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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 2.1., 2.2. submoduļu ieskaites darbs
*Kursa nosaukums angliski Test paper of submodule 2.1, 2.2
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

1 KRP

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

40

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

3

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

P

*Pārbaudes forma/ -as Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

2.1., 2.2. submoduļu studiju kursu saturs

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi .Veicināt profesionālo attīstību.

*Kursa uzdevumi Izpētīt Latvijas sociālo pakalpojumu institūciju veidošanos 
vēsturiskā skatījumā.
Veidot sociālā gadījuma modeli.
Izstrādāt teorētisku stratēģisku plānu darbam ar indivīdu vai 
grupu izvēlētā sociālā gadījuma risināšanā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izvērtēšanas spēju attīstība

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Latvijas sociālo pakalpojumu 
institūciju veidošanos vēsturiskā 
skatījumā.
Sociālā gadījuma teorētiska 
projektēšana .
Teorētiski izstrādāta gadījuma 
risināšanas stratēģijas izstrāde.

To do research on formation of social institutions  in Latvia
viewed historically. 
To present the issue of individual research and elaborate a
strategic  working plan with the individual or a group.
Type  -Theoretical module.
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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)

Projekta izstrādes gaita. Ideju atspoguļojums. 2 Seminārs
Izstrādātā projekta aizstāvēšana. 4 Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Latvijas sociālo pakalpojumu institūciju veidošanās 
izpēte.
Sociālā gadījuma teorētiska projektēšana .
Gadījuma risinājuma variantu meklējumi..

34

*Prasības KRP iegūšanai 2.1., 2.2. submoduļu studiju kursu satura iepriekšēja 
apguve
Projekta izstrāde un aizstāvēšana.

*Mācību pamatliteratūra 2.1., 2.2. submoduļu studiju kursu satura apguvei 
norādītā literatūra

Mācību papildliteratūra Brīvi izvēlēta 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


