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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 4.1.-4.submoduļu studiju darbs
*Kursa nosaukums angliski Examination paper to submodules 4.1 – 4.4.
*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

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Anita Līdaka Visp.pedag.katedra 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

3

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)

4.1. -4.4.submoduļu studiju kursu saturs

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Izpētīt ģimenes problēmas, to veidošanos ietekmējošos 

faktorus un iespējamos risināšanas ceļus.

*Kursa uzdevumi Izvērtēt ģimenes problēmas sociālā darba skatījumā.
Izvirzīt problēmu un veikt tās izpēti.
Aizstāvēt gūtās atziņas diskusijā.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izpratni par ģimenes problēmām un tās ietekmējošiem 
faktoriem.
Vērtēšanas prasmju attīstība.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Izstrādāt studiju darbu par ģimenes 
problēmām, tās ietekmējošiem 
faktoriem. 

To find a solution for the selected problem and defend it.
Type - Individual project.
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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)

Prasības studiju darbam. Problēmas izvērēšana. 2 Seminārs
Studiju darba aizstāvēšana. 8 Seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Studiju darba izstrāde 70

*Prasības KRP iegūšanai Apgūti 4.1.-4.2.submoduļu teorētiskais saturs. 
Izstrādāts studiju darbs.
Piedalīšanās debatēs par gūtajām atziņām.

*Mācību pamatliteratūra 4.1.-4.2.submoduļu teorētiskā satura apguvē ieteiktā
literatūra

Mācību papildliteratūra Brīvi izvēlēta literatūra par studiju darbā izvēlēto 
problēmu

Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
A.Līdaka 1/09/2009

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts: Visp.ped.kat.

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

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


