
KURSA KODS PsihPA03

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Biznesa psiholoģija un ētika
Kursa nosaukums angliski
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Mehatronika

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

3KRP

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ērika  Gintere
Anita  Mežinska

Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Mg. psych., Mg. sc. educ.
Mg.MBO

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

12

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

12

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)

Cilvēkresursu vadība I, II Vadības teorija I, II (A daļa), 
Cilvēkresursu vadība I, II (B daļa)

Zinātņu nozare/apakšnozare  Vadības zinības / Psiholoģija
Kursa mērķi Sniegt studentiem  psiholoģijas teorijas atziņas, kas ļauj 

izprast darbinieku uzvedību  un  šķēršļus savās 
struktūrvienībās

Kursa uzdevumi
1.  Iepazīstināt ar vadības psiholoģijas terminoloģiju, 
     galvenajiem jēdzieniem un analīzes līmeņiem.
2.  Radīt izpratni par indivīda personīgo faktoru ietekmi uz 
     izturēšanos darbā un darba rezultātiem.
3.  Izprast grupas lomu darba rezultātu sasniegšanā.
4.  Iepazīstināt ar organizāciju kultūras  pamatprincipiem

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Profesionālās kompetences: motivēt personālu; 

organizēt un vadīt struktūrvienību un personāla darbu
Sociālās kompetences: vadības gatavība un spēt risināt

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā



konfliktus,  uzturēt  un  izprast  sociālās  attiecības  un
intereses  un  spēju  komunicēt,  sadarboties  un  sniegt
informāciju.

angliski Professional competence:  to  motivate  staff,  organize
and  manage  the work of  departments  and staff
Social competence: management readiness and be able
to resolve  conflicts,  maintain,  and  understand  social
relationships and  interests,  and the  ability  to
communicate, cooperate and provide information.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sniedz studentiem loģiski izkārtotu, uz teoriju balstītu 

priekšstatu par vadītāja lomu un uzdevumiem organizācijā, 
fokusējoties uz 3 organizācijas uzvedības līmeņiem. Kursā 
pēta indivīdus, grupas un organizāciju struktūru, lai iegūtās 
zināšanas varētu praktiski pielietot darbinieku uzvedības 
izprašanā un organizācijas efektivitātes paaugstināšanā

angliski
This course focuses on 3 levels of behavior in organizations.
Course investigates the impact that individuals, groups and 
structure have on behavior within organizations, for the 
purpose of applying such knowledge toward better 
understanding of employees and improving an organization 
effectiveness.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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)

I daļa                                                                                         

Ievads: kursā izmantotie termini; vadības
psiholoģijas analīzes līmeņi un jēdzieni

2 1 lekcija

Indivīds: darbinieks kā indivīds; indivīdu
raksturojošie faktori - biogrāfiskie dati, personība,
vērtības, attieksmes, spējas, uztvere, motivācija.

 Grupa: komunikācija, vara, politika, grupas
struktūra, komanda, līderis, lēmumu 

Pieņemšana.

12

10

3 lekcija, 3praktiskās
nodarbības

1lekcijas, 1praktiskās
nodarbības

II daļa                                                                                           
1.Ievads: organizāciju kultūras pamatjēdzieni. 2 1Lekcija
2. Organizāciju kultūras 
tipi:(K.Kamerona ,R.Kvinna, E.Valahas: raksturojot 
pamatvērtības un individuālo motivāciju,.)

2 1Lekcija, 2praktiskie

3.Peronības emociju atpazīšana, motivāciju teorijas 4 2Lekcija, 



4.Ētikas  vērtību un principu sakarības. 4 1lekcija,1 praktiskie darbi

5. Lēmumu pieņemšana un risku izvērtēšana.

6.Organizācijas psiholoģiskais klimats, tā 
veidošanās.
 

4

8

1Lekcija, 

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms

stundās
Sagaidām

ais
rezultāts

  I daļa
1) teorētiskās literatūras 
studijas;
2) individuālo uzdevumu 
gatavošana:
    

3) grupu darbu un prezentāciju 
gatavošana:
   

    - viena neatkarīgā mainīgā 
lieluma teorētiskā un 
       praktiskā izpēte;
    - darbinieku apmierinātības 
pētījuma veikšana;
    - grupas/ komandas darba 
izpēte un 
       aprakstīšana;
    - viena Latvijas līdera 
izvērtējums pec dotajiem 
kritērijiem
    - lēmumu pieņemšanas 
procesa izpēte

- lēmumu pieņemšana grupā;
    - situāciju analīze par dažādu
faktoru ietekmi uz darbinieka 
uzvedību un darba rezultātu. 

10

8

18

Profesion
ālās 
kompeten
ces: 
motivēt 
personālu
; 
organizēt 
un vadīt 
struktūrvi
enību un 
personāla 
darbu

II daļa 
1.)teorētiskās literatūras 
studijas;

Organizācijas  kultūras modeļi:
V.Sateja,  T.Pitersena,
R.Votermana modeļu analīze.

