāto
programmu augstu kvalitāti.
Salīdzinot Stokholmas Universitātes psiholoģijas
(http://www.psychology.su.se/units/fu/) ar Daugavpils
konstatēts:

doktora studiju programmu
Universitātes programmu tika

Abu studiju programmu pamatstruktūra ir vienāda, ar šādām sadaļām:
a. Pētījumu metodoloģija (iekļauj gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētījuma
metodes)
b. Teorija (teorētiskie un praktiskie kursi noteiktajā apakšnozarē)
c. Disertācija
Abu programmu kopīgie aspekti:
 par disertācijas izstrādi piešķir 100 ECTS Stokholmas Universitātē vai 84 KP Daugavpils
Universitātē kredītpunktus (KP);
 papildus disertācijas izstrādei tiek piedāvāti teorētiskie un metodoloģiskie kursi.
Stokholmas Universitātē to apjoms ir 60 ECTS, Daugavpils Universitātē - 36 KP;
 “Pētījuma metodoloģijas” kurss pēc pamatprincipiem ir līdzīgs, t.i., ietver gan kvantitatīvu,
gan kvalitatīvu pētniecības principu apguvi;
 programmas ir vērstas uz statistikas metožu padziļinātu apguvi un pielietojamības izpratni;
 teorētiskajā sadaļā īpaša uzmanība tiek pievērsta psiholoģijas teoriju attīstībai.
Daugavpils un Stokholmas Universitāšu doktora studiju programmām ir arī atšķirības:
 Stokholmas Universitāte piedāvā doktorantiem atsevišķus kursus psiholoģijas vēsturē un
zinātnes filozofijā. Daugavpils Universitātes doktora programmā šī pēctecība no
sākotnējām psiholoģijas teorijām līdz mūsdienu jaunākajām teorētiskajām pieejām ir
ietverta vienā studiju kursā - “Mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas”.
 Daugavpils Universitātes doktora programmas izpildē ir jāizvēlas trīs semināru kursus no
pieciem piedāvātajiem doktoranta studiju apakšnozarē.
Pēc līdzīga plāna notiek psiholoģijas doktorantūras studijas psiholoģijas nodaļā Oslo
Universitātē (http://www.psykologi.uio.no/studier/drpsych/drpsykurs.html).
Programmas teorētiskais bloks iekļauj:


zinātniskā darba izstrādes kursu;



pētījuma metodoloģijas kursus (gan kvantitatīvas, gan kvalitatīvas pētījuma metodes);
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apakšnozares teorētiskus kursus;



praktiskus seminārus attiecīgajā apakšnozarē.

Salīdzinošās analīzes rezultātā tika konstatēts:
1. Salīdzināmajās programmās sociālās psiholoģijas apakšnozarē ir līdzīgs studiju kursu
saturs un struktūra,
2. Līdzīga ir vērtēšanas sistēma, kas virzīta uz doktorantu patstāvīgi veikto darbu
(individuāli un grupās) un to aizstāvēšanas vērtēšanu.
3. Abām programmām ir vērojama tendence integrēt studiju kursus blokos ar salīdzinoši
lielu kredītpunktu skaitu vienā studiju kursā.
Latvijas Universitātes un Daugavpils Universitātes programmu satura lielākā daļa ir identiska.
Atšķirības nosaka tas, ka Latvijas Universitātes doktorantūrā ir piecas apakšnozares, bet
Daugavpils Universitātē – viena.
2.4.9.3.1.tabula. DU studiju programmas salīdzinājums ar LU doktora studiju programmu
Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte
1. Disertācija
Promocijas darba izstrādes kārtība ir
identiska atbilstoši LR pieņemtajiem
 Disertācijas teorētiskās daļas
standartiem.
pirmuzmetuma un pētījuma projekta
izstrāde un aizstāvēšana, pētījuma
metožu aprobācija;
 Pamatpētījuma datu ievākšana,
apstrāde un analīze;
 Pētījuma rezultātu prezentēšana
zinātniskajās konferencēs;
 Zinātnisko rakstu sagatavošana
publicēšanai;
 Disertācijas gala varianta vai
monogrāfijas uzrakstīšana,
noformēšana (ar kopsavilkumu) un
pirmsaizsaizstāvēšana
 Disertācijas aizstāvēšana Promocijas
padomē
2. Lekciju un semināru kursi promocijas
eksāmena sagatavošanai
2.1. Obligāta izvēle
 mūsdienu sociālās psiholoģijas teorijas;
 mūsdienu psiholoģijas teorijas;
 psiholoģisko pētījumu metodoloģija, datu
 psiholoģijas pētniecības metodoloģija un
analīze un interpretācija
metodes
2.2. Semināru kurss doktoranta studiju
apakšnozarē un vēl divās
apakšnozarēs pēc brīvās izvēles (kopā
jāizvēlas 3 semināri)
 vispārīgā psiholoģija;
 attīstības psiholoģija;
 sociālā psiholoģija;
 klīniska psiholoģija;
Identiska kārtība
 organizāciju psiholoģija
2.3. akadēmiskā darba
 izstrādā lekciju konspektu vai mācību
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grāmatu nodaļu vai mācību palīglīdzekli;
veic profesora asistenta praksi, nolasa
praksi, nolasa lekciju ciklu 16 stundu
apmērā ar apakšnozari saistīta kursā

Daugavpils Universitātes psiholoģijas doktora programmas struktūra ir veidota tā, lai atbilstu
Latvijas apstākļiem un vajadzībām. Sabiedrība un zinātniskā kopiena no Latvijas psiholoģijas
doktoriem sagaida ne tikai specializāciju vienā šaurā zinātniskajā jomā, bet plašāku zināšanu
spektra apguvi, aptverot vairāku psiholoģijas nozaru specifiku.
Kā zināms, Eiropas valstīs doktora studiju programmas vēl aizvien diezgan krasi atšķiras
viena no otras. Piemēram, Norvēģijas Oslo Universitātē doktorantam ir iespēja izveidot
individuālu doktora programmu. Protams, ka pastāv prasība pēc disertācijas izstrādes un
aizstāvēšanas un pēc padziļinātām metodoloģijas zināšanām un teorētiskās izpratnes, bet šīs
padziļinātās izpratnes apgūšana notiek pēc individuāli izstrādātiem studiju plāniem.
Daugavpils Universitātes programma, protams, neietver profesionālo sagatavotības
komponentu. Daugavpils Universitātes doktora programma ir vērsta uz zinātnisku,
akadēmisku darba iemaņu apguvi.
Kopumā tiek realizētas Eiropas Savienības valstīm raksturīgas tendences doktorantūras
programmu veidošanā, ievērojot Latvijas vajadzības un psiholoģijas nozares attīstības
vēsturisko specifiku.
Līdz ar to var apgalvot, ka realizācijai iesniegtā programma psiholoģijā atbilst dotā līmeņa
programmām gan pēc saturiskajiem, zinātniskajiem, gan metodiskajiem kritērijiem.

2.4.10. STUDĒJOŠIE.
2.4.10.1. Studējošo skaits.
2.4.10.1.1.tabula. Studējošo skaits
Gads
Studējošo skaits
2008./2009.
20
2009./2010.
25
2010./2011.
21
2011./2012.
12
2012./2013.
12
2013./2014.
10

2.4.10.2. Pirmajā studiju gadā imatrikulēto studējošo skaits.
2.4.10.2.1.tabula. Imatrikulēto skaits
Gads
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.
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Imatrikulēto skaits
4
7
5
2
6
3

2.4.10.3. Absolventu skaits.
2.4.10.3.1.tabula. Absolventu skaits
Gads
2008./2009.
2009./2010.
2010./2011.
2011./2012.
2012./2013.
2013./2014.

Absolventu skaits
Pabeiguši studijas
Aizstāvējuši promocijas darbu
2
1
5
3
2
1
4
4
5
2
2
4

2.4.10.4. Studējošo aptauju rezultāti un to analīze.
DU ik gadu tiek veikta studējošo aptauja ar mērķi pārbaudīt studiju programmas kvalitāti un
studentu apmierinātību ar programmā piedāvātajiem studiju kursiem.
2008./2009.studiju gada aptaujas rezultāti liecina, ka doktora programmā studējošie kopumā ir
apmierināti ar savu studiju gaitu, bet arī spējīgi kritiski novērtēt to, kas viņiem šķiet
vispozitīvāk, un to, ko viņi ieteiktu mainīt. Vispozitīvāk studējošie novērtē tās nodarbības, kur
notiek zinātniskās teorijas un praktiskās metodes sintēze.
Kopumā psiholoģijas doktora studiju programma tiek novērtēta pozitīvi, jo tā dod “iespēju
paplašināt zināšanas”, “ir nozīmīga zinātniskajai un profesionālajai izaugsmei”, “sniedz
iespēju konsultēties, kontaktēties ar citiem doktorantiem”, “veicina iespējas veikt zinātniskus
pētījumus un tos publicēt”, “piedalīties starptautiskajos projektos”, un “no organizatoriskā
viedokļa palīdz plānot virzību uz disertācijas izstrādi”.
Sadarbība ar docētājiem apmierina visus studējošos.. Doktoranti izteikuši vairākus rosinošus
ieteikumus kursu un semināru sakarā, piemēram, vairāk pieaicināt ārzemju docētājus; lielāku
un diferencētāku izvēli piedāvātajos kursos atbilstoši savam izvēlētajam virzienam.
2009./2010.studiju gada aptaujas rezultāti liecina, ka doktora programmā studējošie kopumā ir
apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. Sadarbību ar mācībspēkiem doktoranti vērtē
apmierinoši. Programmas realizāciju kopumā arī vērtē apmierinoši. Studiju procesa
nodrošinājumu kā pietiekamu ar mācību literatūru uzskata 90% doktorantu. Puse studējošo
atzīmēja, ka programmas nodrošinājums ar viesdocētājiem nav pietiekams. Studiju kursu
svarīgums un pasniegšanas līmenis ir novērtēts augsti. Kā svarīgākos doktoranti min tādus
studiju kursus kā Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas,
Kvalitatīvās pētīšanas metodes izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā, Zinātniskā darba
(promocijas darba) struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai.
2010./2011.studiju gada aptaujas rezultāti liecina, ka 95% doktora programmā studējošo
kopumā ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. Sadarbību ar mācībspēkiem visi
doktoranti vērtē apmierinoši. Programmas realizācija kopumā arī tiek vērtēta apmierinoši.
Studiju procesa nodrošinājumu kā pietiekamu ar mācību literatūru uzskata 95% doktorantu.
30% studējošo atzīmēja, ka programmas nodrošinājums ar viesdocētājiem nav pietiekams.
Studiju kursu svarīgums un pasniegšanas līmenis ir novērtēts augsti. Kā svarīgākos doktoranti
min tādus studiju kursus kā Zinātniskā darba (promocijas darba) struktūras veidošana un
sagatavošana publicēšanai, Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos, Mūsdienu
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sociālpsiholoģijas prioritātes un attīstības perspektīvas, Kvalitatīvās pētīšanas metodes
izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā.
2011./2012.studiju gada aptaujas rezultāti liecina, ka visi doktora programmā studējošie
kopumā ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu. Sadarbību ar mācībspēkiem visi
doktoranti vērtē apmierinoši. Programmas realizācija kopumā arī tiek vērtēta apmierinoši.
Studiju procesa nodrošinājumu kā pietiekamu ar mācību literatūru uzskata 66% doktorantu.
33% studējošo atzīmēja, ka programmas nodrošinājums ar viesdocētājiem nav pietiekams.
Studiju kursu svarīgums un pasniegšanas līmenis ir novērtēts augsti. Kā svarīgākos doktoranti
min tādus studiju kursus kā Zinātniskā darba (promocijas darba) struktūras veidošana un
sagatavošana publicēšanai, Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos, Kvalitatīvās pētīšanas
metodes izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā.
2012./2013.studiju gada aptaujas rezultāti liecina, ka 77% doktora programmā studējošo
kopumā ir apmierināti ar izvēlēto studiju programmu, 23% - daļēji apmierināti. Sadarbību ar
mācībspēkiem 77% doktorantu vērtē apmierinoši. Programmas realizācija kopumā arī tiek
vērtēta apmierinoši (83%). Studiju procesa nodrošinājumu kā pietiekamu ar mācību literatūru
uzskata 62% doktorantu. 41% studējošo atzīmēja, ka programmas nodrošinājums ar
viesdocētājiem nav pietiekams. Studiju kursu svarīgums un pasniegšanas līmenis ir novērtēts
augsti. Kā svarīgākos doktoranti min tādus studiju kursus kā Zinātniskā darba (promocijas
darba) struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai, Kvalitatīvās pētīšanas metodes
izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā, Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā
zinātnē un Promocijas darba izstrāde (kursu svarīgums novērtēts ar visaugstāko atzīmi 5).
Pasniegšanas līmeņa amplitūda – no 3,3 līdz 5. Visaugstākais vērtējums pasniegšanas līmenī
ir studiju kursiem Zinātniskā darba (promocijas darba) struktūras veidošana un sagatavošana
publicēšanai, Kvalitatīvās pētīšanas metodes izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā,
Promocijas darba izstrāde. Tieši šajos studiju kursos studējošie vēlas palielināt kursa apjomu.
Studējošo priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanai: vairāk vieslektoru, izdales
materiālu, organizēt nodarbības pirms promocijas eksāmena kārtošanas (studējošo aptaujas
rezultātus skat. 5.pielikumā).
2013./2014. studiju gadā veiktās studējošo aptaujas rezultāti parāda, ka visus studējošos
apmierina izvēlētā studiju programma: pilnīgi apmierina – 25%, pamatā apmierina 62,5%, bet
daļēji apmierina 12,5% studējošo. Studiju procesa nodrošinājumu ar mācību literatūru un
metodiskajiem materiāliem par pietiekamu uzskata 75% studējošo. Puse aptaujāto uzskata, ka
nav pietiekams vieslektoru skaits. 75% respondentu ir apmeklējuši gandrīz visas nodarbības.
Visaugstākais vērtējums apgūto studiju kursu vidū gan nodarbību saturā un izklāstā, gan
mijiedarbības ziņā tika piešķirts studiju kursiem „Personības paradigmas sociālās psiholoģijas
saturā”, „Kvalitatīvās pētīšanas metodes izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā”,
„Zinātniskā darba (promocijas darbs) struktūras veidošana un sagatavošana publicēšanai”.
Zemākus vērtējumus saņēma studiju kurss „Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos”.
Kopumā studējošo vērtējums ir pozitīvs: „Priecē studiju vide, brīvas diskusijas, pasniedzēju
attieksme, pretiīmnākšana un pozitīvā vide kopumā; Pretimnākoši lektori, sadarbība ar
kursabiedriem un fakultāti; atsaucīgi kursabiedri un docētāji. Iespēja savienot mācības ar
darbu, elastīgs grafiks. Iespēja strādāt savā tempā, neizjutu spiedienu, viss ļoti korekti un
labvēlīgi. Patīkama studiju atmosfēra.” Tika saņemti arī ieteikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanai; studējošie vēlas vairāk viesdocētāju lekciju.

