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KURSA KODS VadZP113-I; VadZPB04-II

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Cilvēkresursu  vadība
Kursa nosaukums angliski Human Resources Management
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Mehatronika
BOV

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

3KRP
(2 KRP Cilvēkresursu  vadība)
(1KRP Sociālā  psiholoģija)

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

Dabas un sociālo 
zinātņu fakultāte

Mg. psych., Mg. sc. educ.
Mg…………..

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)

1-4 P

Pārbaudes forma/ -as Eksāmens
(1 daļa-Cilvēkresursu vadība; 2-daļa Sociālā psiholoģija)

Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare 41. Vadībzinātne / 41.1. Uzņēmējdarbības vadība

Psiholoģija
Kursa mērķi Sniegt studentiem plašas, vispusīgas un praktiski

pielietojamas zināšanas cilvēku resursu vadīšanā.
Radīt studentiem izpratni par sociālās psiholoģijas un 
saskarsmes likumsakarībām.

Kursa uzdevumi 1. Iepazīstināt ar personāla vadības un cilvēku resursu 
vadīšanas (CRV) koncepciju, to kopīgo un atšķirīgo; 
izprast galvenos CRV uzdevumus.

2. Sniegt lietišķās saskarsmes atziņas, kas ļauj labāk izprast 
komunikācijas lomu savstarpējā saskarsmē un novērst 
saskarsmes traucēkļus. 

3. Sniegt teorētiskas un praktiski pielietojamas zināšanas 
par konfliktu iedalījumu, konfliktu risināšanas 
paņēmieniem.

4. Sniegt  zināšanas  par  sociālās  psiholoģijas
likumsakarībām.

5. Attīstīt studentiem prasmes praktiski pielietot teorētiskās 
zināšanas.

6. Sniegt izpratni par saskarsmi un tās lomu cilvēku dzīvē
 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski 1. Profesionālās kompetences: personāla plānošanas, 

izvēles, atlases, novērtēšanas prasmes.
2. Sociālās  kompetences:  attiecību  veidošanas  prasme,

komunikācijas  un  verbālās  prezentācijas  prasmes,
sarunu vadīšanas prasme.  Izpratīs  sociālās psiholoģijas
jomā veikto pētījumu nozīmi.

Pilnveidos savas zināšanas un prasmes sociālajā psiholoģijā.
Padziļinās zināšanas par indivīdu un sabiedrības uzvedības
likumsakarībām.
Padziļinās zināšanas par saskarsmes lomu profesionālajās 
attiecībās ar klientu.
Pratīs praktiski pielietot teorētiskās zināšanas profesionālajā
darbībā un dažādās dzīves situācijās.

angliski 1. .
2. .
Understand the social psychological research  on the  role.
Improve their  knowledge and skills in  social  psychology.
Deepen  the knowledge  of  the individuals and  public
behavior patterns.  Deepen the  knowledge  of the  role  of
communication in professional relationship with the client.
Will be able to practically apply the theoretical knowledge
in professional work and in different life situation.

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kurss sadalīts 3 lielās nodaļās: “Personāla vadība,” 

“Lietišķā saskarsme un saskarsmes psiholoģija,” “Konfliktu 
vadība”. Kurss sniedz topošajiem vadītājiem nepieciešamās 
zināšanas, lai ikdienā veiktu svarīgāko vadīšanas funkciju – 
strādātu ar savā pakļautībā esošo personālu, izprotot 
cilvēkresursu lomu uzņēmuma mērķu sasniegšanā un 
konkurētspējas nodrošināšanā.
Studentiem tiks sniegtas zināšanas par savstarpējās 
mijiedarbības likumsakarībām, jaunākajiem pētījumiem 
sociālajā psiholoģijā, aizspriedumiem, stereotipiem, 
diskrimināciju, agresijas lomu starppersonu attiecību 
sistēmā. Tiek analizēts saskarsmes raksturojums, 
psiholoģiskā barjera, interakcija, konfliktu veidi, dinamika, 
risināšanas stratēģija un uzvedības taktika.

angliski Course is divided into 3 main parts: Human Resources 
Management, Communication and Conflicts Management. 
This course provides the necessary amount of theoretical 
and practical knowledge for potential managers. Practical 
aim is to understand and to fulfill the main function of 
manager – to lead his/ her human resources; to understand 
the role of HR in order to reach established company goals 
and to gain competitiveness. 
Students will be provided knowledge about the regularities 
of interaction, the importance of interaction, recent research 
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in social psychology, social perception, social cognition, 
social attitudes, social identity, social representations, 
prejudice, stereotyping, discrimination, aggression, 
interpersonal relationships, a group operating mechanisms. 
Analyzing the contact characteristics of the psychological 
barrier, interaction, conflict types, dynamics, resolution 
strategy and tactics of behaviour.