2.) viena Latvijas uzņēmuma 
izvērtējums pēc dotajiem 
kritērijiem, prezentēšana

10 Izpratīs
psiholoģij
as jomā
veikto

pētījumu
nozīmi

Organizācijas kultūras
struktūra: pasaules uzskats,

organizācijas vērtības,
uzvedības veidi, stili,

psiholoģiskā klimata struktūra.

3.) situāciju analīze par dažādu 
faktoru ietekmi uz darbinieka 
uzvedību un darba rezultātu

6 Nostiprinā
s izpratni
par mūsu

sabiedrības
uztveres

dažādību.



Uzņēmējdarbības ētika, būtība,
principi.

Organizācijas kultūras
raksturojums pēc vidējo un

augstāko vadītāju
akcentuācijām

Studenti sagatavo 
Prezentāciju  mazajās  grupās,
izanalizējot  situācijas  pēc
dotajiem kritērijiem.

8 Spēj 
atpazīt
Konfliktsit
uācijas, 
risināt 
konfliktus.

Organizācijas kultūras saturs: F.
Harisa, R. Morana teorijās. 
Organizācijas kultūras 
pamatfunkcijas, : pielāgošanās 
ārējai videi, organizācijas 
iekšējā integrācija. 
Koorporācijas IBM 
organizācijas kultūras 
pamatprincipi.
( K.Kamerona, R.Kinna, 
E.Valahas teorijas)  

 Grupu darbs un prezentācijas 
gatavošana:
    - vienas organizācijas 
ideoloģiskā, ētiskā un 
filozofiskā kultūras analīze.
    - situāciju analīze izmantojot
presē pieejamās 
publikācijas 

12 Situāciju 
teorētisko 
in 
praktisko 
analīzi.

Prasības KRP iegūšanai Students sekmīgi veicis individuālos  darbus un 
grupu darbus, piedalījies prāta vētrās, diskusijās, 
grupu  prezentācijā. Nokārtojis  rakstisko  
pārbaudes  darbu- situāciju  analīzi, balstoties uz 
organizācijas ētikas principiem

Mācību pamatliteratūra 1.Dubkēvičs  Linards. Organizācijas  
kultūra.Rīga.Jumava2009.147.lpp.
2.Kuņickis Valērijs Biznesa 
psiholoģija.Rīga2008.56.lpp. 
3.Reņģe Viesturs ((1952-1952-). Mūsdienu 
organizāciju psiholoģija / Viesturs Reņģe ; red. 
Aigars Cinis. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2007 : 
(Poligrāfists). - 215 lpp..

Mācību papildliteratūra 1. Kims  Čans , V.Maborna, R. Kā izveidot 
tirgus telpu bez sāncensības…Rīga: SIA    
LID 2007

2. Reņģe Viesturs. Psiholoģija. Personības 
psiholoģija : lekciju kurss / Viesturs Reņģe ; 
aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 2000. - 127 
lpp.

3. Reņģe Viesturs. Psiholoģija : savstarpējo 
attiecību psiholoģija : lekciju kurss / Viesturs 
Reņģe ; aut. red. - Rīga : Zvaigzne ABC, 
2004 : (a/s "Poligrāfists"). - 116, [1] lpp.

4. Līderības fenomens Latvijā : [intervijas ar 
Juri Biķi, Aivaru Žimantu, Juri Bindi, Kārli 
Miķelsonu, Ingrīdu Blūmu, Nilu Melngaili, 
Edgaru Štelmaheru] / lit. red. Oskars Lapsiņš ;
pārskatu Vadītājs, līderis un līderība, 11.-44. 
lpp., sagat. Viesturs Reņģe ; priekšv. sarakst. 
Gitāna Dāvidsone ; māksl. Māris Jansons ; 
fotogr. Gvido Kajons. - Rīga : O.D.A., SIA, 



2008. - 285 lpp.
5. Hackman, J .R. (1996).Motivation through 

thedesingof work: Testof a theory.16,pp, 250
Толочек Владимир Алексеевич. Современная
психология труда : учеб. пособие для вузов по
направлению  и  специальностям  психологии /
В. А. Толочек. - Москва : Питер, 2006. - 478 с.

Periodika, interneta resursi un citi avoti Periodika:
www.biznesam.lv
www.lpva.lv

,,Bizness psiholoģija”, „Psiholoģijas Pasaule”,
„Europes Journal of psychology” 
„Journal of Personality and Social 
Psychology”
“Journal of Social and Clinical Psychology”
Datu bāzes: EBSCO, SAGE, ScienceDirect, 
Britanica Online, Springerlink

Kursa izstrādātājs:
Ērika  Gintere
Anita  Mežinska

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.lpva.lv/
http://www.biznesam.lv/

