
KURSA KODS CitiP493
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Ievads profesionālajās studijās
Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Irīna Vereščagina Pedagoģijas katedra Profesionālā sociāla darba maģistre 
(Mg.prof.soc.d).,Izglītības zinātņu maģistre 
(Mg.sc.Educ.), lektore

Kopējais stundu skaits 40
Lekciju skaits 8
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

 P   Bakalaura, profesionālais

Pārbaudes forma Ieskaite
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)
Zinātņu nozare/apakšnozare Sociālais darbs
Kursa mērķi Sniegt priekšstatu par sociālā darbinieka profesiju, tās attīstību un 

profesionālās darbības  attīstības daudzveidību.Iepazīstinat ar 
sociālā darba būtību. Iepazīstināt ar studiju procesa norisi.

Kursa uzdevumi 1.Sekmēt izpratni par sociālā darba būtību, mērķiem un galveniem 
uzdevumiem. Vispārējs raksturojums.
2.Radīt izpratni par sociālā darbinieka profesionālo darbību, kura 
balstās uz profesijai raksturīgām vērtībām, teorētiskām 
pamatnostādnēm, metodēm, ētikas principiem, profesijas 
standartiem.
 3.Sniegt ieskatu par sociālā darbinieka vietu mūsdienu sociālās 
palīdzības struktūrā un sabiedrībā,  par profesijas  nozīmību un 
profesionālās izaugsmes iespējām.
4.Izzināt studiju procesa būtību, norisi, moduļu un submoduļu 
sistēmu, tās mērķiem un uzdevumiem.
5.Izskaidrot pārbaudījumu organizāciju, veidu un saturu
6.Iepzīstināt ar literatūras avotu un informācijas tehnoloģiju 
piejamību Liepājas Universitātē.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pilnveidota izpratne par profesionālo studiju programmu, studiju 
procesa norisi, moduļu un submoduļu sistēmu studiju procesā.
Pilnveidota akadēmiskā kompetence uztvert un novērtēt studiju 
procesu kopveselumā.
Sekmēta pamatkompetenču – darboties autonomi, individuāli, 
izmantot līdzekļus interaktīvi un darboties sociālās grupās 
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attīstība.
Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kurss sagatavots, lai dotu iespēju studentiem iegūt zināšanas par sociālo darbu tā attīstību, sociālā darbinieka 
profesiju, tās profesionālās darbības lauku, esošiem profesijas standartiem. Kurss ietver svarīgākos jautājumus 
-  studiju procesa būtība, moduļu un submoduļu sistēmu, tās mērķiem un uzdevumiem, parbaudījumu 
organizāciju, literatūras un informācijas tehnoloģiju pieejamības iespējām, sociālā darba būtību un sociālā 
darbinieka profesionālo darbību.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)

1.Sociālā darbinieka 
profesijas raksturojums.

 

2.Sociālā darba vispārējs
raksturojums.

3.Studiju procesa būtība.

4.Informācijas 
tehnoloģiju izmantošana 
studiju procesa 
sekmēšanā , adekvēta 
izvērtēšana un  efektīva 
izmantošana.

1.1.Sociālā darbinieka profesijas attīstība, 
identitāte.
1.2.Profesionālās darbības jomas.
1.3.Sociālā darbinieka profesijas standarti.
1.4.Sociālā darbinieka Ētikas kodekss

2.1.Sociālā darba būtība.
2.2.Sociālā darba mērķi, uzdevumi, 
principi.

3.1.Studiju procesa  norise moduļu un 
submoduļu sistēmā.
3.2.Mācīšanās veidi un metodes, to 
pielietošana studiju procesā.
 3.3.Studiju mērķi un uzdevumi.
 3.4.Pārbaudījumu organizācija, veidi, 
saturs. Prezentācija.

 
4.1.Informācijas ievākšana un efektīvas tās 
uzglabāšanas un meklēšanas sistēmu 
izveide.
4.2.Pieejamo literatūras avotu izmantošana 
studiju procesā.
4.3.Informāciju tehnoloģiju izmantošanas 
iespējas studiju procesu norisē.
4.4.Patstāvīgās mācīšanās veicināšanas 
pasākumi.

4

4

4

4

Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības

Lekcija, seminārs, 
praktiskās nodarbības

Lekcija,seminārs, 
praktiskās nodarbības

Lekcija,  seminārs, 
praksiskās nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās

1.Sociālā darba speciālistu profesijas standartu studēšana un analīze. 6
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2. Sociālā darbinieka portrets studenta skatījumā.

3.Sociālā darba saistība ar citām zinātnes jomām.

4.Studējamās literatūras atlase. Literatūras saraksta veidošana.

6

6

6

Prasības KRP iegūšanai Aktīva darbība semināros, praktiskajās nodarbībās- 20%
Pastāvīgo darbu izpilde un sekmīga prezentācija – 40%
Ieskaite – 40%

Mācību pamatliteratūra 1.Sociālā darba terminoloģijas vārdnīca, R.:SDSPA”Attīstība”, 
2000.

2.NSDA Standarti sociālajiem darbiniekiem. R.:SDSPA 
„Attīstība”, Kserokopija

3.Sociālā darbinieka profesijas standarts.

4.Lasmane Z. Sociālais darbs kā profesionāla karjera Latvijā. 
R.:SDSPA „Attīstība” 2001.

5.Dzīves jautājumi. Zinātniski metodiskais rakstu krājums. 1-XII 
sējumam. R.:SDSPA”Attīstība”,

Mācību papildliteratūra 1.Profesiju klasifikators.
2.Žurnāls „Sociālais darbinieks”

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

1. Likums „ Par sociāliem pakalpojumiem un sociālo palīdzību”

Kursa autors: I. Vereščagina 01.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Pedagoģijas katedra Protokols Nr. 2 02.10.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: L.Latsone 02.10.2008.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)
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