2.4.10.5. Absolventu aptauju rezultāti un to analīze.

82

Pamatojoties uz absolventu aptaujas rezultātiem, secinām, ka Latvijas augstskolas ir lielākais
doktorantūras programmas absolventu darba devējs. Bijušie absolventi lielākoties ir Latvijas
augstāko mācību iestāžu docētāji. Programmas absolventi strādā Daugavpils Universitātē,
Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Latvijas Universitātē, Liepājas Universitātē,
Rēzeknes Augstskolā, Rīgas Stradiņa universitātē, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, Latvijas
Lauksaimniecības universitātē, Starptautiskajā Praktiskās psiholoģijas augstskolā, Rīgas
Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Transporta Sakaru institūtā, Rīgas
Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

2.4.10.6. Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā.
Studējošo līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā un studiju programmas satura un tās
kvalitātes uzlabošanā tiek nodrošināta ne tikai iesaistot viņus programmas darba izvērtējumā,
bet arī risinot konkrētus, ar programmu un tās realizāciju saistītus jautājumus studiju
programmas realizācijas laikā. Savu priekšlikumu vai iebildumu izskatīšanu par studiju
grafiku, nodarbību sarakstu, atsevišķu studiju kursu vai pat to daļu pilnveidošanu studējošie
deleģē programmas direktoram vai katedras vadītājam, kurš tālāk tos virza izskatīšanai SZF
Domē.
Studējošie, tieši komunicējot ar studiju programmas direktoru un docētājiem, risina
jautājumus par studiju kursu gaitu un studiju procesa norisi, par neskaidriem jautājumiem vai
aktuālām problēmām studiju kvalitātes nodrošināšanā u.tml.
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3. KOPSAVILKUMS
PAR
ATTĪSTĪBAS PLĀNIEM.

STUDIJU

VIRZIENA

3.1. STUDIJU VIRZIENA ATTĪSTĪBAS PLĀNS.
3.1.1. Studiju virziena SVID analīze.
Novērtējot studiju virziena „Psiholoģija” līdzšinējo attīstību, esošo situāciju un perspektīvas,
studiju virziena padome izvērtē gan studiju programmu saturu kopumā, gan atsevišķu studiju
kursu saturu un nodrošinājumu, analizē studiju procesa organizāciju un risina ar programmu
attīstības plānošanu saistītos jautājumus.
Ikgadējā pašnovērtēšanas procesā, balstoties uz studiju programmu īstenošanas
formālo rādītāju analīzi un ņemot vērā studējošo aptauju rezultātus, kā arī vērtējot ārējo
faktoru attīstības virzienu un dinamiku, studiju virziena padome veic SVID analīzi un iezīmē
studiju virziena stiprās puses, vājās puses, iespējas un potenciālos draudus studiju virziena
īstenošanā, lai prognozētu studiju programmu turpmāko attīstību un nodrošinātu to
pilnveidošanu.
Stiprās puses
studiju virziens
 skaidrs studiju virziena mērķis, uzdevumi
un stratēģija;
 integratīva un starpdisciplināra pieeja
studiju programmu satura izveidē;
 studiju virziens augstu kotējas Latvijā
psiholoģijas programmu absolventu vidū;
 lielākā daļa programmas absolventu strādā
Latvijas valsts un privātuzņēmumos.

studiju process

nodrošināta iespēja iegūt pilnvērtīgu
izglītību psiholoģijas zinātnē;

studiju un zinātniski pētnieciskā darba
integrācija;

samērā laba studiju materiāli tehniskā
bāze un nodrošinājums ar kvalificētiem
mācībspēkiem;
 iespēja apgūt padziļinātas zināšanas un
iepazīties ar jaunākajām atziņām
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Vājās puses
studiju virziens
 virziena nepietiekamais marketings un
finansējums;
 nepietiekama atpazīstamība ES realizējamo
psiholoģijas studiju programmu vidū;
 grūtības risināt metodiskus jautājumus
(grūtības nodrošināt katru studiju kursu ar
diviem pasniedzējiem)
 pasniedzēju liela akadēmiskā slodze
samazina iespējas strādāt pie metodiskiem
jautājumiem un stipri apgrūtina zinātniski
pētniecisko darbību
 akadēmiskajam personālam nepietiekamas
vairāku svešvalodu zināšanas
 studējošiem nepietiekamas svešvalodu
zināšanas un nepietiekama dalība
starptautiskajos projektos
studiju process

zinātnisko pētījumu bāzes
nepietiekams nodrošinājums ar modernu
zinātnisko aparatūru un IT produktiem;

nepietiekams nodrošinājums ar
modernām laboratorijām un auditoriju
telpām;

finansu līdzekļu trūkums docētāju un
studējošo zinātnisko pētījumu
nodrošināšanai, DU iekšējo zinātnisko
grantu neesamība;

psiholoģijas zinātnē;
daudzveidīgu studiju formu un
metožu izmantošana;

pastāvīga studiju satura pilnveidošana,
jaunu studiju un pasniegšanas formu
meklēšana un ieviešana, sabalansēta teorija
un prakse

studiju process orientēts uz izpratni,
zināšanu izmantošanu problēmsituāciju
risināšanai un analītisko prasmju attīstīšanu;

studējošie tiek iesaistīti
struktūrvienību zinātniski pētnieciskajā
darbā, viņu veiktie pētījumi tiek aprobēti
akadēmiskajā vidē;

studiju kursu materiālu un
prezentāciju pieejamība;

plašas iespējas izmantot starptautiskās
recenzējamo zinātnisko izdevumu datu
bāzes.
studējošie
 augsta motivācija studēt izvēlētajā
specialitātē;
 labs kontakts ar studiju programmu
docētājiem;
 iesaistīšanās studiju virziena kvalitātes
novērtēšanā un satura pilnveidē;
 studējošo ieinteresētība savu pētījumu
rezultātu prezentēšanā un aprobēšanā
zinātniskajos forumos un konferencēs.
personāls
 augsta zinātniskā kvalifikācija atbilstoši
Augstskolu likuma prasībām;
 savstarpējā sadarbība, koleģialitātes un
tolerances principu ievērošana;
 akadēmisko un profesionālo kompetenču
pilnveidošana, iesaistoties pētnieciskajos
projektos, publicējot savus pētījumu
rezultātus un iepazīstinot ar tiem zinātnisko
sabiedrību starptautiskās konferencēs
 labs kontakts ar studējošajiem;
 spēja novērtēt un atzīt nepilnības docētajos
kursos un meklēt studiju kvalitātes
uzlabošanas ceļus.


pārējie faktori
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studējošo patstāvīgā studiju darba
kontroles metožu (kolokviji, kontroldarbi,
individuālās konsultācijas u.c.) kā studiju
procesa sastāvdaļas anulēšana, atstājot šī
darba virziena nodrošināšanu docētāju
entuziasma ziņā;

skaitliskā ziņā nepietiekams
nodrošinājums ar jaunākajām mācību
grāmatām un zinātnisko periodiku;

moduļu sistēmas nepietiekama
ieviešana;

nepietiekami izmantotas tālmācības
un e-studiju iespējas;

ārzemju viesdocētāju vājā iesaistīšana.

studējošie
 nepietiekamas svešvalodas zināšanas;
 nepietiekama starptautisko apmaiņas
programmu iespēju izmantošana.

personāls
 neatbilstība starp realizējamo studiju
programmu un pētniecisko darbu lielo
apjomu un salīdzinoši nelielo docētāju
skaitu – esošajā situācijā akadēmiskajam
personālam veidojas pārāk liels
kontaktstundu apjoms, kas saskaņā ar DU
spēkā esošajiem normatīviem, ir jārealizē
docētājam, lai izpildītu akadēmisko slodzi;
 nerealizējamas iespējas radošā atvaļinājuma
izmantošanā;
 neadekvāta esošā atalgojuma sistēma;
 nepietiekama starptautisko akadēmisko un
zinātnisko apmaiņas programmu un
pēcdoktorantūras studiju iespēju
izmantošana;
 nepietiekama sadarbība ar ārvalstu
izglītības un zinātniski pētnieciskajām
iestādēm un zinātniekiem,
 nepietiekams nodrošinājums ar
palīgpersonālu.
pārējie faktori

 optimāls studējošo skaits akadēmiskajās
grupās, kas nodrošina saikni starp docētāju
un studējošo, ka arī ļauj izmantot
individuālo pieeju.

 esošā DU iekšējā programmu finansējuma
aprēķina un piešķiršanas sistēma, kas neļauj
saņemt programmu realizācijai
nepieciešamo valsts dotācijas daļu
proporcionāli studējošo skaitam un studiju
jomas tematiskajam koeficientam.
Iespējas
Draudi
studiju virziens
studiju virziens
 studiju virziena attīstības stratēģijas
 dzīves līmeņa krišanās un materiālās
patstāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas
situācijas pasliktināšanās valstī kopumā un
darba tirgū un svarīgākās attīstības
reģionā, iedzīvotāju maksātspējas
tendences pasaulē, jaunu studiju
pazemināšanās un studējošo nespēja segt ar
programmu ieviešana;
studijām saistītas izmaksas;
 ES finanšu instrumentu un struktūrfondu
 potenciālo studējošo aizplūšana uz
līdzekļu piesaistīšana studiju vides un
ārvalstīm;
kvalitātes paaugstināšanai;
 akadēmiskā personāla atalgojuma
 sadarbības paplašināšana ar citām Eiropas
konkurētspējas samazināšanās.
universitātēm;
 sadarbības paplašināšana ar citām Latvijas
augstskolām, kurās tiek realizētas
psiholoģijas studiju programmas;
 studiju kursu nodrošināšana svešvalodās,
ārvalstu studējošo piesaistīšana studiju
virzienā;
 kvalificētu viesdocētāju piesaiste;
 jaunu akadēmiskā personāla un
palīgpersonāla štata vietu atvēršana, jaunu
docētāju ievēlēšana līdz ar programmas
attīstību, jaunu programmu izveidi un
zinātniskās infrastruktūras paplašināšanu.
Novērtējot līdzšinējo studiju virzienu “Psiholoģija”, jāsecina, ka tā ir laba bāze turpmākajam
profesionālajam un akadēmiskajam darbam. Studiju virzienam ir šādas attīstības iespējas:


jāattīsta sadarbība ar ārvalstu augstskolām studējošo un mācībspēku apmaiņas
programmu, kopīgu zinātniski pētniecisku projektu realizēšanai, turpinot sadarbības
līgumu noslēgšanu;



studiju virziena pilnveidošanas un attīstības stratēģijas sekmēšana, ņemot vērā
izmaiņas darba tirgū gan Latvijā, gan Eiropas Savienības valstīs;



studējošo skaita palielinājums, kas pie labvēlīgiem nosacījumiem varētu nodrošināt
akadēmiskā personāla atjaunošanos tuvākajā laikā.

3.1.2. Studiju virziena attīstības plāns.
Studiju virzienā „Psiholoģija” ir cieši saskaņotas akadēmiskā bakalaura studiju programma
„Psiholoģija”, profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības psihologs”, akadēmiskā
maģistra studiju programmu „Psiholoģija” un doktora studiju programma „Psiholoģija”.
Studiju virziena attīstības aspekti:

86



studiju virziena attīstības stratēģijas patstāvīga pilnveidošana, ievērojot izmaiņas darba
tirgū un svarīgākās attīstības tendences pasaulē, jaunu studiju kursu izstrāde;



sadarbības projekti un līgumi ar dažādām Latvijas un ārvalstu izglītības un zinātniski
pētnieciskajām iestādēm, pašvaldībām un privātajām iestādēm;



studiju kursu satura pilnveidošana, studiju kursu nodrošināšana svešvalodās;



mārketinga un finansu piesaistes plānu izveidošana un saskaņošana ar programmas un
katedras attīstības stratēģiju;



akadēmiskā personāla un studējošo iesaistīšana zinātniski pētnieciskajos projektos;



docētāju zinātniskā un metodiskā potenciāla paaugstināšana, kvalificētu viesdocētāju
piesaiste;



materiālās bāzes pilnveidošana ar mūsdienu prasībām atbilstošu aprīkojumu,
tehnoloģijām, informācijas līdzekļiem, īpašu uzmanību veltot mūsdienīgu zinātnisko
un periodisko izdevumu pieejamībai.

Studiju virziena „Psiholoģija” akadēmiskais personāls nepārtraukti pilnveido savu izglītību un
kvalifikāciju, piedaloties konferencēs, semināros un sadarbības projektos.

3.1.3. Studiju virziena un studiju programmu perspektīvais
novērtējums, ņemot vērā Latvijas uzdevumus Eiropas Savienības
kopējo stratēģiju īstenošanā.
Psiholoģijas zinātnes nozares ilgtspējīga attīstība ir nepieciešama gan Latvijas, gan Eiropas
Savienības mērogā. Mūsdienā sabiedrībā pastāv aktuālas sociālās problēmas, kas prasa
daudzveidīgus pētījumus un risinājumus.
Latvijas Republikā psiholoģiskās izglītības iespēja pastāv Rīgā un Daugavpilī. Daugavpils
Universitātē ir atbilstošs zinātniskais potenciāls, tehniskais un metodiskais nodrošinājums un
organizatoriskas tradīcijas psiholoģijas speciālistu sagatavošanā.
Psiholoģijas speciālistu sagatavošana Daugavpils Universitātē tika uzsākta ar Latvijas
neatkarības atjaunošanu 1991.gadā. Tādējādi vairāk nekā 20 gadus Daugavpils Universitāte
nodrošina Eiropas Savienības prasībām atbilstošu psiholoģijas virziena studiju programmu
īstenošanu, kas ieņem svarīgu vietu augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā.
Psiholoģijas virziena studiju programmu aktualitāti un perspektīvo novērtējumu nosaka šādi
faktori:
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psiholoģijas zinātnes nozares ilgtspējīga attīstība Latvijā un Eiropas Savienībā;



psiholoģiskās daudzveidības
nepieciešamība;



nepieciešamība sagatavot augstākās kvalifikācijas speciālistus psiholoģijas zinātnes
nozarē;



DU zinātniskā potenciāla līdzdalība Austrumlatvijas reģiona ekonomikas, izglītības un
kultūras attīstībā.

problēmu

izpētes

un

risināšanas

pieaugoša

PIELIKUMI
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1. PIELIKUMS

STUDIJU PROGRAMMU PILNA LAIKA STUDIJU PLĀNI.
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APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģja
B daļa (KrP:7)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
Valo1187 Profesionālā angļu valoda I vai
Valo1188 Profesionālā vācu valoda I
C daļa (KrP:2)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati
Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
InfT1002 Informātika
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Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Pārbaudījuma
forma

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013. st.g. 1.studiju gads
1.studiju gads
Kursa
kontaktstundu
1.sem.
2.sem.
skaits
16
ned.
16
ned.
Kursa
pr.
pr.
KrP
kop
pr.
lekc dar lekc
d.
lekc
ējai
d.
ijas bi/s
.
sem
.
s
sem
em.
.

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

1

16

16

1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.
Dif.iesk.

2
3
5
2

32
48
80
32

16
32
32
16

16

16
16
16

2
2
1
1
2

1
1
1

2
32
16

16
16
48
16

1

2
1

1
2
2
1

1
1
3
1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 10.septembrī
Protokols Nr. 13

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

pr. d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

Filz2004
Loģika
B daļa (KrP: 6)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 22)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 7)
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
Valo2148 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo2147 Profesionālā vācu valoda III
C daļa (KrP:2)
Soci3010 Projektu izstrāde un vadība
4.sem. (KrP: 18)
A daļa (KrP: 10)
Psih12018 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:6)
Medi2002 Psihiatrijas pamati
Psih2020
Studiju darbs
Filo2149
Profesionālā angļu valoda IV vai
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Eks.

