
KURSA KODS PsihP135

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Biznesa psiholoģija 
*Kursa nosaukums angliski Business Psyhology 
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Dizains

*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
Vija  Zēlerte DSZF Lektore, Mg.psych.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

8 

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

 8 

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

P

*Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija
*Kursa mērķi Radīt  studentiem  izpratni  par  psiholoģisko  atziņu

pielietojumu  biznesa  efektivitātes  un  konkurētspējas
paaugstināšanā .

*Kursa uzdevumi Sniegt  studentiem zināšanas par  psiholoģijas atziņu 
pielietojumu  biznesa vidē.
Attīstīt  studentiem  prasmes  pielietot  psiholoģijas
teorētiskās  zināšanas  reālās  dzīves  situācijās  biznesa
vidē.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Studenti  iegūst  prasmi  identificēt  ,  izvērtēt  un  vadīt
organizācijā notiekošos procesus psiholoģijas @rofessi
aspektā.

Kursa valoda Latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursā  iekļauti  temati  :  vadītāja
sociālpsiholoģiskās   funkcijas,
vadīšanas lomas, veidi un līmeņi.
Vadītāja  darba  funkcijas  un
uzdevumi.Cilvēciskā  faktora
fenomens. Vadītājam nepieciešamās
kompetences,   spēka  bāzes.
Līderības  jēdziens.  Emocionālā
līdera  fenomens.  Organizāciju  tipi,

Course topics include: Social-psychological function of
a leader, management roles, types and levels.
Leader’s tasks and responsibilities. Phenomenon of the
human factor. Leader’s required competence and power
base.  The concept  of  leadership.  Phenomenon of  the
emotional  leader.  Organization  types,  the  basic
processes  of  development.  Organization,  content,
objectives  and culture.  The systemic approach to the
organization.  Organization  chart.  Organization’s



to  attīstības  pamatprocesi.
Organizācijas  darba  saturs,
uzdevumi  un  kultūra.  Sistēmiskā
pieeja  @rofessional@  darbībā.
Organigramma. Organizācijas darba
efektivitātes palielināšanas iespējas.
Komandas  veidošana.  Pārmaiņu
vadīšanas  psiholoģiskās
likumsakarības  organizācijā.
Efektīvas  lietišķās  saskarsmes
veidošanas  priekšnoteikumi  un
metodes.
Lēmuma  pieņemšanas  grupā
psiholoģiskie  aspekti.Konfliktu  un
stresa vadīšana.

performance  improvement  opportunities.  Team
Building.  The  psychological  aspect  of  change
management  in  an  organisation.  Effective  business
communication-building prerequisites and methods.
Psychological aspects of decision-making in a group, 
Stress and conflict management.

*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)

1.Vadītāja  sociālpsiholoģiskās
funkcijas.Personības  raksturojumu
atbilstība  un  ietekme.Nepieciešamās
kompetences.  Vadīšanas lomas,  veidi un
līmeņi.

Vadītāja darba funkcijas un uzdevumi – plānošana,
motivēšana, sociālā kontrole.
Cilvēciskā  faktora  fenomens.  Vadītājam
nepieciešamās  kompetences(argumentēšanas,
pārliecināšana, uzklausīšana).Vadītāja spēka bāzes.
Līderības fenomens.

10 2 Lekcijas
3 Praktiskās nodarbības

2.  Organizācija  kā  grupa.Organizāciju  tipi,  to
attīstības  pamatprocesi.  Organizācijas  darba  saturs,
uzdevumi  un  kultūra.Sistēmiskā  pieeja
@rofessional@  darbībā.  Organizācijas  darba
efektivitātes  palielināšanas  iespējas.  Komandas
veidošana.  Pārmaiņu  vadīšanas  psiholoģiskās
likumsakarības organizācijā

10 1 Lekcija
4 Praktiskās nodarbības

3.Lietišķā  saskarsme  un  tās  vadīšanas
stratēģijas organizācijā.

Saskarsmes  struktūra  un   loma  biznesa  vidē.
Efektīvas  lietišķās  saskarsmes  veidošanas
priekšnoteikumi un metodes.
Lēmuma pieņemšanas  grupā  psiholoģiskie  aspekti.
Darba apspriede. Darbs ar padotajiem: problēmas un
risinājumi.  Konfliktu  rašanās  un  cēloņi  un
risināšanas paņēmieni

12 1 Lekcija
5 Praktiskās nodarbības

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1. Patstāvīgais darbs: 16



Studenti  patstāvīgi  sagatavo  referātu par  tēmu:
Līderības fenomens.
2. Patstāvīgais darbs
Studenti grupās izveido projektu pārmaiņu procesam
konkrētā organizācijā un prezentē to grupā.

4 Patstāvīgais darbs 
Katrs  students  patstāvīgi  sagatavo  ziņojumu  par
pētījumu:”  Komunikācijas  īpatnības   Latvijas
biznesa vidē”.

16

16

*Prasības KRP iegūšanai 70%  lekciju  apmeklējums,  sekmīgi  nokārtoti
patstāvīgie darbi  un  ieskaite.

*Mācību pamatliteratūra 1. Goulmens  D.  Tava  emocionālā  inteliģence.  –
R.: Jumava, 2001.

2. P.Pikeringa.  Personāla  vadība  –  R.Jumava,
2001.

3. Reņģe V. Mūsdienu organizāciju psiholoģija. –
R.Zvaigzne ABC, 2007.

4. R.Garleja.,M.Vidnere.Psiholoģijs  un  sociālās
uzvedības aspekti ekonomikā.,,RaKa”,2000.

5. Lawrence  R.James  Michelle  D.Mazerolle.
(2002).  Personality  in  Work
Organisations.Foundations  for  Organisational
Science.Sage Publications.

6. Spector  Paul  E.(2003).Indastrial  and
Organization  Psychology.Research  and
Practice.John Willey& Sons, Inc..

Mācību papildliteratūra 1.John  R.Schermerhorn,  Ir.James  G.Hunt  Richar
N.Osborn.(2002).  .,Organizational  Behavior  7TH
edition.Univesity of Phonix.
2.Levy.P.E.(2003).Industrial/Organizational
Psychology  Understanding  the
Workplace.Boston:Houghton Mifflin Company.
3.A.D.  One’s&  H.K.  Sinangil.(2001).
(Eds.).Handbook  of  Industrial  Work  and
Organizational  Psychology.London,  Visneesvakan:
SAGE Publication.
4.Grant,Pauline.(2008).Business  Psychology  in
Practice.John Wiley and Sons,Inc.. 

Periodika, interneta resursi un citi avoti 1.Žurnāls ,,Biznesa psiholoģija”.
2.Journal ,,Baltic Journal of Psychology”.
3.Journal ,, Psychology Tody”.
4.Journa l,,Applied Psychology”.
5 Journal of Business and Psychology.

Kursa autors:
Vija Zēlerte 30.03.2011.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums

Kurss apstiprināts:



Dekāns/ prodekāns/ Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. / 
protokols Nr.

Datums


