
KURSA KODS FilzP024

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Cilvēka un dzīves mākslas filozofija 
*Kursa nosaukums angliski Mans and life philosophy of arts
*Studiju programma/-as, kurai/-
ām tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

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

2 KRP
          

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds
Zaigonis Graumanis

Struktūrvienība
 Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Amats, grāds
Docents, filozofijas doktors

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40
st.)

80  

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

16 

*Semināru vai praktisko 
nodarbību skaits

16 

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

P

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

Nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare Filozofija 
*Kursa mērķi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, tās savdabību, 

lomu cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā, arī 
vēsturiskā aspektā. Izstudēt cilvēka un viņa dzīves 
problēmu, un to risinājumu traktējumu dažādās 
filozofiskās mācībās. 

*Kursa uzdevumi Filozofijas kursā ir jāizpilda virkne uzdevumu. Tie ir 
šādi: apgūt (izstudēt, izkonspektēt ) ar cilvēka filozofiju 
saistītās  sadaļas, kuras var sekojoši sagrupēt: 1) 
filozofijas būtība, priekšmets, priekšnoteikumi, loma 
cilvēka dzīvē; 2) cilvēks un mūžīgās problēmas,  3) 
filozofijas vēstures laikmeti un virzieni; 4) cilvēks un 
kultūra, 5) cilvēks kā bioloģiska būtne, 6) cilvēks kā 
sociāla būtne, 7) cilvēka dzīve un vērtīborientācija, 8) 
ķermeņa un dvēseles attiecības, 9) ētikas loma cilvēka 
dzīvē, 10) cilvēks un transcendentais.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa noslēgumā students 1) izprot filozofijas savdabību,
tās attiecības ar citām garīgās dzīves formām, kā arī lomu
cilvēka dzīvē; 2) prot saistīt abstrakto ar konkrēto, atšķir 
filozofisko domāšanu no cita veida domāšanas; 3) zina 
un prot lietot filozofijas galvenos jēdzienus; 4) izprot 
objektīvās patiesības nozīmi; 5) iegūst prasmi saskatīt 
galveno daudzveidībā, saprast būtību un jēgu; 6) prot 
reflektēt par cilvēka būtību, izprotot personības 
veidošanās, cilvēku sociālās darbības un vides attiecību 



likumsakarības, 7) apzinās vērtību nozīmi cilvēka un 
sabiedrības dzīvē, 8) prot pamatot viedokli par ķermeņa 
un gara attiecībām, par izvēlēto dzīvesveidu.

Kursa valoda Latviešu valoda
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursā ietilpst šādi jautājumi: 
filozofijas rašanās, tās 
priekšmets, virzieni, 
Filozofijas attiecības ar citām 
garīgās dzīves formām. 
Austrumu filozofijas 
savdabība. Rietumu filozofijas 
vēstures laikmeti. Pasaules 
izzināmības problēmas. Izziņas
veidi. Indukcija, dedukcija, 
empīrisms, racionālisms. 
Patiesības problēma. Cilvēka 
būtības, dzīves jēgas un dzīves 
mērķu izpratne dažādu 
laikmetu filozofijās. 
Populārākās dzīves mākslas 
filozofijas koncepcijas.

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.     Different    human 
life and his art concepts.  

*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 
savdabība

Filozofijas
vēstures laikmeti

Filozofijas rašanās, sastāvdaļas, 
loma cilvēka dzīvē
Filozofijas attiecības ar citām 
garīgās dzīves formām. 

              
2 st. 

2 st. 

                                      
Lekcija

Lekcija

Filozofijas virzieni Cilvēks materiālisma un ideālisma 
skatījumā

 
2 st.

                                    
Seminārs

Izziņas 
problemātika

                                            
Subjektīvā un objektīvā patiesība

               
2 st.

                                       
Lekcija

Antīkās filozofijas
vēstures posmi

Sofistika, tās iezīmes
Sokrats, mazās sokratiskās skolas
Platona mācība par cilvēku 
Aristoteļa mācība par dvēselēm, 
cilvēku un sabiedrību
Stoicisms

2 st.
2 st.
2 st.

2 st.
2 st.

Lekcija
Seminārs
Lekcija

seminārs
Seminārs

Viduslaiku 
filozofija

Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika

               
2 st.

                                      
Lekcija

Renesanses 
humānisms

Cilvēka izpratne Renesansē 2 st. Seminārs

Jauno laiku 
filozofija

Jaunlaiku empīrisms un 
racionālisms

2 st.
    2 st.

Lekcija
Seminārs

19. gadsimta otrās 
puses filozofija

A. Šhopenhauers un dzīves 
filozofija

               
2 st

                                   
Seminārs



Marksisms-
ļeņinisms

 Cilvēks un sabiedrība totalitārā 
iekārtā

               
2 st.

                                       
Lekcija

Psihoanalīze un  
tās filozofiskie 
aspekti

Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms 2 st. seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
 1. Semināru tēmu gatavošana ( literatūras avotu 
studēšana, konspektēšana, informācijas meklēšana 
plašsaziņas līdzekļos ).
2. Neliela apjoma referāta filozofijā sagatavošana 
(tēmas dod pasniedzējs ).
3. Gatavošanās kontroldarbu rakstīšanai

32 

10

6
*Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem un 

kontroldarbiem, kā arī jāsaņem pozitīva atzīme 
eksāmenā.

*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. Klīve V. V. Gudrības ceļos. – R., 1996.
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998. 

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000.
 8. История философии в кратком  изложении. – М.,
1991.

Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. –  
R.: Zvaigzne ABC.                                                          
2. Dirāns Vils. Filosofijas stāsts. – R.: Zvaigzne ABC, 
2010. 
3.Šuvajevs I. Filosofija kā dzīvesmāksla. – R., 2007.
4. Šuvajevs I. Psihoanalīze un dzīves māksla. – R.,      
1998.
5. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000.
6. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. 
– R., 2001.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

www.filozofija.lv,   www.satori.lv  

Kursa autors:
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Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts:
Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / Institūta
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums

http://www.filozofija.lv/
http://www.satori.lv/