2

32

32

2

Eks.

2

32

16

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

32
32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
1

32
32
32
16

32
32
16

2
2
1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

1
2

16
32

16

16
16

1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

Eks.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
2

32

16

16

1

1

32

32

16

1

1

2
2

32

2

2

Valo3113*
Valo2150
Profesionālā vācu valoda IV
Valo3114*
C daļa (KrP:2)
PolZ2001 Politoloģija vai
Ties3002 Tiesību pamati
5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
I
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:6)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3037 Studiju darbs
C daļa (KP:2)
Psih3011 Kroskulturālā psiholoģija vai
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
6.sem. (KrP:20)
A daļa (KrP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III
B daļa (KrP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
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Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Aizst.

2

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

2

C daļa (KrP:2)
Psih3009 Ģimenes psiholoģija vai
Psih3010 Klausīšanās tehnika
Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Dif.iesk.

2

32

32

Eks.
Aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.
KOPĀ KrP : 120

Studiju programmas direktors
Dekāns

93

_________________ /A.Ruža/
_________________ / J.Teivāns-Treinovskis /

2

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 10.septembrī
Protokols Nr. 13

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013. st.g. 2. studiju gads

Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 21)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģja
B daļa (KrP:6)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
C daļa (KrP:4)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture
Filo1004 Profesionālā angļu valoda I vai
Psih1025 Profesionālā vācu valoda I
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati

94

Kursa
kontaktstundu
skaits
pr.
kop
lekc dar
ējai
ijas bi/s
s
em.

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
pr.
pr.
lekc
d.
lekc
d.
.
sem
.
sem
.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
3

32
48

16
32

16

16
16
16

2
2
1
1
2

1
1
1

2
32
16

16
16

1

2
1

1
2

1
1

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

pr. d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
InfT1002 Informātika
Filz2004
Loģika
B daļa (KrP: 4)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
C daļa (KrP: 2)
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 22)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 7)
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
Valo2148 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo2147 Profesionālā vācu valoda III
C daļa (KrP: 2)
Soci3010 Projektu izstrāde un vadība
4.sem. (KrP: 18)
A daļa (KrP: 11)
Ekon5010 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:5)

95

Eks.
Dif.iesk.
Eks.

5
2
2

80
32
32

32
16
32

48
16

2
1
2

3
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
1

32
32
32
16

32
32
16

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16

32
16

1

2
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

32

2
2
2
1

2

Medi2002 Psihiatrijas pamati
Psih2020
Studiju darbs
Valo2149
Profesionālā angļu valoda IV vai
Valo3113*
Valo2150
Profesionālā vācu valoda IV
Valo3114*
C daļa (KrP:2)
PolZ2001 Politoloģija vai
Ties3002 Tiesību pamati
5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
I
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:6)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3037 Studiju darbs
C daļa (KrP:2)
Psih3011 Kroskulturālā psiholoģija vai
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
6.sem. (KrP:20)
A daļa (KrP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III
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Eks.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
1

32

16

16

1

1

16

16

1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Aizst.

2

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

2

B daļa (KrP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
C daļa (KrP:2)
Psih3009 Ģimenes psiholoģija vai
Psih3010 Klausīšanās tehnika
Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

Dif.iesk.

2

32

32

Eks.
Aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.
KOPĀ KrP : 120

Studiju programmas direktors
Dekāns
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_________________ /A.Ruža/
_________________ / J.Teivāns-Treinovskis /

16
16

1
1
2

1
1

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013. st.g. 3.studiju gads

Kursa
kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 21)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģija
B daļa (KrP:6)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
C daļa (KrP:4)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture
Filo1004 Profesionālā angļu valoda I vai
Psih1025 Profesionālā vācu valoda I
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati

98

Kursa
kontaktstundu
skaits
pr.
kop
lekc dar
ējai
ijas bi/s
s
em.

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
pr.
pr.
lekc
d.
lekc
d.
.
sem
.
sem
.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
3

32
48

16
32

16

16
16
16

2
2
1
1
2

1
1
1

2
32
16

16
16

1

2
1

1
2

1
1

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc
.

pr. d.
sem.

lekc
.

pr.d.
sem

Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
InfT1002 Informātika
Filz2004
Loģika
B daļa (KrP: 4)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
C daļa (KrP: 2)
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 21)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 6)
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
C daļa (KrP: 2)
Filo2014 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo3101 Profesionālā vācu valoda III
4.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 10)
Psih12018 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:4)
Medi2002 Psihiatrijas pamati
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Eks.
Dif.iesk.
Eks.

5
2
2

80
32
32

32
16
32

48
16

2
1
2

3
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32
32

2
2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

1
2

16
32

16

16
16

1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

Eks.

2

32

16

16

1

1

32

2

Psih2020 Studiju darbs
C daļa (KrP:6)
PolZ2001
Politoloģija vai
Ties3002
Tiesību pamati
Soci3010
Projektu izstrāde un vadība
Filo2015
Profesionālā angļu valoda IV vai
Filo018*
Valo3102
Profesionālā vācu valoda IV
Valo3103*
5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
II
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:6)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3037 Studiju darbs
C daļa (KP:2)
Psih3011 Kroskulturālā psiholoģija vai
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
6.semestris (KOPĀ:20)
A daļa (KP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III

100

Dif.iesk.

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

32
32

2
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Aizst.

2

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

2

B daļa (KP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
C daļa (KP:2)
Psih3009 Ģimenes psiholoģija vai
Psih3010 Klausīšanās tehnika
Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

Dif.iesk.

2

32

32

Eks.
Aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.
KOPĀ KrP : 122

Studiju programmas direktors
Dekāns
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_________________ /A.Ruža/
_________________ /J.Teivāns-Treinovskis/

16
16

1
1
2

1
1

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 10.septembrī
Protokols Nr. 13

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2013.gada 23.aprīlī
Protokols Nr. 8

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2013./2014. st.g. 1.studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģja
B daļa (KrP:7)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
Valo1187 Profesionālā angļu valoda I vai
Valo1188 Profesionālā vācu valoda I
C daļa (KrP:2)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture vai
Soci3010 Projektu izstrāde un vadība
JurZ1007 Civilā aizsardzība
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati
Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
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Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

Kursa
kontaktstundu skaits
kopē
jais

lekci
jas

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

1

16

16

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

2
3
5

32
48
80

16
32
32

16

pr.d
arbi/
sem.

16
16
16

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

2
2
1
1
2

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

1
2
2

1
1
3

1
1
1

2
32
16

1

2
1
1

2

16
16
48

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr. d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

InfT1002 Informātika
Filz2004
Loģika
B daļa (KrP: 6)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 7)
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
Valo2148 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo2147 Profesionālā vācu valoda III
4.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 10)
Psih2018 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:10)
Psih3009 Ģimenes psiholoģija
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
Medi2002 Psihiatrijas pamati
Psih2020 Studiju darbs
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Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
32

16

1
2

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

32
32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
1

32
32
32
16

32
32
16

Dif.iesk.
Eks.

1
2

16
32

16

16
16

1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32

32
32
16

1

16

1
2
1

2
2

32

2
2
2
1

1

Filo2015
Valo3113*
Valo2150
Valo3114*

Profesionālā angļu valoda IV vai

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Aizst.

2

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.

2

32

32

Profesionālā vācu valoda IV

5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
I
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:6)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3037 Studiju darbs
C daļa (KP:2)
Psih3011 Kroskulturālā psiholoģija vai
Psih3045 Penitenciārā pedagoģija un
psiholoģija
6.sem. (KrP:20)
A daļa (KrP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III
B daļa (KrP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
C daļa (KrP:2)
Psih3010 Klausīšanās tehnika vai

104

Eks.

2

2

Psih3035 Starppersonu attiecības
Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Eks.
Aizst.
KOPĀ KrP :

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

120

Studiju programmas direktors
Dekāns

105

_________________ /A.Ruža/

23.08.2013.

_________________ / J.Teivāns-Treinovskis / 23.08.2013.

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 10.septembrī
Protokols Nr. 13

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2013.gada 23.aprīlī
Protokols Nr. 8

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2013./2014. st.g. 2.studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģja
B daļa (KrP:7)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
Valo1187 Profesionālā angļu valoda I vai
Valo1188 Profesionālā vācu valoda I
C daļa (KrP:2)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati
Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
InfT1002 Informātika
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Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

Kursa
kontaktstundu skaits
kopē
jais

lekci
jas

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

1

16

16

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.
Dif.iesk.

2
3
5
2

32
48
80
32

16
32
32
16

16

pr.d
arbi/
sem.

16
16
16

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

2
2
1
1
2

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

1
2
2
1

1
1
3
1

1
1
1

2
32
16

1

2
1
1

2

16
16
48
16

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr. d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

Filz2004
Loģika
B daļa (KrP: 6)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 5)
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Valo2148 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo2147 Profesionālā vācu valoda III
4.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 10)
Psih2018 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:10)
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
Psih3009 Ģimenes psiholoģija
Medi2002 Psihiatrijas pamati
Psih2020 Studiju darbs
Filo2015
Profesionālā angļu valoda IV vai
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Eks.

2

32

32

2

Eks.

2

32

16

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

32
32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
1

32
32
32
16

32

Dif.iesk.
Eks.

1
2

16
32

16

16
16

1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
2
2
2

32
32
32

32
32
16

16

2
2
1

1

32

32

16

1

1

2
2

2
32

32
16

2
2
1

2

Valo3113*
Valo2150
Valo3114*

Profesionālā vācu valoda IV

5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
I
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:6)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3037 Studiju darbs
C daļa (KP:2)
Psih3011 Kroskulturālā psiholoģija vai
Psih3045 Penitenciārā pedagoģija un
psiholoģija
6.sem. (KrP:20)
A daļa (KrP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III
B daļa (KrP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
C daļa (KrP:2)
Psih3010 Klausīšanās tehnika vai
Psih3035 Starppersonu attiecības
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Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Aizst.

2

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.

2

32

32

2

2

Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Eks.
Aizst.
KOPĀ KrP : 120

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

Studiju programmas direktors

_________________ /A.Ruža/

Dekāns

_________________ / J.Teivāns-Treinovskis / 23.08.2013.
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23.08.2013.

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2008.gada 28.augustā
Protokols Nr. 15

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 10.septembrī
Protokols Nr. 13

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2013.gada 23.aprīlī
Protokols Nr. 8

Akadēmiskās bakalaura studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 43310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2013./2014. st.g. 3. studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem. (KrP: 21)
A daļa (KrP: 11)
Psih1003 Ievads psiholoģijā
Psih1015 Psiholoģijas vēsture
Peda1012 Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Psih1005 Statistiskās metodes psiholoģijā I
Psih1004 Vispārīgā psiholoģja
B daļa (KrP:6)
Soci1001 Socioloģija
Psih1022 Psiholoģiskā treniņa tehnikas I
Biol1034 Cilvēka fizioloģija un veselības
veicināšana I
C daļa (KrP:4)
Vēst3039 Latvijas kultūras vēsture vai
Vēst1014 Pasaules kultūras vēsture vai
Teol1001 Reliģiju vēsture
Filo1004 Profesionālā angļu valoda I vai
Psih1025 Profesionālā vācu valoda I
2.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 14)
Biol1033 Psihes bioloģiskie pamati I
Psih1006 Psihodiagnostikas pamati
Psih1007 Eksperimentālā psiholoģija
InfT1002 Informātika
Filz2004
Loģika
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Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.

Kursa
kontaktstundu skaits
pr.d
arbi/
sem.

1.studiju gads
1.sem.
2.sem.
16 ned.
16 ned.

kopē
jais

lekci
jas

2
2
2
2
3

32
32
32
32
48

32
32
16
16
32

Eks.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2

32
32
32

32

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Eks.
Dif.iesk.
Eks.

2
3
5
2
2

32
48
80
32
32

16
32
32
16
32

16

16
16
16

lekc.

2
2
1
1
2

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

1
1
1

2
32
16

16
16
48
16

1

2
1

1
2
2
1
2

1
1
3
1

2.studiju gads
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr.d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

3.studiju gads
5.sem.
6.sem.
16 ned.
16 ned.
lekc.

pr. d.
sem.

lekc.

pr.d.
sem

B daļa (KrP: 4)
Biol1035 Cilvēka fizioloģija un veselības
Biol1006* veicināšana II
Soci1012 Demogrāfija
C daļa (KrP: 2)
Filo1037 Profesionālā angļu valoda II vai
Psih1024 Profesionālā vācu valoda II
3.sem. (KrP: 22)
A daļa (KrP: 13)
InfT2007 Statistiskās metodes psiholoģijā II
Biol2033 Psihes bioloģiskie pamati II
Biol1003*
Filz2031
Filosofija I
Psih2015 Attīstības psiholoģija I
Psih2016 Psihodiagnostikas metodikas I
Biol2003 Cilvēka uzvedības ģenētika
B daļa (KrP: 7)
Psih2019 Psiholoģiskā treniņa tehnikas II
Psih2005 Kognitīvā psiholoģija
Psih2006 Diferenciālā psiholoģija
Valo2148 Profesionālā angļu valoda III vai
Valo2147 Profesionālā vācu valoda III
C daļa (KrP: 2)
Soci3010 Projektu izstrāde un vadība
4.sem. (KrP: 18)
A daļa (KrP: 11)
Ekon5010 Zinātniskā darba izstrāde
Filz2032
Filosofija II
Filz2003*
Psih3023 Attīstības psiholoģija II
Psih2011*
Psih2017 Psihodiagnostikas metodikas II
Psih2004*
Psih 2029 Bakalaura darba izstrāde I
B daļa (KrP:5)
Medi2002 Psihiatrijas pamati
Psih2020 Studiju darbs
Valo2149 Profesionālā angļu valoda IV vai
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Eks.

2

32

16

16

1

1

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
3
2

32
32
48
32

16
16
16
32

16
16
32

1
1
1
2

1
1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
1

32
32
32
16

32
32
16

Dif.iesk.

2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16

32
16

1

2
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

3

48

16

32

1

2

Iesk.

2

Eks.
Dif.iesk.
Eks.

2
2
1

32

16

16

1

1

16

16

32

2
2
2
1

2

1

Valo3113*

Valo2150

Profesionālā vācu valoda IV

Valo3114*

C daļa (KrP:2)
PolZ2001 Politoloģija vai
Ties3002 Tiesību pamati
5.sem. (KrP: 20)
A daļa (KrP: 12)
Psih3025 Sociālā psiholoģija I
Psih3027 Personības psiholoģija I
Psih3029 Klīniskā psiholoģija I
Psih3031 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
I
Psih3042 Bakalaura darba izstrāde II
B daļa (KrP:8)
Psih3018 Psihoterapijas pamati
Psih3036 Psiholoģiskā treniņa tehnikas III
Psih1008*
Psih3012 Reklāmas psiholoģija
Psih3037 Studiju darbs
6.sem. (KrP:20)
A daļa (KrP:14)
Psih3005 Neiropsiholoģija
Psih3026 Sociālā psiholoģija II
Psih3002*
Psih3028 Personības psiholoģija II
Psih3003*
Psih3030 Klīniskā psiholoģija II
Psih3004*
Psih3032 Psiholoģiskās konsultēšanas pamati
Psih3006* II
Psih3043 Bakalaura darba izstrāde III
B daļa (KrP:4)
Psih3008 Tēla psiholoģija
Psih3007 Psihoanalītisko teoriju apskats
C daļa (KrP:2)
Psih3009 Ģimenes psiholoģija vai
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Dif.iesk.