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 Cilvēkresursu  vadība
Personāla vadība:
1) darbaspēka politika uzņēmumā/ organizācijā;
2) darbinieku atlase;
3) darba izpildījuma novērtēšana.

12 8 lekcijas
8 praktiskās nodarbības

Lietišķā saskarsme un saskarsmes psiholoģija:
1) saskarsmes loma uzņēmumā/ organizācijā;
2) sociālā percepcija;
3) informācija un komunikācija; 
4) interakcija;
5) neverbālā komunikācija;
6) principiālo sarunu metode.

12 6 lekcijas
5 praktiskās nodarbības

Konfliktu vadība:
1) konfliktu iedalījums;
2) konflikta risināšanas process un taktika;
3) konflikta risināšanas metodes.

8 2 lekcijas
3 praktiskās nodarbības

II daļa  Sociālā  psiholoģija 
Ievads sociālajā psiholoģijā. Sociālā izziņas 
psiholoģija.

2 Lekcija

Personības izpratne sociālajā psiholoģijā.
Sociālā percepcija. Sociālie priekšstati. Sociālās „Es-
koncepcijas” attīstība.. Veiksmes un neveiksmes 
pieredze. Sociālā izziņa. Uzvedības stili un sociālie 
priekšstati par tiem.

2 Lekcija, seminārs

Sociālā izziņa, atribūcija, sociālie spriedumi.
Sociālās informācijas kognitīvās stadijas.

2 Lekcija, seminārs

Sociālā  ietekme. Stereotipi un aizspriedumi.
Aizspriedumu cēloņi un to mazināšana. Etniskie, 
vecuma stereotipi, dzimumu, rasu, un etniskie 
aizspriedumi., to mazināšanas iespējas.
Konformitāte. Konformisma būtība, pakļaušanās, 
līdzības un atšķirības.

4  Seminārs

Saskarsme  un tās raksturojums.
Agresija,  tās  teorētiskie  aspekti.
Konfliktregulējošā  saskarsme. Verbālā,  neverbālā
saskarsme
Agresijas  jēdziens,  teorijas,  veicinošie  faktori,
agresijas  mazināšana. Konfliktu  veidi,  konfliktu
dinamika, cēloņfaktori pēc V.Linkolna,   risināšanas

2 Lekcija, seminārs
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stratēģija, ,,četru soļu metode,,

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba

uzdevumi
Apjoms
stundās

Sagaidāmais
rezultāts

I daļa. Cilvēkresursu  vadība (48 st.)
1) teorētiskās literatūras 

studijas;
24

2) amata/ darba apraksta 
izstrāde;

2 amata/ darba
apraksts

3) personas apraksta/ 
specifikācijas izstrāde

2 personas apraksts

4) kompetenču modeļa izstrāde; 2 kompetenču
modelis

5) lomu spēles „Atlases 
intervija” gatavošana grupās

3 lomu spēle

6) lomu spēles „Konflikta 
situācijas risināšana” 
gatavošana;

2 lomu spēle

7) komunikācijas sistēmas un 
saskarsmes barjeru 
noteikšana grupā; 

2

8) referāta rakstīšana par 
komunikācijas barjerām, to 
pārvarēšanu

2 referāts

9) prezentācijas „Darba 
vērtēšanas metodes” 
sagatavošana;

3 prezentācija

10) prezentācijas „Neverbālās 
komunikācijas elementi” 
sagatavošana;

4 prezentācija

11) esejas „Es un mani 
darbinieki” rakstīšana.

2 eseja

II daļa Sociālā psiholoģija
Personības izpratne sociālajā 
psiholoģijā.

Studenti  sagatavo  klasisko
eksperimentu analīzi.

4 Izpratīs sociālās
psiholoģijas jomā
veikto pētījumu

nozīmi
Stereotipi un aizspriedumi. Studenti  analizē  piemēros

stereotipu,  aizspriedumu  un
diskriminācijas pazīmes.

