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80 

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

8 

Semināru vai praktisko nodarbību
skaits

8
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Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
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Ievads studijās (A); Pētījuma metodoloģija (B).

Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija
Kursa mērķi Palīdzēt studentiem veidot izpratni par sociālām parādībām  

un savstarpējo ietekmēšanos trīs līmeņos: indivīda līmenī, 
mazo un lielo grupu (masa, pūlis) līmenī.

Kursa uzdevumi 1. Palīdzēt veidot studentiem izpratni par sociālo psiholoģiju
kā  par  psiholoģijas  zinātnes  nozari,  kas  pēta  dažādas
attieksmes,  attiecības  un  sociālo  uzvedību,  kas  rodas
mijiedarbības  gaitā  starp  cilvēkiem  organizētās  un
neorganizētās grupās;

2. Palīdzēt  studentiem  radoši  refleksēt  un  pilnveidot  savu
pieredzi un izpratni, veidojot dzīves darbībai un profesijai
nepieciešamās kompetences darbā ar cilvēkiem.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Sava  viedokļa  izveide,  prasmes  analizēt,  novērtēt  un
prognozēt   sociālpsiholoģiska  rakstura  likumības  cilvēku
savstarpējā  mijiedarbībā  un  prasmes  dzīvot  humānā,
demokrātiskā sabiedrībā attīstība.

Kursa valoda Latviešu valoda
KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss  orientēts  studentu  izpratnes  un
kompetenču  veidošanai  par  sociālām
parādībām   un  savstarpējo  ietekmēšanos  trīs
līmeņos: indivīda līmenī, mazo grupu  un lielo

The course is oriented towards enhancing students’
comprehension  and  competences  about  social
phenomena  at  three  levels:  at  the  level  of  the
individual,  small  groups  and  big  groups  (masses,



grupu  (masa,  pūlis)  līmenī.  Sociālās
psiholoģijas  būtība.  Attieksmes,  attiecības  un
sociālā  uzvedība  mazajās  un  lielajās  grupās.
Humānas attieksmes, attiecības. Manipulācija.
Bosings, Mobings. Sociālās teorijas par tuvību
un agresiju. Mazās grupas psiholoģija. Masas,
pūļa psiholoģija.

crowds).  Nature  of  social  psychology.  Attitudes,
relationships and social behaviour in small and big
groups.  Humane  attitudes,  relationships.
Manipulation. Bossing. Mobbing. Social theories on
intimacy,  love,  friendship  and  aggression.  Small
group psychology. Mass, crowd psychology.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms

stundās
Veids 

(lekcijas, semināri, praktiskās
nodarbības, laboratorijas darbi)

Sociālās psiholoģijas būtība.
Sociālās psiholoģijas priekšmets, struktūra.
Sociālās psiholoģijas attīstība.

2 1 lekcija

Attieksme; sabiedriskās un starppersonu attiecības.
Attieksmes jēdziens dažādās pieejās.
Saruna no sociālas psiholoģijas aspekta (pēc 
M.Argyle).
Cilvēku savstarpējās uztveres un izpratnes mehānismi: 
kauzālā atribūcija, identifikācija, empātija, 
stereotipizācija u.c. Barjeras otra cilvēka uztverē.
Humānas savstarpējās attieksmes, attiecības. Tuvības 
teorija.
Destruktīvas attieksmes, attiecības. Manipulācija. 
Bosings. Agresijas teorijas.
Sociālās psiholoģijas teorijas par attieksmēm, 
attiecībām.

8 2 lekcijas
2 semināri

Mazās grupas psiholoģija.
Mazās grupas jēdziens, klasifikācija. Normatīvā 
uzvedība grupā: vairākuma ietekme un konformitāte; 
mazākuma ietekme.
Grupas attīstības problēmas. Grupu dinamikas 
mehānismi.

10 3 lekcijas
2 semināri

Lielo grupu fenomenoloģija.
Lielās grupas jēdziens un klasifikācija.
Pūlis. Pūļu veidi. Masa. Masveida parādības lielajās 
grupās: masu komunikācijas līdzekļi, baumas, tenkas 
un cīņa ar tām.
Līderības fenomens. Dažādas pieejas līderības 
izpratnē. Manipulācija ar pūli un masu.

12 3 lekcijas
3 semināri

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Studentiem patstāvīgi jāapgūst tēmas: 
1.   Sociālās  psiholoģijas teorijas –mīlestība, agresija 
(teorētiskās literatūras studijas)
2.   Humānas savstarpējās attieksmes, attiecības, 
tuvības teorija (teorētiskās literatūras studijas)
3.   Manipulācija. Mobings. Kā no tā izvairīties 
(referāti, prezentāciju sagatavošana)
4.   Saruna no sociālās psiholoģijas aspekta 
(prezentācija)
5.   Mazās grupas psiholoģija (referāti, prezentāciju 
sagatavošana)
6.   Lielās grupas (masa, pūlis) psiholoģija (referāti, 
prezentāciju sagatavošana)
Students izstrādā 2 referātus par piedāvātajām tēmām 

Kopā: 48 stundas 
8 

8 

8 

8 

8 

8 



un piedalās  2 prezentācijās.
 Katram studentam, gatavojoties semināram, pirms 
semināra:

 jāizstrādā patstāvīgā darba tēmas pārskats;
 jāizstrādā jautājumi diskusijai.

*Prasības KRP iegūšanai Teorētiski apgūts kurss, referāti, dalība semināros, 
diskusijas grupu un kooperatīvajā darbā
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