2

32

32

2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2
2
2

32
32
32
32

16
16
16
16

16
16
16
16

1
1
1
1

1
1
1
1

Iesk.

4

Eks.
Eks.

2
2

32
32

16

16
32

1

1
2

Dif.iesk.
Dif.iesk.
Aizst.

2
2

32

32

Dif.iesk.
Eks.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Eks.

2

32

16

16

1

1

Iesk.

4

Dif.iesk.
Dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

16
16

1
1

1
1

Dif.iesk.

2

32

32

2

2

Psih3035 Starppersonu attiecības
Gala pārbaudījumi sociālo zinātņu bakalaura
grāda psiholoģijā iegūšanai
Psih4008 Bakalaura eksāmens psiholoģijā
Psih3034 Bakalaura darbs

Eks.
Aizst.
KOPĀ KrP : 121

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

Studiju programmas direktors

_________________ /A.Ruža/

Dekāns

_________________ / J.Teivāns-Treinovskis / 23.08.2013.
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23.08.2013.

APSTIPRINĀTS
IVF Domes sēdē
2008. gada 21. janvārī
Protokols Nr. 2
Grozījumi apstiprināti
IVF Domes sēdē
2009. gada 10. jūnijā
Protokols Nr. 6
Grozījumi apstiprināti
IVF Domes sēdē
2013. gada 22. aprīlī
Protokols Nr. 8
Profesionālā maģistra studiju programmas
„Izglītības psihologs“ (programmas kods 47310)
STUDIJU PLĀNS
studiju ilgums: 3 gadi
pilna laika studijas,( 2013/2014.st.g. I kurss), 2014/2015.st.g. II kurss
PārbauNr.

Kursa nosaukums

p.k.

dījuma

Kurs
a
KrP

Kursa

1.sem.

2.sem.

3.sem.

4.sem.

5.sem.

6.sem.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

16 ned.

lekcij
as

lab.dar
bi
pr.
darbi

semin
āri

lekc
.

lab.
d.
sem.

dif.iesk.

2

32

16

16

1

1

PsihP019

Psihologa darbs izglītības iestādēs

eksāmens

2

32

16

16

1

1

PsihP036

eksāmens

2

32

16

16

1

1

PsihP020

Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības I
Izglītības psihologa konsultatīvais darbs

dif. iesk.

3

48

16

32

1

2

PsihP021

Psiholoģiskā palīdzība ģimenei

dif.iesk.

3

48

16

32

1

2

eksāmens
dif.iesk.

2
2

32
32

16
16

16

1
1

1
1
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3. studiju gads

skaits

1.sem. Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 12]
FilzP002
Izglītības psihologa darba ētika

1.sem. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 4]
Peda6133
Kvalitatīvā pētījumu metodoloģija
PsihP012
Vadības psiholoģija izglītības psihologa
darbā

2. studiju gads

kontaktstundu

forma
kopēj
ais

1. studiju gads

16

lekc
.

lab.d.
sem.

lekc
.

lab.d.
sem.

lekc
.

lab.d.
sem.

lek
c.

lab.d.
sem.

lekc.

lab.d.
sem.

PārbauNr.

Kursa nosaukums

p.k.

dījuma

Kurs
a
KrP

Kursa
kontaktstundu

forma

1.sem.

skaits
kopēj
ais

1.SEM. PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS
STUDIJU KURSI [KRP: 4]
PsihP039
Profesionālo prasmju treniņš
PedaP063
Mācību procesa organizēšana
2.sem Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 14]
PsihP037
Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības II
PsihP023
Profesionālās karjeras izvēle

1. studiju gads

lekcij
as

2.sem.

16 ned.

lab.dar
bi
pr.
darbi

semin
āri

lekc
.

lab.
d.
sem.

2. studiju gads
3.sem.

16 ned.
lekc
.

lab.d.

16 ned.
lekc
.

sem.

lab.d.
sem.

4.

dif. iesk.
eksāmens

2
2

32
32

16

16

eksāmens

2

32

16

16

1

1

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

dif. iesk.

10

2.sem Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 3]
PedaP373
Psihodiagnostisko
metožu
izmantošana
izglītībā I
2.sem. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi [KrP: 3]

dif. iesk.

3

48

PsihP018

Rotaļu terapijas pamati

dif. iesk.

2

32

PsihP005

Psiholoģijas mācību metodika I

dif. iesk

1

16

3.sem. Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 15]
PsihP025
Pedagoģiskā psiholoģija

eksāmens

3

48

16

32

1

2

PsihP038

eksāmens

2

32

16

16

1

1

dif. Iesk.

10

3.sem. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 3]
PsihP042
Psihodiagnostisko
metožu
izmantošana
izglītībā II
3.sem Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi [KrP: 2]

dif. iesk.

3

48

PsihP006

eksāmens

2

32

PedaP219

PedaP224

Profesionālās kvalifikācijas prakse

Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības III
Profesionālās kvalifikācijas prakse

Psiholoģijas mācību metodika II

4.sem. Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 18]
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32
1

2
1

48

16

16
16

3

1

1
1

48

16

16

3

1

1

3. studiju gads

4.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.d.
sem.

5.sem.
16 ned.
lek
c.

lab.d.
sem.

6.sem.
16 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

PārbauNr.

Kursa nosaukums

p.k.

dījuma

Kurs
a
KrP

Kursa

1. studiju gads

kontaktstundu

forma

1.sem.

skaits
kopēj
ais

lekcij
as

16 ned.

lab.dar
bi
pr.
darbi

16

semin
āri

PsihP017

Veselības psiholoģija I

dif. iesk.

2

32

16

PsihP009

Personības un individualitātes psiholoģija

dif. iesk.

1

16

PedaP225

Profesionālās kvalifikācijas prakse

dif. iesk.

10

PedaP221

Maģistra darba izstrāde

iesk.

5

eksāmens

2

32

16

16

5.sem Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 18 ]
PsihP008
Deviantā un delinkventā uzvedība

dif. iesk

2

32

16

16

PsihP016

Veselības psiholoģija II

dif. iesk.

1

16

PedaP226

Profesionālās kvalifikācijas prakse

dif.iesk.

10

PedaP222

Maģistra darba izstrāde

iesk.

5

dif. iesk.

2

32

16

16

6.sem. Kursi, kuri nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi
nozares teorijā un praksē [KrP: 12]
PsihP013
Krīžu situāciju konsultēšana

dif. iesk.

2

32

16

16

PedaP223

iesk.

10

lekc
.

lab.
d.
sem.

2. studiju gads

2.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.d.
sem.

3.sem.

4.sem.

16 ned.
lekc
.

lab.d.

3. studiju gads
5.sem.

16 ned.
lekc
.

sem.

lab.d.

16 ned.
lek
c.

sem.
1

16

6.sem.

lab.d.

16 ned.
lekc.

sem.

lab.d.
sem.

1
1

4.sem. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 0]
4.sem. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi [KrP: 2]
PedaP062

Mācīšanās stili un mācību metodes

5.sem. Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 2]
PsihP022
Profesionālās
pašattīstības
problēmas
psihologa darbā
5.sem. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi [KrP: 0]

Maģistra darba izstrāde

6.sem Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas
darba un vadībzinību studiju kursi [KrP: 2]
InfT5001
Informācijas tehnoloģijas pētniecībā
6.sem. Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi [KrP: 6]
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dif. iesk

2

32

1

1

1

16

32

1
1

1

1

1

1

2

PārbauNr.

Kursa nosaukums

dījuma

p.k.

Kurs
a
KrP

Kursa

1. studiju gads

kontaktstundu

forma

1.sem.

skaits
kopēj
ais

lekcij
as

lab.dar
bi
pr.
darbi
16

16 ned.
semin
āri

lekc
.

lab.
d.
sem.

2. studiju gads

2.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.d.
sem.

3.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.d.
sem.

3. studiju gads

4.sem.
16 ned.
lekc
.

lab.d.
sem.

5.sem.

6.sem.

16 ned.
lek
c.

lab.d.

16 ned.
lekc.

sem.

lab.d.
sem.

PsihP007
PedaP064

Sociāli psiholoģiskās mācīšanas metodes
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I

dif. iesk.
dif. iesk.

2
2

32
32

16

16
16

1

2
1

PsihP015

Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija II

dif. iesk.

2

32

16

16

1

1

PsihP045 (DP)

Valsts pārbaudījums

aizst.

KOPĀ KrP: 120
Studiju programmas direktors _______________________Valērijs Dombrovskis, 22.04.2013.
(paraksts, atšifrējums, datums)
Dekāne
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____________________ Jeļena Davidova, 22.04.2013.
(paraksts, atšifrējums, datums)

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2009.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Akadēmiskās maģistra studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 45310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013. st.g. 1. studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:9)
Psih6004
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n ana līze: kva ntitatīvā s
pētīju ma metodes psiholoģijā
Psih6003
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n analīze: kvalitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā
Psih6023
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
I
Psih6025
Mūsdienu personības problēmas I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6011
Kroskulturālā psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih4013
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
publicēša nai I
Psih5012
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē I
Psih6044
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos I
Psih6047
Lektora prakse I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih6027
Maģistra darba izstrāde I
2.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:8)
Psih6029
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde un analīze: zinātniskā darba
izstrā de
DatZ6001
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n ana līze: pētīju ma datu
datora pstrā de
Psih6024
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
Psih6008*
II
Psih6026
Mūsdienu personības problēmas II
Psih6007*
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6006
Organizācijas psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih5011
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
publicēša nai II
Psih6041
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē II
Psih6045
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos II
Psih6048
Lektora prakse II
3. Pētnieciskais darbs (KP:6)
Psih6028
Maģistra darba izstrāde II
3.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:6)
Psih7004
Grupu attiecību procesi I
Psih7006
Starppersonu attiecību procesi I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:4)
Psih6013
Vides
psiholoģija
un
per sonība s
kvalitatīvā s attīstības problēma s vai
Psih6005
Migrācija s procesu sociāli psiholoģiskie
aspekti
Psih7013
Seminārs vadības psiholoģijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:5)
Psih6039
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
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Kursa
kontaktstundu
skaits
lekci- lab.d.
jas
pr.
darbi

1. studiju gads
2. studiju gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d.
sem.
sem.
sem.
sem.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

3

36

24

12

2

1

dif.iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

6

dif. iesk.
dif. iesk.

3
3

36
36

dif. iesk.

2

24

24

2

dif. iesk.

2

24

24

2

iesk.

1

kopējais

semināri

24

2

24

24
24

12
12

2

2
2

1
1

publicēša nai III
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē III
Psih6046
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos III
Psih6049
Lektora prakse II I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih7002
Maģistra darba izstrāde III
4.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:7)
Psih7005
Grupu attiecību procesi II
Psih6002*
Psih7007
Starppersonu attiecību procesi II
Psih6009*
Soci6004
Problēma s un risināju mi socioloģiskajā s
un sociālpsiholoģiskajā s teorijās
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6010
Profesionālā str esa vadīša na orga nizā cijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:7)
Psih6040
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
Psih7008*
publicēša nai I V
Psih6043
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
Psih7009*
ziņojums konferencē I V
Psih7015
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
Psih7010*
lasījumos I V
Psih7016
Lektora prakse I V
Psih7011*
3. Pētnieciskais darbs (KP:4)
Psih6042

Psih7003
Maģistra darba izstrāde IV
Gala pārbaudījumi Sociālo zinātņu maģistra grāda
psiholoģijā iegūšanai
Psih7014
Maģistra eksāmens psiholoģijā
Psih7012*
Maģistra darbs

iesk.

2

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

3

36

24

12

2

1

2

32

dif. iesk.

2

24

dif. iesk.

2

dif. iesk.

1

dif. iesk.

2

dif. iesk.

2

iesk.

4

24

2

eks.
aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

KOPĀ KP : 80

Studiju programmas direktors
Dekāns

119

_________________ /A.Ruža/
_________________ /J.Teivāns-Treinovskis /

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2009.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2012.gada 15.jūnijā
Protokols Nr. 7

Akadēmiskās maģistra studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 45310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013. st.g. 2. studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:9)
Psih6004
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde u n a nalīze: k vantitatīvā s
pētīju ma metodes psiholoģijā
Psih6003
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde u n ana līze: kvalitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā
Psih6023
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
I
Psih6025
Mūsdienu personības problēmas I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6011
Kroskulturālā psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih4013
Zinātniskā
raksta
sagata voša na
publicēša nai I
Psih5012
Pētīju ma rezultātu apk opoša na un
ziņojums konferencē I
Psih6044
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos I
Psih6047
Lektora prakse I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih6027
Maģistra darba izstrāde I
2.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:8)
Psih6029
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde un analīze: zinātniskā dar ba
izstrā de
DatZ6001
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde u n a nalīze: pētīju ma datu
datora pstrā de
Psih6024
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
Psih6008*
II
Psih6026
Mūsdienu personības problēmas II
Psih6007*
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6006
Organizācijas psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih5011
Zinātniskā
raksta
sagata voša na
publicēša nai II
Psih6041
Pētīju ma rezultātu apk opoša na un
ziņojums konferencē II
Psih6045
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos II
Psih6048
Lektora prakse II
3. Pētnieciskais darbs (KP:6)
Psih6028
Maģistra darba izstrāde II
3.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:6)
Psih7006
Starppersonu attiecību procesi I
Soci6004
Problēma s un risināju mi socioloģiskajā s
un sociālpsiholoģiskajā s teorijās
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:4)
Psih6013
Vides psiholoģija
un
per sonība s
kvalitatīvā s attīstības problēma s vai
Psih6005
Migrācija s procesu sociāli psiholoģiskie
aspekti
Psih7013
Seminārs vadības psiholoģijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:5)
Psih6039
Zinātniskā
raksta
sagata voša na
publicēša nai III
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Kursa
kontaktstundu
skaits
lekci- lab.d.
jas
pr.
darbi

1. studiju gads
2. studiju gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d. lekc. lab.d.
sem.
sem.
sem.
sem.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

3

36

24

12

2

1

dif.iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

6

dif. iesk.
eks.

3
3

36
36

dif. iesk.

2

24

24

2

dif. iesk.

2

24

24

2

iesk.

1

kopējais

semināri

24

2

24

24
24

12
12

2

2
2

1
1

Psih6042

Pētīju ma rezultātu apk opoša na un
ziņojums konferencē III
Psih6046
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos III
Psih6049
Lektora prakse II I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih7002
Maģistra darba izstrāde III
4.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:7)
Psih6002
Grupu attiecību procesi
Psih7007
Starppersonu attiecību procesi II
Psih6009*
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6010
Profesionālā str esa vadīša na orga nizā cijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:7)
Psih6040
Zinātniskā
raksta
sagata voša na
Psih7008*
publicēša nai I V
Psih6043
Pētīju ma rezultātu apk opoša na un
Psih7009*
ziņojums konferencē I V
Psih7015
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
Psih7010*
lasījumos I V
Psih7016
Lektora prakse I V
Psih7011*
3. Pētnieciskais darbs (KP:4)
Psih7003
Maģistra darba izstrāde IV
Gala pārbaudījumi Sociālo zinātņu maģistra grāda
psiholoģijā iegūšanai
Psih7014
Maģistra eksāmens psiholoģijā
Psih7012*
Maģistra darbs

iesk.