4 Nostiprinās izpratni
par mūsu sabiedrības
uztveres dažādību.

Konfliktregulējošā saskarsme. Studenti sagatavo 
Materiālu  par  cilvēka
konfliktējošu  uzvedību.,
piedāvājot risinājumus.

4 Spēj atpazīt
Konfliktsituācijas, 
risināt konfliktus.

Konfliktu  risināšanas  4soļu 
metodika pēc V.Linkolna

Konfliktrisināšanas  situāciju
analīze pēc 4 soļu metodes.

4 Situāciju teorētisko 
in praktisko analīzi.

,,Es ,,koncepcija. Studenti  izanalizē  savu
dzīves  pozīciju  pēc  dotās
shēmas.

4 Padziļinās
zināšanas  par
indivīdu  un
sabiedrības
uzvedības
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likumsakarībām.

E.Berna un I. Satiras dzīves stili Izanalizē  ikdienas
saskarsmes stilus.

2

Saskarsme dažādu  autoru  teorijās. Sagatavot  prezentāciju  par
veiksmīgas  saskarsmes
uzvedības  taktiku  (2  dažādu
autoru teorijas).

2 Uzturēt un izprast
sociālās attiecības

Prasības KRP iegūšanai Patstāvīgo darbu izpilde, nodarbību apmeklējums (80%)
Mācību pamatliteratūra 1. Omārova  S.,  Cilvēks  runā  ar  cilvēku.-

1996.R.:Kamen126.lpp.
2. Garleja R., Sociālā uzvedība.-R., 1997.- 127.lpp.
3. Pļaveniece  M.,  Škuškovnika  D.  Sociālā  psiholoģija

pedagogiem. – R.: RaKa, 2002. – 199 lpp.
4. Reņģe  V.  Sociālā  psiholoģija.  –  R.:Zvaigzne  ABC,

2002. – 180 lpp.
5. Vorobjovs  A.  Sociālā  psiholoģija.-  R.:Izglītības  soļi.,

2002. – 340 lpp.
6. Moscovici  Serge. The  Making  of  Modern  Social

Psychology :  the Hidden Story of How an International
Social Science was Created / Serge Moscovici and Ivana
Markova. -  Cambridge,  UK :  Polity  Press,  2006. -  xvii,
296 p. 

Mācību papildliteratūra 1. Hogg M.A., Vaughan G. M. Social Psychology.
Fifth Edition. Pearson Education Limited, Edinburgh gate,
Harlow, England., 2008. – 648p.

2. Аронсон  Э.,  Уилсон  Т.,  Эйкерт  Р.
Психологические  законы  поведения  человека  в
социуме. – СПб.: ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2002. – 560
С.

3. Кэмпбелл  Д.  Модели  экспериментов  в
социальной психологии и прикладных исследованиях.
– М.: Прайм – Еврознак, 1990.

4. Майерс Д. Социальная психология. - СПб.:
Питер, 2003. – 752 с.: ил.

5. Милграм  С.  Эксперимент  в  социальной
психологии. – Спб.: Питерб 2001. – 336 с.Емельянов
С.М. Практикум по конфликтологии.  – СПб.:  Питер,
2004. – 584 с. 

6. Росс  Л.,  Нисбет  Р.  Человек  и  ситуация.
Перспективы  социальной  психологии.  –  М.:  Аспект
Пресс, 1999 – 429 сю

7. Социальная  психология.  7-е  изд./под  ред.
С.Московичи. – СПб.: Питер, 2007. – 592 с.

8. Рубин Д. Социальный конфликт: эскаляция,
тупик,  разрешение.  Секреты  убеждения.  –  СПб.:
ПРАЙМ – ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с.

9. Семечкин  Н.И.  Социальная  психология  на
рубеже  веков:  истории,  теория,  исследования,
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Владивосток:  Изд-  во  Дальневосточного
университета, 2001. -154 с.

10. Чалдини  Р.,  Кенрик  Д.,  Нейберг  С.
Социальная психология. Пойми других, чтобы понять
себя! СПб.: ПРАЙМ – Еврознак, 2002.

11. Фестингер  Л.  Теория  когнитивного
диссонанса. - Издательство: Ювента, 1999.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Periodika:
,,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

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes
protokols Nr. 

Datums


