
Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī

Lappuse 1 no 2

KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 1.moduļa „Cilvēka dzīves cikli” eksāmena darbs 
*Kursa nosaukums angliski Examination paper on module 1 Cycles  of  Human Life
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

2 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Anita Līdaka Visp.ped.kat. Dr.paed., profesore
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

-

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

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)

Visi modulī iekļautie studiju kursi: Attīst.psih.teor.; 
Pirmssk.audz.; Skolas ped.; Andrag.pam.; Geront.; 
1.mod.prakt. 

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Izvērtēt cilvēku dzīves problēmas, to savstarpējo saistību un 

ietekmi cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanā.

*Kursa uzdevumi 1.Izvēlēties problēmu, kura tiks apskatīta patstāvīgajā darbā 
1. moduļa tematikas ietvaros.
2.Izstrādāt eseju.
3.Aizstāvēt savu pētījumu un iesaistīties diskusijā par 
1.modulī apgūto.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Spēja izvērtēt problēmas cilvēka dzīvē.
Prasmes aizstāvēt savus uzskatus.

Kursa valoda

*KURSA ANOTĀCIJA
LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Izpētīt cilvēku attiecības, rast 
problēmu risinājumu un aizstāvēt 
izvirzītās problēmas risinājumu.
Veids – eseja.

To study relationship among people, to work out and
defend the solution of the  problem under discussion.
Type - an essay.
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*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)

Ieteikumi esejas izstrādei 2 Seminārs
Izstrādātās esejas izvērtējums, izvirzīto atziņu 
aizstāvēšana.

4 Seminārs

Diskusija  par  1.modulī  „Cilvēka  dzīves  cikli”
izvirzītajām problēmām 

4 Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Darbs ar izvēlēto literatūru.
Atziņu apkopošana.
Esejas izstrāde.

70

*Prasības KRP iegūšanai 1. modulī iekļauto studiju kursu saturu iepriekšēja 
apguve.
Problēmas izvirzīšana.
Esejas izstrāde.
Atziņu aizstāvēšana.
Piedalīšanās diskusijā.

*Mācību pamatliteratūra 1.moduļa studiju kursos norādītā literatūra.
Mācību papildliteratūra Personīgi izvēlēta atbilstoša literatūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
A.Līdaka 1.09.2009.

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Katedra (pēc kursa piederības) katedras sēdes protokols Nr.  Datums
Katedras vadītājs: B.Vikmane

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