2

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

eks.
eks.

5
2

60
24

2

32

dif. iesk.

2

24

dif. iesk.

2

dif. iesk.

1

dif. iesk.

2

dif. iesk.

2

iesk.

4

36
12

24
12

24

5
2

5
2

2

eks.
aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

KOPĀ KP : 80

Studiju programmas direktors
Dekāns
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_________________ /A.Ruža/
_________________ /J.Teivāns-Treinovskis /

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2009.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2013.gada 23.aprīlī
Protokols Nr. 8

Akadēmiskās maģistra studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 45310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2013./2014. st.g. 1. studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:9)
Psih6004
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde un a nalīze: kva ntitatīvā s pētīju ma
metodes psiholoģijā
Peda6133
Kvalitatīvā pētījuma metodoloģija
Psih6023
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas I
Psih6025
Mūsdienu personības problēmas I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6011
Kroskulturālā psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih4013
Zinātniskā rak sta sagata voša na publicēša nai
I
Psih5012
Pētīju ma rezultātu apkopoša na un ziņoju ms
konfer encē I
Psih6044
Uzstā šanā s maģistra zinātniskajos la sīju mos
I
Psih6047
Lektora prakse I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih6027
Maģistra darba izstrāde I
2.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:8)
Psih6029
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde u n ana līze: zinātniskā dar ba izstrā de
DatZ6001 Psiholoģiskā pētīju ma or ganizācija datu
apstrāde u n analīze: pētījuma datu
datora pstrā de
Psih6024
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas II
Psih6008*
Psih6026
Mūsdienu personības problēmas II
Psih6007*
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6006
Organizācijas psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih5011
Zinātniskā rak sta sagata voša na publicēša nai
II
Psih6041
Pētīju ma rezultātu apkopoša na un ziņoju ms
konfer encē I I
Psih6045
Uzstā šanā s maģistra zinātniskajos la sīju mos
II
Psih6048
Lektora prakse II
3. Pētnieciskais darbs (KP:6)
Psih6028
Maģistra darba izstrāde II
3.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:6)
Psih7004
Grupu attiecību procesi I
Psih7006
Starppersonu attiecību procesi I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:4)
Psih7017
Pozitīvā psiholoģija vai
Migrācija s procesu sociāli psiholoģiskie
Psih6005
aspekti
Psih7013
Seminārs vadības psiholoģijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:5)
Psih6039
Zinātniskā rak sta sagata voša na publicēša nai
III
Psih6042
Pētīju ma rezultātu apkopoša na un ziņoju ms
konfer encē I II
Psih6046
Uzstā šanā s maģistra zinātniskajos la sīju mos
III
Psih6049
Lektora prakse II I
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Kursa
kontaktstundu
skaits
lekci- lab.d.
jas
pr.
darbi

1. studiju gads
2. studiju gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
lab.d.
lab.d.
lab.d.
lekc.
lekc.
lekc.
lekc. lab.d.
sem.
sem.
sem.
sem.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

eks.
dif. iesk.
dif.iesk.

2
3
2

24
36
24

12
24
12

12
12
12

1
2
1

1
1
1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

6

dif. iesk.
dif. iesk.

3
3

36
36

dif. iesk.

2

24

24

2

dif. iesk.

2

24

24

2

iesk.

1

iesk.

2

iesk.

1

iesk.

1

kopējais

semināri

24

2

24

24
24

12
12

2

2
2

1
1

3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih7002
Maģistra darba izstrāde III
4.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:7)
Psih7005
Grupu attiecību procesi II
Psih6002*
Psih7007
Starppersonu attiecību procesi II
Psih6009*
Soci6004
Problēma s un risināju mi socioloģiskajā s un
sociālpsiholoģiskajās teor ijā s
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6010
Profesionālā str esa vadīša na orga nizā cijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:7)
Psih6040
Zinātniskā rak sta sagata voša na publicēša nai
Psih7008* IV
Psih6043
Pētīju ma rezultātu apkopoša na un ziņoju ms
Psih7009* konfer encē I V
Psih7015
Uzstā šanā s maģistra zinātniskajos la sīju mos
Psih7010* IV
Psih7016
Lektora prakse I V
Psih7011*
3. Pētnieciskais darbs (KP:4)
Psih7003
Maģistra darba izstrāde IV
Gala pārbaudījumi Sociālo zinātņu maģistra grāda
psiholoģijā iegūšanai
Psih7014
Maģistra eksāmens psiholoģijā
Psih7012* Maģistra darbs

iesk.

5

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

3

36

24

12

2

1

2

32

dif. iesk.

2

24

dif. iesk.

2

dif. iesk.

1

dif. iesk.

2

dif. iesk.

2

iesk.

4

24

2

eks.
aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.

KOPĀ KP : 80

Studiju programmas direktors
Dekāns
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_________________ /A.Ruža/
_________________ /J.Teivāns-Treinovskis /

23.08.2013.
23.08.2013.

APSTIPRINĀTS
Senāta sēdē 2007.gada 29. janvārī
Protokols Nr. 1

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2009.gada 28.augustā
Protokols Nr. 14

Grozījumi apstiprināti
SZF Domes sēdē 2013.gada 23.aprīlī Protokols
Nr. 8

Akadēmiskās maģistra studiju programmas
„Psiholoģija“ (programmas kods 45310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2013./2014. st.g. 2. studiju gads

Kursa kods

Kursa nosaukums

1.sem [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:9)
Psih6004
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n ana līze: kva ntitatīvā s
pētīju ma metodes psiholoģijā
Psih6003
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n analīze: kvalitatīvās pētījuma
metodes psiholoģijā
Psih6023
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
I
Psih6025
Mūsdienu personības problēmas I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6011
Kroskulturālā psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih4013
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
publicēša nai I
Psih5012
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē I
Psih6044
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos I
Psih6047
Lektora prakse I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih6027
Maģistra darba izstrāde I
2.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:8)
Psih6029
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde un analīze: zinātniskā darba
izstrā de
DatZ6001
Psiholoģiskā pētīju ma or ganizā cija datu
apstrāde u n ana līze: pētīju ma datu
datora pstrā de
Psih6024
Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
Psih6008*
II
Psih6026
Mūsdienu personības problēmas II
Psih6007*
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6006
Organizācijas psiholoģija
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:4)
Psih5011
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
publicēša nai II
Psih6041
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē II
Psih6045
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos II
Psih6048
Lektora prakse II
3. Pētnieciskais darbs (KP:6)
Psih6028
Maģistra darba izstrāde II
3.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:6)
Psih7004
Grupu attiecību procesi I
Psih7006
Starppersonu attiecību procesi I
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:4)
Psih7017
Pozitīvā psiholoģija vai
Migrācija s procesu sociāli psiholoģiskie
Psih6005
aspekti
Psih7013
Seminārs vadības psiholoģijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:5)
Psih6039
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
publicēša nai III
Psih6042
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
ziņojums konferencē III

124

Kursa
kontaktstundu
skaits
lekci- lab.d.
jas
pr.
darbi

1. studiju gads
2. studiju gads
1.sem.
2.sem.
3.sem.
4.sem.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
16 ned.
lab.d.
lab.d.
lab.d.
lekc.
lekc.
lekc.
lekc. lab.d.
sem.
sem.
sem.
sem.

Pārbaudījuma
forma

Kursa
KrP

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

3

36

24

12

2

1

dif.iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

dif. iesk.

2

24

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

6

dif. iesk.
dif. iesk.

3
3

36
36

dif. iesk.

2

24

24

2

dif. iesk.

2

24

24

2

iesk.

1

iesk.

2

kopējais

semināri

24

2

24

24
24

12
12

2

2
2

1
1

Psih6046

Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
lasījumos III
Psih6049
Lektora prakse II I
3. Pētnieciskais darbs (KP:5)
Psih7002
Maģistra darba izstrāde III
4.sem. [KP: 20]
1. Teorētisko at ziņu izpētes obligāt ie kursi (KP:7)
Psih7005
Grupu attiecību procesi II
Psih6002*
Psih7007
Starppersonu attiecību procesi II
Psih6009*
Soci6004
Problēma s un risināju mi socioloģiskajā s
un sociālpsiholoģiskajā s teorijās
2. Teorētisko atziņu aprobācija
A. Piedalīšanās zinātnisko semināru darbā (KP:2)
Psih6010
Profesionālā str esa vadīša na orga nizā cijā
B. Pētījuma rezultātu aprobācija (KP:7)
Psih6040
Zinātniskā
raksta
sa gatavošana
Psih7008*
publicēša nai I V
Psih6043
Pētīju ma rezultātu apk opošana un
Psih7009*
ziņojums konferencē I V
Psih7015
Uzstā šanā s
ma ģistra
zinātniskajos
Psih7010*
lasījumos I V
Psih7016
Lektora prakse I V
Psih7011*
3. Pētnieciskais darbs (KP:4)
Psih7003
Maģistra darba izstrāde IV
Gala pārbaudījumi Sociālo zinātņu maģistra grāda
psiholoģijā iegūšanai
Psih7014
Maģistra eksāmens psiholoģijā
Psih7012*
Maģistra darbs

iesk.

1

iesk.

1

iesk.

5

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

2

24

12

12

1

1

eks.

3

36

24

12

2

1

2

32

dif. iesk.

2

24

dif. iesk.

2

dif. iesk.

1

dif. iesk.

2

dif. iesk.

2

iesk.

4

24

2

eks.
aizst.

* sadalītā studiju kursa kods, kura vērtējums iet uz diploma pielikumu.
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Akreditēta 2007.gada 13.jūnijā
IZM AK lēmums Nr. 2073

Doktora studiju programmas
„PSIHOLOĢIJA“ (programmas kods 51310)
STUDIJU PLĀNS pilna laika studijas
2012./2013 stud.gads

Nr.
p.k.

Kursa nosaukums, docētājs

Pārbaudījuma
forma

Kur
sa
kredīts

Kursa

1. studiju gads

kontaktstundu
skaits

1.sem.
20 ned.

kopēj lek lab.da semin
cija
rbi
ais
āri
s
pr.
darbi

lekc.

lab.d.
sem.

2. studiju gads

2.sem.
20 ned.
lekc. lab.d
.
sem.

3.sem.
20 ned.
lekc.

lab.d.
sem.

1.sem [KrP:20]
A daļa (KrP: 16)
PsihD001
Personības

2

32 32

16

PsihD002

2

32 32

16

PsihD020
B daļa (KrP:4)
PsihD008
Kvantitatīvās

12

30

30

2

32 16

16

8

8

PsihD010

2

32 16

16

8

8

A daļa (KrP: 16)
PsihD003
Personības
paradigmas Eksāmens
(PsihD031*) sociālās psiholoģijas saturā II

1

16 16

PsihD004
(PsihD042*)

3

48 32

16

12

30

30

2

32 16

16

8

8

2

32 16

16

8

8

2

32

16

16

8

8

1

16

8

8

4

4

13

30

2

32

16

2

32

16

1

16

8

paradigmas Dif.iesk.
sociālās psiholoģijas saturā I
Mūsdienu sociālpsiholoģijas Dif.iesk
prioritātes
un
attīstības
perspektīvas I
Promocijas darba izstrāde I
Ieskaite
pētīšanas Dif.iesk
metodes sociālajā psiholoģijā
I
Kvalitatīvās
pētīšanas Dif.iesk
metodes
izmantošanas
iespējas sociālajā psiholoģijā
I

3.studiju gads

4.sem.
20 ned.
lekc. lab.
d.
sem.

30

2.sem. [KrP: 20]

Mūsdienu sociālpsiholoģijas Eksāmens
prioritātes
un
attīstības
perspektīvas II
Promocijas darba izstrāde II Ieskaite

PsihD021
B daļa (KrP:4)
PsihD009
Kvantitatīvās
pētīšanas Eksāmens
(PsihD039*) metodes sociālajā psiholoģijā
PsihD011
(PsihD030*)

II
Kvalitatīvās
pētīšanas Eksāmens
metodes
izmantošanas
iespējas sociālajā psiholoģijā
II

3.sem [KrP: 20]
A daļa (KrP: 16)
PsihD005
Komunikācijas psiholoģiskie Dif.iesk.

PsihD007

aspekti
informācijas
sabiedrībā I
Vadības māksla organizācijās Dif.iesk.
un grupās I
Promocijas darba izstrāde III Ieskaite

PsihD023
B daļa (KrP: 4)
PsihD012
Zinātniskā darba (promocijas Dif.iesk.

PsihD014

darbs) struktūras veidošana
un sagatavošana publicēšanai
I
Dators
kā
līdzeklis Dif.iesk.
psiholoģijas pētījumos I

4.sem. [KrP: 20]
A daļa (KrP: 16)
PsihD006
Komunikācijas psiholoģiskie Eksāmens
(PsihD041*) aspekti
informācijas

sabiedrībā II
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8
16

8

30

30
16

16

8

30
8

8

8

8

4

4

5.sem.
20 ned.
lekc.

6.sem.
20.ned.

lab.d lekc.
.
sem.

lab.d.
sem.

