
KURSA KODS

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Filozofija
*Kursa nosaukums angliski Philosophy
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Baltu filoloģija un kultūra

*Statuss (A, B, C daļa) A daļa
*Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Zaigonis Graumanis LiepU Sociālo 

zinātņu katedra
Docents, filozofijas doktors

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80 stundas
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 stundas

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16 stundas

Laboratorijas darbu skaits nav
*Kursa līmenis (1-4 – akadēmiskā 
bakalaura; 5-6 – akadēmiskā maģistra; 7-
doktora; P – profesionālais**)

1-4

*Pārbaudes forma/ -as eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare 12. Filozofija,  12.1. Filozofijas vēsture
*Kursa mērķi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, 

lomu cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā, apgūt 
Latvijas filozofijas vēsturē nozīmīgākās filozofiskās 
idejas un mācības.

*Kursa uzdevumi Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu 
notikumu analīzē,  un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar 
konkrēto, filozofiskas atziņas ar dzīvesmākslu. Prast 
saskatīt vēstures, tradīciju un garīgā mantojuma klātbūtni 
tagadnes situācijā, attīstīt filozofisku tekstu lasīšanas un 
interpretācijas prasmi, izkopt kritisko un dialoģisko 
domāšanu, pilnveidot racionālas un patstāvīgas domāšanas
prasmes, loģiski spriest un secināt, saskatīt būtisko, izprast
jēgu.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību,
lomu cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves 
formām,  2) saskata atšķirības starp ikdienišķu, zinātnisku,
māksliniecisku un filozofisku spriestspēju, 3) zina 
filozofijas vēstures laikmetus, virzienus, pamatatziņas,  4) 
zina un prot lietot filozofijas galvenos jēdzienus, 5) iegūst 
prasmi ieraudzīt galveno daudzveidībā, saprast būtību, 
saprast jēgu, 6) prot kritiski domāt, piedalīties diskusijās, 
veidot dialogu, spēj ieklausīties un saprast atšķirīgus 
viedokļus un argumentēti aizstāvēt savu viedokli, 7) prot 



analizēt un interpretēt filozofiskus tekstus, atklāj to 
saistību ar laikmeta saturu un saskata paralēles ar 
aktuāliem mūsdienu situācijas jautājumiem.

Kursa valoda Latviešu valoda
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā ietilpst šādi jautājumi: 

filozofijas rašanās nolūks,  

virzieni, problēmas, funkcijas. 

Filozofijas attiecības ar citām 

garīgās dzīves formām. Rietumu 

un Austrumu filozofijas atšķirības. 

Filozofijas vēstures laikmeti. 

Klasiskās filozofijas un modernās 

filozofijas atšķirības. Kristīgās 

filozofijas atziņas. Empīrisms un 

racionālisms Jauno laiku filozofijā.

Apgaismības filozofija. Priekšstats

par vācu klasisko filozofiju.

Apgaismības filozofija Latvijā. 

Filozofiskā doma Latvijā 19. – 20. 

gs.mijā. Dzīves filozofija 

Eksistenciālisms. Fenomenoloģija.

Postmodernisma filozofijas vieta 

mūsdienu Eiropā un Latvijā. 

The course comprises the following themes: the 

reason for the origin of philosophy, trends, 

problematic issues, functions. Relationships of 

philosophy with other forms of mental life. 

Singularity of the Eastern philosophy. Periods in 

the history of philosophy. Differences between 

classical philosophy and modern philosophy. Ideas

of Christian philosophy. Empiricism and 

rationalism in the philosophy of the New Times. 

Philosophy of the Enlightenment period and its 

representatives in Latvia.

Philosophical  thought  at  the  beginning  of  the  20th

century  in  Latvia.  Life  philosophy.
Existentialism. Phenomenology. Postmodernism.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma (norādīt daļu sadalījumu – I; II

daļa …, ja kurss dalās vairākās daļās un ir vairākas
pārbaudes formas)

Apjoms
stundās

Veids 
(lekcijas, semināri, praktiskās

nodarbības, laboratorijas darbi)

Filozofijas rašanās nolūks, problēmas, iedalījuma 
veidi, loma cilvēka dzīvē.  

