
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Vērošanas prakse sociālā darba institūcijās (I)
Statuss (A, B, C daļa) B
Kredītpunktu skaits 3

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Irīna Vereščagina Pedagoģijas katedra Mg.paed., Mg.prof.soc.darbā, asistente

Kopējais stundu skaits 120
Lekciju skaits
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
Laboratorijas darbu skaits
Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
maģistra; 7- doktora)

1-4

Pārbaudes forma Eksāmens
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss 
jāapgūst)

Sociālā darba vēsture. 
Sociālais darbs pasaulē.

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Izprast valsts un pašvaldību sociālo institūciju lomu un vietu 

iedzīvotāju labklājības celšanā.
Kursa uzdevumi 1. Gūt  priekšstatu  par  konkrētās  sociālās  institūcijas

mērķiem,  uzdevumiem,  funkcijām  un  organizatorisko
struktūru.

2. Iepazīties  ar  klientu  grupām  un  to  problēmu
risinājumiem.

3. Izveidot rakstisku institūciju sociālo portretu.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izpratne par sociālā darba institūciju dažādību un darba 
daudzpusību.
Vērtēšanas prasmes.

Kursa valoda latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
1.kursa vērošanas prakse Liepājas pašvaldības un valsts sociālajās institūcijās rada iespējas iepazīt sociālā 
darba organizāciju, mērķi, uzdevumus, funkcijas un struktūru. Izvērtējot prakses laikā apmeklēto sociālo 
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institūciju specifiku, apkalpojamās klientu grupas, tiek gūta izpratne par sociālā darba saturu.  

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma Apakštēma Apjoms 

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

Pašvaldības sociālās 
institūcijas.

Valsts sociālās 
institūcijas.

Konkrētās  sociālās  institūcijas  mērķi,
uzdevumi,  funkcijas  un  organizatoriskā
struktūra.
Apkalpojamās klientu grupas, to problēmas
un iespējamie risinājumi.

Konkrētās  sociālās  institūcijas  mērķi,
uzdevumi,  funkcijas  un  organizatoriskā
struktūra.
Apkalpojamās klientu grupas, to problēmas
un iespējamie risinājumi.

40

40

Vērošanas prakse

Vērošanas prakse

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Izstrādāt vispārīgu atskaiti par prakses norisi.
Veikt rakstisku pašvērtējumu par visiem apmeklētajiem objektiem.
Sagatavot materiālu kopu par atsevišķām institūcijām.
Izveidot rakstisku institūciju sociālo portretu.

10
10
10
10

Prasības KRP iegūšanai Pašvaldības un valsts sociālo institūciju apmeklējums pēc īpaša 
grafika.
Atskaite par prakses norisi.
Pašvērtējums par apmeklētajiem objektiem.
Sagatavotā materiālu kopa par vienu no institūcijām.
Rakstisks vienas sociālās institūcijas portrets.

Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti
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