PsihD029
(PsihD040*)

Vadības māksla organizācijās Eksāmens
un grupās II
Promocijas darba izstrāde IV Ieskaite

PsihD024
B daļa (KrP: 4)
PsihD013
Zinātniskā darba (promocijas Eksāmens
(PsihD038*) darbs) struktūras veidošana

PsihD015
(PsihD037*)

un sagatavošana publicēšanai
II
Dators
kā
līdzeklis Eksāmens
psiholoģijas pētījumos II

5.sem. [KrP: 20]
A daļa (KrP: 17)
PsihD025
Promocijas darba izstrāde V Ieskaite
C daļa (KrP: 3)
PsihD016
Starpkultūru komunikācija un Dif.iesk

etnokomunikatīvā
kompetence
Mūsdienu
socioloģiskas Dif.iesk
teorijas
Profesionālā stresa sociāli Dif.iesk
psiholoģiskie
aspekti:
personība- darbs-organizācija
I

PsihD017
PsihD055

6.sem. [KrP:20]
A daļa (KrP: 17)
PsihD022
Promocijas darba izstrāde VI Ieskaite
(PsihD026*)
C daļa (KrP: 3)
PsihD018
Kvalitatīva
dzīve, Dif.iesk

PsihD057
(PsihD019*)

PsihD028
PsihD027

psiholoģiskā labklājība un
dzīves māksla
Profesionālā stresa sociāli Dif.iesk
psiholoģiskie
aspekti:
personība- darbs-organizācija
II
GALA PĀRBAUDĪJUMI
Promocijas
eksāmens Gala pārb.
svešvalodā
Promocijas eksāmens psiholoģijā Gala pārb
KOPĀ KP

2

32

13

60

2

32

16

2

32

16

17

6

2

32

16

16

8

8

2

32

16

16

8

8

1

16

8

8

4

4

17

6

6

2

32 16

16

8

8

1

16

8

4

4

120

16

16

8

8

60

30

16

16

8

8

8

8

6

8

3

3

20

20

20

20

20

20
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Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte: _____SZF__ Programmas direktors: A.Ruža
STUDIJU PROGRAMMA: BAKALAURA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
Kurss: I
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.1

Novērtējiet
studiju
kursa 1.2
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Ievads psiholoģijā
Psiholoģijas vēsture
Zinātniskā pētījuma metodoloģija
Statistiskās metodes psiholoģijā
Vispārīgā psiholoģija
Socioloģija

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,7

4,6

4,3

4,8

4,4

4,3

4,8

4,4

4,7

4,3

3,4

4

3,8

3,3

3

3,1

2,4

3,4

3,4

3,1

4,5

4,3

Psiholoģiskā treniņa tehnikas

Cilvēka
fizioloģija
un
veicināšana
Latvijas kultūras vēsture
Pasaules kultūras vēsture
Reliģijas vēsture

Psihes bioloģiskie pamati
Psihodiagnostikas pamati

145

veselības

Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 78%
„+” 22%
„=” 67%
„+” 33%
„=” 78%
„+” 22%
„=” 56%
„+” 44%
„=” 56%
„+” 44%
„-” 11%
„=” 89%
„-” 33%
„=” 45%
„+” 22%
„-” 33%
„=” 67%

„-” 11%
„=” 78%
„+” 11%
„-” 33%
„=” 67%
„=” 75%
„+” 25%

Eksperimentālā psiholoģija
Informātika

4,4

4,1

3,9

4,2

3,9

4,1

3,1

3,9

3,9

3,7

Loģika

Demogrāfija

Profesionālā angļu valoda

„=” 67%
„+” 33%
„=” 89%
„+” 11%
„-” 11%
„=” 67%
„+” 22%
„-” 33%
„=” 56%
„+” 11%
„=” 56%
„+” 44%

Profesionālā vācu valoda
2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?
1.
2.
3.

Pietiekams 67%
Nepietiekams 33%
Jā, bieži 89%
Jā, bet reti. Kāpēc? 11%
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 78%
Jā, bet reti. Kāpēc? 22%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 33%
Nē 67%

7.

Vai studiju programmas
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 56%
Nē 44%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 89%
Neapmierinoši
Cita atbilde 11%

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-vairāk uzdot mājas darbu ar atzīmi
-piedāvāt praksi
-labāko bibliotēkas nodrošinājumu
-vienmērīgi sadalīt lekcijas pa nedēļu
-vairāk semināru, praktisko darbu
-stingrāk izturēties pret mācībām

nodrošinājums

ar

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 11%
Pamatā apmierina 89%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

Paldies par atsaucību!
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Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.RUŽA
STUDIJU PROGRAMMA: BAKALAURA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
Kurss: II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.2

Novērtējiet
studiju
kursa 1.3
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Statistiskās metodes psiholoģijā
Psihes bioloģiskie pamati

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

4,5

3,9

4

4,1

3,4

4,2

4,8

4,5

4,7

4,2

3,4

4,1

4,8

4,6

4,4

4

4,7

4,6

4,7

4,2

4,7

4,3

2,7

4,5

Filosofija

Attīstības psiholoģija
Psihodiagnostikas metodikas
Cilvēka uzvedības ģenētika

Psiholoģiskā treniņa tehnikas
Kognitīvā psiholoģija
Diferenciālā psiholoģija
Zinātniskā darba izstrāde
Psihiatrijas pamati
Politoloģija
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Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 90%
„+” 10%
„=” 90%
„+” 10%
„-” 44%
„=” 44%
„+” 12%
„=” 80%
„+” 20%
„=” 90%
„+” 10%
„-” 10%
„=” 80%
„+” 10%
„=” 50%
„+” 50%
„=” 90%
„+” 10%
„=” 70%
„+” 30%
„=” 80%
„+” 20%
„=” 70%
„+” 30%
„-” 50%
„=” 40%

Projektu izstrāde un vadība

2,8

3,1

4,1

3,5

3

3,5

5

4,3

Profesionālā angļu valoda

Profesionālā vācu valoda
Studiju darbs

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem? 2.
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?
1.
2.
3.

Pietiekams 50%
Nepietiekams 50%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

7.

Vai studiju programmas
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā
Nē 100%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 90%
Neapmierinoši 10%
Cita atbilde

nodrošinājums

ar

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 20%
Pamatā apmierina 60%
Daļēji apmierina 20%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-likt lekcijas no paša rīta un bez logiem
-papildināt programmu ar literatūru latviešu valodā
-statistiskās metodes pasniegt klasēs ar strādājošiem datoriem, kuri nav tik veci
-vairāk izvēles priekšmetu
-vairāk patstāvīgo darbu
-vairāk augstskolu ERASMUS programmas ietvaros sadarbošanās iespējām
-vairāk angļu valodas
-nepasniegt priekšmetus, kas neattiecas uz psiholoģiju
-vairāk vieslektoru
Paldies par atsaucību!

148

„+” 10%
„-” 60%
„=” 40%
„-” 30%
„=” 50%
„+” 20%
„=” 100%
„=” 67%
„+” 33%
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Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.RUŽA
STUDIJU PROGRAMMA: BAKALAURA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
Kurss: III
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.3

Novērtējiet
studiju
kursa 1.4
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Sociālā psiholoģija
Personības psiholoģija
Klīniskā psiholoģija

Studiju kursa
svarīgums
4,5

Pasniegšanas
līmenis
4,5

4,8

4,8

4,1

4,4

3,8

3,5

4,3

4,6

4,3

4,6

4,1

4,6

3,8

4,6

4,1

4,4

4,2

4,8

3,8

3,5

Psiholoģiskās konsultēšanas pamati

Psihoterapijas pamati

Psiholoģiskā treniņa tehnikas

Psihoanalītisko teoriju apskats
Reklāmas psiholoģija
Neiropsiholoģija
Tēla psiholoģija

Ģimenes psiholoģija
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Izmaiņas kursa
apjomā
„=” 100%
„=” 80%
„+” 20%
„=” 87%
„+” 13%
„-” 7%
„=” 80%
„+” 13%
„-” 13%
„=” 80%
„+” 7%
„-” 13%
„=” 67%
„+” 20%
„=” 93%
„+” 7%
„=” 73%
„+” 27%
„=” 93%
„+” 7%
„-” 13%
„=” 67%
„+” 20%
„-” 20%
„=” 67%
„+” 13%

Studiju darbs

Bakalaura darba izstrāde

4,5

4,1

4,7

4,3

„-” 7%
„=” 73%
„+” 20%
„=” 80%
„+” 20%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 27%
Pamatā apmierina 60%
Daļēji apmierina 13%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 53%
Nepietiekams 47%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 57%
Nē 43%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 47%
Nē 53%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 86%
Neapmierinoša 14%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 93%
Neapmierinoši 7%
Cita atbilde

ar

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-palielināt mācību literatūras skaitu
-vairāk kolokviju, praktisko uzdevumu
-mazāk Power Point prezentāciju

Paldies par atsaucību!
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Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.RUŽA
STUDIJU PROGRAMMA: MAĢISTRA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
Kurss: I
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.4

Novērtējiet
studiju
kursa 1.5
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Kvantitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā

Studiju kursa
svarīgums
4,6

Pasniegšanas
līmenis
4,1

Kvalitatīvās pētījuma metodes psiholoģijā

4,6

4,4

Sociālās izziņas psiholoģiskās problēmas
Mūsdienu personības problēmas

4,3
4,43

Kroskulturālā psiholoģija

4,3
4,6
4,3

4
Zinātniskā darba izstrāde

4,3

4,1

Pētījuma datu datorapstrāde

4,1

4,3

Organizācijas psiholoģija

3,9

4

Lektora prakse
Uzstāšanās
maģistra
zinātniskajos
lasījumos
Zinātniskā
raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu apkopošana un ziņojums
konferencē

4,4
4,4

4,7
4,3

4,4

4

4

4,3
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Izmaiņas kursa
apjomā
+ 12,5%
- 12,5%
= 75%
+ 25%
- 12,5%
= 62,5%
+ 25%
= 75%
+37,5%
= 62,5%
+ 25%
- 25%
= 50%
+ 37,5%
= 62,5%
+ 37,5%
= 62,5%
+ 37,5%
= 62,5%
= 100%
= 100%
+ 12,5%
= 87,5%
+ 12,5%
= 87,5%

Maģistra darba izstrāde

4,4

4,3

+ 50%
= 50%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 25%
Pamatā apmierina 62,5%
Daļēji apmierina 12,5%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 50%
Nepietiekams 50%
Jā, bieži 75%
Jā, bet reti. Kāpēc? 25%
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 75%
Jā, bet reti. Kāpēc? 12,5%
Nē. Kāpēc? 12,5%

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
Vairāk ieklausīties studentu vēlmēs, priekšlikumos.
Studiju kurss „Pētījuma datu datorapstrāde” vēlams 3.semestrī.
Nodarbību sarakstu sastādīt tā, lai būtu ērtāk studentiem, vairāk piepildīt piektdienu
un sestdienu, lai svētdiena būtu brīva.
Gribētos kādu kursu pašattīstībai.
Nedaudz palielināt nodarbību skaitu vai ieviest praktisko aspektu nodarbībās.







ar

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais student!
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Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.RUŽA
STUDIJU PROGRAMMA: MAĢISTRA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
Kurss: II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.5

Novērtējiet
studiju
kursa 1.6
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Grupu attiecību procesi
Starppersonu attiecību procesi
Migrācijas procesu sociāli psiholoģiskie
aspekti
Seminārs vadības psiholoģijā
Problēmas un risinājumi socioloģiskajās un
sociālpsiholoģiskajās teorijās
Profesionālā stresa vadīšana organizācijā
Lektora prakse
Uzstāšanās
maģistra
zinātniskajos
lasījumos
Zinātniskā
raksta
sagatavošana
publicēšanai
Pētījuma rezultātu apkopošana un ziņojums
konferencē
Maģistra darba izstrāde

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

5

5

5

5

3,5

3,6

4,9

4,5

5

5

4,8

4,5

5

5

4,4

4,5

4,5

4,5

4,4

4,5

5

5

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar 1.
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1.
2.
3.
4.
5.

Izmaiņas kursa
apjomā
„-” 25%
„=” 75%
„-” 25%
„=” 75%
„-” 50%
„=” 50%
„-” 38%
„=” 62%
„-” 25%
„=” 75%
„-” 38%
„=” 62%
„-” 25%
„=” 75%
„-” 38%
„=” 62%
„-” 25%
„=” 75%
„-” 25%
„=” 75%
„-” 25%
„=” 75%

Pilnīgi apmierina 88%
Pamatā apmierina 12%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes
Pietiekams 88%

4.

mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

2.
1.
2.
3.

Nepietiekams 12%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

7.

Vai studiju programmas
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 63%
Nē 37%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
-apspriest gala eksāmenu nepieciešamību
-nodrošināt pieeju internetam DU telpās
-SPSS programmu apgūt 2-ajā nevis 1-ajā kursā

nodrošinājums

ar

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____IVF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: V.DOMBROVSKIS
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA ST.PR. „IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS”
Kurss: I
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Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.6

Novērtējiet
studiju
kursa 1.7
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības I
Psihodiagnostisko metožu izmantošana
izglītībā I
Izglītības psihologa darba ētika
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes I

Studiju kursa
svarīgums
4,6

Pasniegšanas
līmenis

Izmaiņas kursa
apjomā

4,1

„=“ 100%

4,6

4,3

4,6

4,7

4,3

4,2

Izglītības psihologa konsultatīvais darbs

4,9

4,2

Mācību procesa organizēšana

4,5

4,5

Psihologa darbs izglītības iestādēs

4,9

4,6

Vadības psiholoģija izglītības psihologa
darbā

4,6

4,4

Profesionālās karjeras izvēle

4,4

4,6

Psiholoģiskā palīdzība ģimenei

4,2

4,1

Pirmsskolas, sākumskolas un pubertātes
vecumposma psiholoģiskās īpatnības II

4,2

4,2

5

4,2

Profesionālo prasmju treniņš

4,4

4,4

Psiholoģijas mācību metodika I

4,2

4,4

5

4,8

Rotaļu terapijas pamati

Profesionālās kvalifikācijas prakse

„=“ 40%
„+“ 60%
„=“ 100%
„=“ 60%
„+“ 40%
„=“ 80%
„+“ 20%
„=“ 80%
„+“ 20%
„=“ 60%
„+“ 40%
„=“ 80%
„+“ 20%
„=“ 60%
„+“ 40%
„=“ 60%
„+“ 40%
„=“ 40%
„+“ 60%
„=“ 20%
„+“ 80%
„=“ 40%
„+“ 60%
„=“ 80%
„+“ 20%
„=“ 60%
„+“ 40%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 40%
Pamatā apmierina 60%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.

Pietiekams 60%
Nepietiekams 40%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?

4.
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3.

Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 80%
Jā, bet reti. Kāpēc? 20%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 40%
Nē 60%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 60%
Nē 40%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

ar

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
Aicināt pasniegt darba devēju pārstāvjus

Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____IVF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: V.DOMBROVSKIS
STUDIJU PROGRAMMA: PROFESIONĀLĀ MAĢISTRA ST.PR. „IZGLĪTĪBAS PSIHOLOGS”
Kurss: III
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.7

Novērtējiet
studiju
kursa 1.8
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
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Studiju kursa nosaukums

Studiju kursa
svarīgums

Pasniegšanas
līmenis

Veselības psiholoģija II

4,4

4,4

Deviantā un delinkventā uzvedība

4,8

4,1

4,5

4,1

4,7

4,5

4,1

4,3

5
5
4

4,5
4,5
4

5

4,4

Profesionālās
pašattīstības
problēmas
psihologa darbā
Krīžu situāciju konsultēšana
Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma
metodoloģija un metodes II
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija I
Psiholoģiski pedagoģiskā korekcija II
Sociāli psiholoģiskās mācīšanas metodes
Prakse

Izmaiņas kursa
apjomā
„=“ 70%
„+“ 30%
„=“ 10%
„+“ 90%
„=“ 40%
„+“ 60%
„+“ 100%
„=“ 90%
„+“ 10%
„+“ 100%
„+“ 100%
„=“ 100%
„=“ 50%
„+“ 50%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 80%
Pamatā apmierina 20%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 80%
Nepietiekams 20%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 80%
Jā, bet reti. Kāpēc? 20%
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 60%
Nē 40%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 10%
Nē 90%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu 1.
kopumā?
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?

ar

-vairāk vieslektoru
-palielināt abonēto bāžu skaitu,
piem., kādu psiholoģisko

Paldies par atsaucību!
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DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.VOROBJOVS
STUDIJU PROGRAMMA: DOKTORA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
KURSS: I
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.8

Novērtējiet
studiju
kursa 1.9
Novērtējiet pasniegšanas līmeni,
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
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Studiju kursa nosaukums
Personības
paradigmas
sociālās
psiholoģijas saturā
Mūsdienu sociālpsiholoģijas prioritātes un
attīstības perspektīvas
Kvalitatīvās
pētīšanas
metodes
izmantošanas iespējas sociālajā psiholoģijā
Kvantitatīvās metodes sociālpsiholoģiskajā
zinātnē
Promocijas darba izstrāde

Studiju kursa
svarīgums
4,8

Pasniegšanas
līmenis
4,3

Izmaiņas kursa
apjomā
= 100%

4,5

3,5

+ 25%
= 75%
+ 75%
= 25%
+ 75%
= 25%
+ 25%
= 75%

5

4,8
3,5

5

4

5

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 25%
Pamatā apmierina 25%
Daļēji apmierina 50%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 25%
Nepietiekams 75%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 25%
Nē 75%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 50%
Nē 50%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 50%
Neapmierinoša 50%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 50%
Neapmierinoši
Cita atbilde 50% vidēji

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
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Būtu nepieciešamas pieejas datu bāzēm, ciešāka sadarbība ar pasniedzējiem, pasniedzēji
neiedziļinās promocijas darba tēmā, man nav īstas skaidrības vai darba tēma ir ok un pie tās var
strādāt. Ja vēlos samainīt darba tēmu, nezinu pie kā vērsties, lai precizētu, vai tā atbilst
promocijas darba līmenim.
Būtu labi savlaicīgāk zināt studiju grafiku un izmaiņas( vismaz mēnesi- divus iepriekš).
Labprāt izmantotu iespējas, ko sniedz sadarbība ar citām augstskolām, lai apmeklētu arī citu
vieslektoru lekcijas.
Uz doto brīdi man svarīgi lai lekcijas būtu tikai piektdienās, jo ir darbs, kurā man maksa algu lai
es varētu samaksāt par studijām. Nav obligāti lai lekcijas būtu no līdz, bet noteikti vairāk par 3
stundām, tad labāk lai lekciju nav vispār, jo ir zināmi lektoru e-pasti un telefoni, problēmas
sarakstīties vai sazvanīties nav, neviens arī nav atteicis palīdzēt. Visi profesori ir pretimnākoši un
ja vajag palīdz.
Es nevaru pateikt, ka viss ir slikti. Bet jau no paša sākuma, man personīgi neatbildēja uz
vairākiem jautājumiem skaidri, piemēram, par budžeta vietām un stipendijām, kā īsti ir. Bet no
otras puses es redzu arī pozitīvas lietas, piemēram, kā Dzintra rūpējas un nodrošina visu
iespējamo un neiespējamo un nodrošina sadarbību, jo ir mūsu kursa biedrene.
labāk jau arī lai lekcijas notiktu ar Skype programmas palīdzību, jo braukt no Rīgas un reāli
lekcijas notiek labāka gadījuma 3 stundas, tad jau labāk esmu mājas un nebraucu 4 stundas tur un
4 atpakaļ. Vienīga Prof. Pipere strādāja no līdz. Kaut man, kā studentam mācīties slinkums 3
stundu dēļ man nav vērts braukāt.
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.VOROBJOVS
STUDIJU PROGRAMMA: DOKTORA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
KURSS: II
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.9

Novērtējiet
studiju
kursa 1.10
Novērtējiet
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
5 - ļoti svarīgs
4 - augsts
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pasniegšanas

līmeni,

4 - svarīgs
3 - vidējs
3 - vidēji svarīgs
2 - zems
2 - nesvarīgs
1 – ļoti zems
1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Zinātniskā darba struktūras veidošana un
sagatavošana publicēšanai
Dators kā līdzeklis psiholoģijas pētījumos
Komunikācijas
psiholoģiskie
aspekti
informācijas sabiedrībā
Vadības māksla organizācijās un grupās
Promocijas darba izstrāde

Studiju kursa
svarīgums
5

Pasniegšanas
līmenis
5

4,7

4
3,3

3,3
4,3

4,3
5

5

Izmaiņas kursa
apjomā
+ 33,3%
= 66,6%
= 100%
- 33,3%
= 66,6%
= 100%
+ 33,3%
= 66,6%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 66,6%
Pamatā apmierina 33,3%
Daļēji apmierina
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 100%
Nepietiekams
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 66,6%
Nē 33,3%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

1.
2.

Jā 66,6%
Nē 33,3%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 100%
Neapmierinoša

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
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Daži pasniedzēji varētu atcerēties, ko ir uzdevuši ieskaites darbiem, Jo, ja pasniedzēji
vispār aizmirst, ko uzdevuši un uzdotais pēdējā brīdī izrādās nederīgs un tiek pieprasītas
Dieva zīmes (tulkot nezin cik rakstus utt.);
Daži pasniedzēji varētu nemanipulēt ar atzīmju izlikšanu.
Daži pasniedzēji varētu gatavoties savām lekcijām un ne tikai pieprasīt, bet arī kaut ko
(kaut vai nedaudz) sniegt pretī;
Izturēties ar lielāku cieņu pret doktorantiem (neesam jau nekādi mazie bērni);
Visas pamatlekcijas lekcijas (ne vieslektoru, tas pats par sevi saprotams) varētu notikt
Valsts valodā, kā tam vajadzētu būt Valsts universitātē, nekur nav minēta bilingvāla
apmācība.
Paldies par atsaucību!

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDENTU APTAUJAS ANKETA

CIENĪJAMAIS STUDENT!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un
kvalitāti. Lūdzam izteikt savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku
pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
FAKULTĀTE: _____SZF__ PROGRAMMAS DIREKTORS: A.VOROBJOVS
STUDIJU PROGRAMMA: DOKTORA ST.PR. „PSIHOLOĢIJA”
KURSS: III
Vispirms, novērtējiet, lūdzu, pēdējo gadu laikā apgūtos studiju kursus (sk. A. tabulu).
1.10

5432-

Novērtējiet
studiju
kursa 1.11
Novērtējiet
svarīguma pakāpi piecu baļļu
kur:
sistēmā, kur:
5 - ļoti augsts
ļoti svarīgs
4 - augsts
svarīgs
3 - vidējs
vidēji svarīgs
2 - zems
nesvarīgs
1 – ļoti zems
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pasniegšanas

līmeni,

1 - nav vajadzīgs
Lūdzu, atzīmējiet, ko, pēc Jūsu domām, vajadzētu izdarīt: stundu skaits attiecīgajā studiju kursā jāpalielina
(+), jāsamazina (-), jāatstāj bez izmaiņām (=).
A. tabula
Studiju kursa nosaukums
Profesionālā stresa sociāli psiholoģiskie
aspekti: personība-darbs-organizācija
Starpkultūru
komunikācija
un
etnokomunikatīvā kompetence
Mūsdienu socioloģiskās teorijas
Kvalitatīva dzīve, psiholoģiskā labklājība
un dzīves māksla
Promocijas darba izstrāde

Studiju kursa
svarīgums
4,4

Pasniegšanas
līmenis
3,8

5,8

4

5
4,2

4,3
3,8
4,6

4,8

Izmaiņas kursa
apjomā
= 80%
- 20%
= 60%
- 40%
= 100%
= 80%
- 20%
+ 60%
= 40%

2.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

1.
2.
3.
4.
5.

Pilnīgi apmierina 80%
Pamatā apmierina
Daļēji apmierina 20%
Neapmierina
Pilnīgi neapmierina un es vēlos
aiziet no universitātes

3.
4.

Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu ar
mācību literatūru un metodiskajiem materiāliem?
Vai Jūs studiju procesā izmantojat datortehniku?

1.
2.
1.
2.
3.

Pietiekams 60%
Nepietiekams 40%
Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

5.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat Internet?

1.
2.
3.

Jā, bieži 100%
Jā, bet reti. Kāpēc?
Nē. Kāpēc?

6.

Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?

1.
2.

Jā 80%
Nē 20%

7.

Vai studiju programmas nodrošinājums
vieslektoriem ir pietiekams?

ar 1.
2.

Jā 60%
Nē 40%

8.

Kā Jūs vērtējat sadarbību ar mācībspēkiem?

1.
2.

Apmierinoša 80%
Neapmierinoša 20%

9.

Kā Jūs vērtējat studiju programmas realizēšanu
kopumā?

1.
2.
3.

Apmierinoši 100%
Neapmierinoši
Cita atbilde

10.

Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas
kvalitātes uzlabošanā?
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Būtu labi, ja doktorantiem caur universitātes serveri būtu individuāla piekļuve (no mājām)
zinātnisko rakstu datu bāzēm.
1.
2.
3.
4.

Vairāk vieslektoru;
Vairāk izdales materiālu;
Vairāk nodarbību par promocijas darba rakstīšanu;
Vairāk nodarbību par statistisko datu apstrādi promocijas darbam – var individuāli, kā
konsultācijas;
5. Speciālās nodarbības pirms promocijas eksāmena kārtošanas.
Kopumā – liels paldies par attieksmi no studiju programmas personāla, vienmēr braucam uz
nodarbībām kā uz svētkiem! Ļoti augsta psiholoģiski kvalitātes pasniegšanas atmosfēra.
PALDIES!!!

Paldies par atsaucību!

2013./2014. studiju gads
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus
vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz
studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju
programma:
Kurss:

Sociālo zinātņu
Akadēmiskā maģistra st.pr. „Psiholoģija”

Programmas direktors:
Aleksejs Ruža

I, II

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus
par savu atbildi.
1.
Pilnīgi apmierina 23%
2.
Pamatā apmierina 65%
3.
Daļēji apmierina 12%
4.
Neapmierina 5.
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

Pietiekams 59%
Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 1.
Daļēji pietiekams 41%
ar mācību literatūru un metodiskajiem 2.
3.
Nepietiekams materiāliem?
Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
2.

3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi
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1.

Jā, bieži 71%

un e-materiālus?

2.

Jā, bet reti. Kāpēc? 6% __________________________
_____________________________________________

3.

Nē. Kāpēc? 23% ________________________________
_____________________________________________

1.
Jā
Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?
Jautājums tikai bakalaura studiju programmu 2.
Nē
studējošiem
Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.

1.
Pietiekams 35%
2.
Daļēji pietiekams 35%
3.
Nepietiekams 30%
Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri: Ieviest profesionālo praksi; lekciju mateiālus izsūtīt elektroniski, lai nodarbībās varētu vairāk diskutēt; vairāk
nodarbību ar praktisko ievirzi.
7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

94%
6%
-

8. Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri: Grupu nodarbības

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt savus
vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu, balstoties uz
studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju
programma:
Kurss:

Sociālo zinātņu
Akadēmiskā bakalaura st.pr. „Psiholoģija”

Programmas direktors:
Aleksejs Ruža

I, II, III

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt komentārus par
savu atbildi.
1.
Pilnīgi apmierina 27%
2.
Pamatā apmierina 54%
3.
Daļēji apmierina 19%
4.
Neapmierina 5.
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes Komentāri Varētu būt vairāk praktisko darbu, eksperimentu; žēl, ka nav prakses; jāizskata dažu pasniedzēju kompetences
atbilstību vadāmajā studiju kursā
1.

Vai Jūs apmierina izvēlētā studiju programma
kopumā?

Pietiekams 43%
Kā Jūs vērtējat studiju procesa nodrošinājumu 1.
Daļēji pietiekams 54%
ar mācību literatūru un metodiskajiem 2.
3.
Nepietiekams 3%
materiāliem?
Komentāri: trūkst literatūras latviešu valodā; bibliotēkā pieejamie litarūras avoti ir niecīgi;
2.

3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju vidi

165

1.

Jā, bieži 70%

un e-materiālus?

2.

Jā, bet reti. Kāpēc? 27% Nav bijis nepieciešamības; daudz
izmanto’ju grāmatas un žurnālus

3.

Nē. Kāpēc? 3% ________________________________
_____________________________________________

1.
Jā 73%
Vai izvēles kursu piedāvājums ir pietiekams?
Jautājums tikai bakalaura studiju programmu 2.
Nē 27%
studējošiem
Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.

1.
Pietiekams 46%
2.
Daļēji pietiekams 27%
3.
Nepietiekams 27%
Komentāri
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5.

Vai studiju programmas nodrošinājums ar
vieslektoriem ir pietiekams?

6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri Studiju programmā viss apmierina; stingrāk kontrolēt apmeklējumus; nodrošināt docētājus ar jauniem datoriem un
projektoriem, jo vecā tehnika bieži sagādāja problēmas; vairāk praktisko nodarbību, treniņu; ieviest vairāk praktisko uzdevumu;
varētu būt prakse; labāk sakārtot nodarbību sarakstu; akreditēt profesionālo programmu; aicināt vairāk vieslektoru, arī no
ārzemēm; vairāk patstāvīgo darbu, varētu ieviest vidussesiju; 3.kursā ieviest zinātniskā darba izstrādes un metodoloģijas kursu;
personības psiholoģijas kursu varētu vadīt viens pasniedzējs (teoriju un praktiskās nodarbības); vairāk pievērsties jaunu studiju
kursu izstrādei
7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

78%
19%
3%
-

8. Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri: Interesanti lekciju materiāli, atsaucīgi pasniedzēji; eksperimentālā psiholoģija, loģika; angļu valoda uzlaboja
svešvalodas zināšanas; informātika; viss bija gana veiksmīgs; psiholoģiskie treniņi; interesanti studiju kursi; pasniedzēju
kompetence un attieksme pret studentiem; zinātniskā darba rakstīšanas process

DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES STUDĒJOŠO APTAUJAS ANKETA
Cienījamais student!
Piedāvātās anketas mērķis – noskaidrot Jūsu attieksmi pret studiju procesa gaitu un kvalitāti. Lūdzam izteikt
savus vērtējumus un viedokļus, jo aptaujas dati tiks izmantoti ar nolūku pozitīvi ietekmēt studiju procesu,
balstoties uz studentu domām un priekšlikumiem.
Fakultāte:
Studiju
programma:
Kurss:

Sociālo zinātņu
Doktora st.pr. „Psiholoģija”

Programmas direktors:
Aleksejs Vorobjovs

I, II, III

Nākamajos jautājumos lūdzam apvilkt atbilstošo atbildes variantu un nepieciešamības gadījumā sniegt
komentārus par savu atbildi.
Pilnīgi apmierina 25%
studiju 1.
2.
Pamatā apmierina 62,5%
3.
Daļēji apmierina 12,5%
4.
Neapmierina
5.
Pilnīgi neapmierina un es vēlos aiziet no universitātes
Komentāri: apmierina studiju režīms, pretimnākšana, stādot studiju grafiku, iespēja intensīvāk strādāt semestra
noslēgumā un īpaši neiespringt semestra gaitā, tādejādi studijas ir reāli apvienot ar darbu. Iespēja saņemt
konsultācijas un atbalstu no kursabiedriem un pasniedzējiem.
1.

Vai Jūs apmierina
programma kopumā?

2.

Kā
Jūs
vērtējat
studiju
procesa 1.
nodrošinājumu ar mācību literatūru un 2.
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izvēlētā

Pietiekams 75%
Daļēji pietiekams 12,5%

3.
Nepietiekams 12,5%
metodiskajiem materiāliem?
Komentāri- Mācību literatūra un metodiskie materiāli nebija nodrošināti, nepieciešamos materiālus meklēju pati;
man patīk, ka ir iespēja izmantot dažādas datu bāzes; man ir iespēja izmantot arī datubāzes un e-grāmatas darbā, tāpēc
viss ir pieiekami.
3.