6 st. Lekcijas – 4st.
Seminārs – 2 st.



Filozofijas,  mitoloģijas, reliģijas un zinātnes 
savstarpējās attiecības.   
Filozofijas vēstures laikmeti, klasiskās un 
modernās filozofijas atšķirības.  

Patiesības problēma filozofijā, to veidi.
Materiālisms, ideālisms. Jēdzieni

„materiālais”, „ideālais”.

4 st. Lekcijas – 4 st.

Hinduisms, tā ietekme uz Latvijas garīgo
kultūru. Kristīgās filozofijas atziņas.

Jaunlaiku filozofijas raksturojums. Empīrisms
un racionālisms. Apgaismības filozofija.

Jaunlatvieši. Filozofiskā doma Latvijā 19. un
20 gs. mijā. Dzīves filozofija.
Modernās filozofijas virzieni.

Eksistenciālisms.
Fenomenoloģija. Postmodernisms.

2 st.
2 st.

8 st.

4 st.
2 st.
4 st.

Seminārs – 2st.
Seminārs – 2 st.

Lekcijas un semināri

Lekcija un seminārs.
Lekcija – 2 st.

Lekcija un seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Pie tā pieder norādītās literatūras 

meklēšana, lasīšana, studēšana, 

konspektēšana, lai kursa apguves laikā 

varētu sekmīgi piedalīties zināšanu 

novērtēšanas formās – semināros, debatēs, 

diskusijās. Patstāvīgais darbs ir arī 

nepieciešams, lai uzrakstītu kādu 

kontroldarbu vai referātu un, lai sagatavotos

noslēguma eksāmena kārtošanai.

48 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, 
kontroldarbiem, un ar pozitīvu atzīmi jānokārto 
noslēguma eksāmens.

*Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997        
2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     
2000.
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000.
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz   
mūsdienām.       – R., 2006. 

 5. Ideju vēsture Latvijā. 1. daļa. – R., 1995.
 6. Ideju vēsture Latvijā. 2. daļa. – R., 2006.
7. Klīve V. V. Gudrības ceļos. – R., 1996.
8. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998. 
9. Praktiskā filozofija. – Jelgava: LLU, 2008.



 10. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 
2000.

11. Vilks A. Filozofija Latvijā. Antoloģija. – R.,  
2000.                                 

Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati 
vidusskolai. – R.:        Zvaigzne ABC.  
2. Antīkā pasaule Latvijā. – Rīga: FSI, 1998.   
3. Kūle M. Huserla fenomenoloģijas izpratne T. 
Celma darbos // LZA Vēstis. A daļa. 1993, Nr. 9.
4. Priedīte A. Kultūrfilozofija Latvijā  20.gs. 20. 
un 30. gados // Karogs, 1995, Nr.1.  
5. Priedīte A. Romantisma tradīcija latviešu 
kultūrā. // Grāmata, 1991, Nr. 1.  
6. Raudive K. Pārpersonīgais un  personīgais. – 
R., 1992.                                                     
7. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 
2000.
8. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību 
līdzeklis. – R., 2001.

Periodika, interneta resursi un 
citi avoti

Periodikā, piemēram, ir žurnāli „Karogs”, „Grāmata”.
Interneta vidē ir portāli www.filozofija.lv , 
www.letonika.lv , www.liis.lv,   www.lib.ru , 
www.philosophy.ru  un citi.

Kursa autors: Z. Graumanis 2010. gada 5. maijā
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Sociālo zinātņu katedra Protokols Nr. 8 2010. gada 5. maijā
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: A. Medveckis 2010. gada 5. maijā
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

http://www.filozofija.lv/
http://www.philosophy.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.liis.lv/
http://www.letonika.lv/

