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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Sociālais darbs pasaulē
*Kursa nosaukums angliski Social Work in the World
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

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

2

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vinita Latuškēvica Pedagoģijas katedra Asistente, Prof.Mag. Soc.d.

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

8

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

1-4

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

Sociālā darba vēsture, pamatzināšanas ģeogrāfijā

Zinātņu nozare/apakšnozare      
*Kursa mērķi Gūt kritisku izpratni par aktualitātēm sociālā darba sfērā dažādās 

pasaules valstīs; prast analizēt dažādas sociālas problēmas 
attiecīgas kultūras kontekstā; 

*Kursa uzdevumi Sociālā darba specifikas izzināšana dažādās valstīs un kontinentos;
lai padziļinātu izpratni par jaunākajiem sasniegumiem un 
tendencēm profesionālajā sociālajā darbā;
Izzināt globalizācijas un kultūras kontekstu ietekmi uz sociālo 
problēmu risināšanas procesiem; 
Veikt pētījumu par sociālo darbu kādā no pasaules valstīm un 
analizēt un salīdzināt iegūtos datus ar sociālo situāciju Latvijā

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kritiskās domāšanas praktizēšana, holistiska pieeja sociāliem 
jautājumiem, prasme rīkoties ar IT informācijas ieguvei, prasme 
apkopot informāciju, salīdzināt, analizēt, secināt.

Kursa valoda latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Kursa gaitā studenti tiek mudināti uz kritisku izpratni 
par aktualitātēm sociālā darba sfērā dažādās pasaules 
valstīs; aktualizējot prasmi analizēt dažādas sociālas 
problēmas un sociālā darba specifiku attiecīgas kultūras
kontekstā, ņemot vērā globalizācijas un kultūras 
kontekstu ietekmi uz sociālo problēmu risināšanas 
procesiem, un salīdzināt ar pašmāju pieredzi

Students are encouraged for critical thinking and 
understanding about topicalities of different 
countries in the sphere of social work. The emphasis 
is put on ability to analyze social problems and 
social work specifics in particular cultural context 
and processes of globalization comparing with social
work experience of our own culture. 
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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)

1. Sociālais darbs Āfrikā:  galvenās sociālās problēmas, 
atšķirības starp valstu grupām, politikas un reliģijas ietekme uz 
sociālo problēmu izpratni un risinājumu veidiem

6 2 lekcijas
1 seminārs

2. Sociālais darbs Latīņamerikā un Āzijā: galvenās sociālās 
problēmas, atšķirības starp dažādām valstīm un valstu grupām, 
politikas un reliģijas ietekme uz sociālo problēmu izpratni un 
risinājumu veidiem

8 2 lekcijas 
2 semināri

3. Sociālais darbs ASV: sociālā darba jomas, aktualitātes, sociālā 
darba specifika ASV kultūras kontekstā, pārmantotā pieredze

8 2 lekcijas 
2 semināri

4. Sociālais darbs Eiropā: sociālo problēmu atšķirības 
Rietumeiropas, Austrumeiropas un Ziemeļeiropas valstīs, sociālo
problēmu risināšanas veidi un taktikas, valsts politika un 
sociālais darbs

10 2 lekcijas 
3 semināri

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Literatūras studijas, meklējot informāciju par sociālo darbu dažādās 
pasaules valstīs, analizējot to attiecīgās valsts kultūras konteksta 
gaismā un kritiski salīdzinot ar personīgo pieredzi un sociālā darba 
situāciju Latvijā

48

*Prasības KRP iegūšanai Lekciju apmeklējums - 30%
Aktivitāte semināros - 20%
Pētījums par sociālā darba specifiku kādā valstī vai valstu grupā: 
iesniegts rakstiski, apjoms 8-10 lpp. – 40%
Pētījuma prezentācija – 10%

*Mācību pamatliteratūra 1. Ābele A., Eglīte E., Cielēna I. Kopenhāgenas deklarācijas un 
darbības programmas satura analīze.- Dzīves jautājumi III.- Rīga: 
SDSPA "Attīstība", 1998. 
2. Gorlova D. Sociālās problēmas identificēšana sabiedrībā.- 
Dzīves jautājumi VI.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 2001. 
3. Rodžers M.E. Sociālā darba prakse makrolīmenī. - Dzīves 
jautājumi II.- Rīga: SDSPA "Attīstība", 1996.

Mācību papildliteratūra Fook, Jan. Social Work: Critical Theory and practice. Sage 
Publications, London, 2002
Powel, Fred. The politics of Social Work. Sage Publications, 
London, 2001
Tan, N. and Enval E. eds. Social Work around the world. IFSW 
Press. 2001
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