Vai Jūs studiju procesā izmantojat e-studiju 1.
2.
vidi un e-materiālus?

Jā, bieži 62,5%
Jā, bet reti. Kāpēc? __0% ________________________
_____________________________________________

3.

Nē. Kāpēc? 37,5% īsti nezinu, kas tas ir; Nav pieejas;
Neesmu uz “TU” ar datoru, ērtāk jūtos, lietojot e-pastu.
Tas taupa laiku. E-studijas ir tas pats, kas e –pasts, ja to
lieto nelielā apjomā. Nejūtu atšķirību, tādēļ nelietoju

Jā
Vai
izvēles
kursu piedāvājums
ir 1.
2.
Nē
pietiekams?
Jautājums tikai bakalaura studiju programmu
studējošiem
Komentāri _____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
4.

Pietiekams 0%
Vai studiju programmas nodrošinājums ar 1.
2.
Daļēji pietiekams 50%
vieslektoriem ir pietiekams?
3.
Nepietiekams 50%
Komentāri: nav saistošu, doktorantūrai atbilstošu tēmu, iespaids ir, ka tiek uzaicināti tie, kas tiek, neskatoties uz
tēmu.Sociālajā psiholoģjā vieslekcijas nav bijušas.
5.

6. Kādi ir Jūsu priekšlikumi studiju programmas kvalitātes uzlabošanā?
Komentāri – metodiskie materiāli, vairāk praktiskās nodarbības statistisko datu apstrādē; sekot, lai nodarbības notiktu
sarakstā paredzētajā laikā; par stresu jau ir tik daudz dzirdēts gan bakalaura, gan maģistra studiju programmu ietvaros,
neesmu pārliecināta, ka šāds studiju kurss ir nepieciešams 3.kursa doktorantiem. Īsti nesapratu kāda jēga ir tīrai
socioloģijai psihologiem, jo, lai izpildītu ieskaites uzdevumu, bija ļoti jāiedziļinās tīri socioloģiskās teorijās, kas šķita
lieki; mazāk klātienes studiju doktorantūrā, bet vairāk iespēju mācībām izmantojot jauno tehnoloģiju priekšrocības;
nodrošināt lekcijas ar programas Skype; Pārdomāt studiju kursu saskaņotību kopumā, rodas iespaids, ka studiju kursi
ir katrs par sevi. Vienīgi pētījumu metodes bija noderīgas, rakstot promocijas darbu. Tās bija kvalitatīvas lekcijas ar
strukturētu informāciju un atbilda nosaukumam. Par pārējiem kursiem varētu teikt, ka tos bija iespējams apgūt arī
tālmācībā, pašiem lasot un nokārtojot ieskaiti.Iespējams, ka varētu būt iespēja izvēlēties, kārtot ieskaiti vai būt
lekcijās un par to saņemt ieskaiti. Gribētos pirms studiju kursa sākuma elektroniski saņemt informāciju par studiju
kursa saturu un pārbaudījumiem.
7.

Cik daudz nodarbību esat apmeklējis / -usi?

1.
2.
3.
4.

75-100 %
50-74 %
25-49%
Līdz 25 %

75%
25%
-

8. Kas šajā semestrī vai studiju gadā bija veiksmīgākais studiju procesā?
Komentāri - Ieteikumi publikācijas sagatavošanai; Ļoti patika uzdevums studiju kursā “Kvalitatīva dzīve,
psiholoģiskā labklājība un dzīves māksla “, ļoti interesants un saistošs uzdevums, kā arī atgriezeniskā saite no
pasniedzējas bija ļoti izsmeļoša un viņas piedāvātie papildus materiāli par konkrēto tēmu bija ļoti saistoši. Priecē
studiju vide, brīvas diskusijas, pasniedzēju attieksme, pretiīmnākšana un pozitīvā vide kopumā; Pretimnākoši lektori,
sadarbība ar kursabiedriem un fakultāti; atsaucīgi kursabiedri un docētāji. Iespēja savienot mācības ar darbu, elastīgs
grafiks. Iespēja strādāt savā tempā, neizjutu spiedienu, viss ļoti korekti un labvēlīgi.Patīkama studiju atmosfēra.
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8.PIELIKUMS

AIZSTĀVĒTO BAKALAURA, MAĢISTRA UN PROMOCIJAS DARBU
SARAKSTS.

168

Aizstāvētie bakalaura darbi
Akadēmiskā bakalaura studiju programma ”Psiholoģija”
Vārds, uzvārds
Afanasjeva Aļona

Bārtulis Vitālijs
Bojeva Jūlija
Daģe Silvija
Graba Jūlija
Isipins Jurijs
Komogorovs
Māris
Koškins Ivars
Krukovska Inesa
Kurtiša Dana
Lapina Kristīna
Osītis Marks
Raģele Ilona
Siņakova Oksana
Teilāne Evita
Trabša Joanna
Zaiceva Viktorija
Zīberga Inguna
Žukovska Irēna
Plavoka Sandra
Desetniece Ilze
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Nosaukums
Laika uztveres un stresa līmeņa
mijsakarība sievietēm un vīriešiem agrīnā
brieduma gados
Trauksmainības
un
sasniegumu
motivācijas īpatnības 12.klases skolēniem
un universitātes pēdējā kursa studentiem
Pašvērtējuma un psiholoģiskās saderības
sakarība laulātos pāros
Emocionālās
inteliģences
un
kopingstratēģiju dzimuma īpatnības
Sasnieguma motivācijas un stresa
īpatnības universitātes studējošajiem
Psiholoģiskās aizsardzības mehānismi un
kopingstratēģijas jauniešiem vecumā no
18 līdz 25 gadiem
Sociālās fasilitācijas efekts uz skrējējiem
Lauku un pilsētās dzīvojošo studentu
sociālpsiholoģiskās adaptācijas īpatnības
Sieviešu un vīriešu pašvērtējuma
saistība ar pirmo iespaidu
Laika perspektīva pieaugušajiem ar
dažādam depresijas izpausmēm
Uzmanības attīstība 5-6 gadus veciem
bērniem rotaļu un spēļu izmantošanā
Ikdienas stresa un agresijas veidu
sakarība studentiem
Pusaudžu depresijas izpausmju saistība ar
vecāku audzināšanas stilu
Emocionālā intelekta un kopingstratēģiju
īpatnības laulātajiem
Pozitīvās
domāšanas
īpatnības
studējošajiem ar dažādu reliģisko
piederību un aktivitāti
Depresijas līmenis un vientulības līmenis
40 – 50 gadīgām sievietēm un vīriešiem
Maskulinitātes un feminitātes izpausmes
sievietēm un vecāku gaidas attiecībā uz
bērna dzimumu
Dzīves
jēgas
orientācijas
un
kopingstratēģijas studentiem
Sociālo vēlamību prognozējošie faktori
vecumgrupā no 18 līdz 25 gadiem
Mātes nostādņu īpatnības saistībā ar
bērna emocionālo stāvokli - trauksme
Starpkulturālās īpatnības neverbālajā
komunikācijā

Zinātniskais vadītājs
V.Raščevskis

Aizstāvēšanas laiks
2013.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2013.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 11.jūnijs

A.Ruža

2013.gada 11.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2013.gada 11.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2013.gada 11.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 11.jūnijs

A.Ruža

2013.gada 11.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 11.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 11.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 11.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 11.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 11.jūnijs

A.Ruža

2013.gada 11.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 16.jūnijs

Dolotova Ludmila
Geiba Viktorija
Homenko Sindija
Karabeško Elvīra
Keistere Olga

Sieviešu un vīriešu altruistiskās un
egocentriskās motivācijas īpatnības
Pusaudžu ārējā izskata pašnovērtējuma
īpatnības saistībā ar pašvērtējumu
Pusaudžu attieksme pret vecāku prasībām
atkarībā no audzināšanas stila ģimenē
Empātija un izdegšanas sindroms garīgās
veselības aprūpes māsām
Sakarība starp subjektīvās vientulības
izjūtu
un
afiliācijas nepieciešamību
sociālo tīklu lietotāju vidē

Minčenkova
Veronika

Patērētāju attieksme pret brendu

Mogiša Diāna

Stereotipi par psihologa darbību dažāda
vecuma pieaugušo vidū

Nuždins
Aleksandrs
Ratkevičs
Jevgeņijs
Rimševiča Diāna
Romanovska Ilga
Romanovska
Linda
Semjonova Aļona
Vasiļjevs
Aleksandrs

Trenera fasilitācijas efekts sporta darbībā
Patērētāju sociālā stereotipa „dārgs labs” saistība ar preču vērtējumiem
Sociālpsiholoģiskie faktori grūtnieču
trauksmainībā
Studentu mācību motīvu struktūra un
stresa līmenis
Darba motivācija un apmierinātība ar
darbu medicīnas māsām
Vīriešu greizsirdība un to izraisošie
faktori
Vardarbība ģimenē kā pusaudžu
agresivitātes cēlonis

V.Raščevskis

2014.gada 16.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 16.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 16.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 16.jūnijs

A.Ruža

2014.gada 16.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 16.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 16.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 16.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 16.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 16.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 16.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 16.jūnijs

A.Ruža

2014.gada 16.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 16.jūnijs

Aizstāvētie maģistra darbi
Akadēmiskā maģistra studiju programma ”Psiholoģija”
Vārds, uzvārds
Ciematniece Ina
Čerņavska Anna

Grahoļska Linda

Isakova Diāna

Kāle Andželika
Kolpņeva
Nadežda
Krasnais Lidija
Paramonova Ināra
Praņevičus
Romans
Rukmane Agrita
Sorokins Oļegs
Strazda Anna
Ščeglova Nadežda
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Nosaukums
Latvijas iedzīvotāju attieksmes īpatnības
pret statusu ,,bezdarbnieks”
Cilvēku ar īpašām vajadzībām sociāli
psiholoģiskās adaptācijas grūtības un to
pārvarēšanas paņēmieni
Motivējošie faktori jauniešiem racionālu
lēmumu pieņemšanā ar dažādiem
nākotnes migrācijas nodomiem
Priekšstati par laulības saikni ar sociālo
problēmu
risināšanas
prasmi
un
apmierinātību ar dzīvi
Laulāto
pāru
apmierinātība
ar
partnerattiecībām saistībā ar konfliktu
risināšanas stiliem
Etniskās identitātes īpašības pusaudžiem
no mono- un multikultūras vides
Pašaktualizācijas īpatnības strādājošiem
pieaugušajiem
Sieviešu
pašvērtējums,
sevis
beznosacījuma
pieņemšana
un
dekoratīvās kosmētikas lietošana ikdienā
Dažādu reliģisko konfesiju pārstāvju
sociālie priekšstati par sevi un citiem
Jauniešu laika perspektīvas, labklājības
un nākotnes nolūku saistība
Vērtības un to sakarības pāriem
Laulības pārkāpumu kauzālo atribūciju
īpatnības sievietēm un vīriešiem
Apdrošināšanas darbinieku (pārdevēju)

Zinātniskais vadītājs
S.Zīmele

Aizstāvēšanas laiks
2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 14.jūnijs

A.Ruža

2013.gada 14.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 14.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 14.jūnijs

A.Vorobjovs

2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 14.jūnijs

V.Raščevskis

2013.gada 14.jūnijs

S.Zīmele

2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole
T.Uzole

2013.gada 14.jūnijs
2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole

2013.gada 14.jūnijs

Zvirgzdiņa Ināra
Dombrovskis
Valērijs
Feodorova Elita
Kostina Diana
Platniece Diāna
Rodionova
Kristīna
Tunķele Violeta
Vanaga Diāna
Žabova Ilze

Vārds, uzvārds
Jūlija Dementjeva
Vineta Kornejeva

Kuzmina Marina

Modrīta Markova
Larisa Obrazcova

Baiba Ruča
Irita Slavinska
Lauris Vaivods
Marija
Vasalauskiene
Agita Žukova

sociālā intelekta un formāli dinamisko
personības īpašību saikne ar ieņēmumu
līmeni
Vecāku piesaistes īpatnības saistībā ar
vecāku audzināšanas stiliem
Ieslodzīto dzīves jēgas īpatnības
Latvijas iedzīvotāju stereotipi par statusu
„sociālā dienesta klients"
Dzīves izturības un koping-stratēģijas
īpatnības strādājošo un nestrādājošo
sieviešu un vīriešu vidē
Stereotipi „jauns” un „vecs” Latvijas
iedzīvotāju skatījumā
Jauniešu psiholoģiskā gatavība ģimenes
veidošanai
Sосiālā
intelektа
un
аgresijаs
kоpsаkаrībаs izpаusmes pusаudžiem
9.klašu skolēnu motivācijas un sociāli
psiholoģisko faktoru kopsakarība
Cilvēku attieksme pret veselību kā
vērtību

S.Zīmele

2013.gada 14.jūnijs

T.Uzole

2014.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 11.jūnijs

A.Vorobjovs

2014.gada 11.jūnijs

A.Ruža

2014.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 11.jūnijs

V.Raščevskis

2014.gada 11.jūnijs

Profesionālā maģistra studiju programma „Izglītības psihologs”
Nosaukums
Zinātniskais vadītājs Aizstāvēšanas laiks
6-7 gadīgu bērnu psiholoģiskā gatavība V.Dombrovskis
2013.gada jūnijs
skolai: attīstošā programma un risinājumi
Pamatskolas skolotāju pašaktualizācija un S.Guseva
2013.gada jūnijs
garīgā labklājība
Pozitīvas
attieksmes
pret
skolu I.Kokina
2013.gada jūnijs
veicināšana un skolas trauksmainības
līmeņa mazināšana sākumskolas un
pamatskolas vecuma bērniem
Vecāku un pusaudžu savstarpējo attiecību S.Guseva
2013.gada jūnijs
un attieksmju sistēmas veidošanās
Topošo skolotāju emocionālā intelekta S.Guseva
2013.gada jūnijs
līmeņa saistība ar intelektu un individuāli
tipoloģiskām īpatnībām
Apmierinātības ar darbu un profesionālās V.Dombrovskis
2013.gada jūnijs
izdegšanas sindroma saistība pedagogiem
dažādos darba stāža posmos
Skolotāju profesionālā izdegšana un V.Dombrovskis
2013.gada jūnijs
apmierinātība ar laulību
Emocionālās inteliģences ietekme uz V.Dombrovskis
2013.gada jūnijs
mācību
motivāciju
pusaudžu
vecumposmā
Profesionālās vidusskolas audzēkņu I.Kokina
2013.gada jūnijs
vajadzību izvērtēšana pašrealizācijas
procesā
Sports čanbara kā 6 gadu vecu bērnu S.Guseva
2013.gada jūnijs
intelektuālo spēju attīstības līdzeklis
Aizstāvētie promocijas darbi

Vārds, uzvārds
Iveta Ruža
Oksana Jeņenkova
Aivis
Dombrovskis
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Nosaukums
Latvijas iedzīvotāju kauzālie
izskaidrojumi par laulības neuzticību
Agresīva braukšana autovadītāju uztverē
Latvijas sieviešu feministiskās identitātes
dimensijas prognozējošie faktori

Zinātniskais vadītājs
A.Vorobjovs

Aizstāvēšanas laiks
2013.gada 18.aprīlī

A.Ruža
A.Pipere

2013.gada 18.aprīlī
2014.gada 18.jūlijā
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