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Kursa nosaukums Filozofija

KURSA KODS FilzP917

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Statuss (A, B, C daļa) A 
Kredītpunktu skaits 2

Kopējais stundu skaits 32 stundas
Lekciju skaits 16 stundas
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

16 stundas

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

P

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

nav nepieciešamas

Zinātņu nozare/apakšnozare Filozofija/ Filozofijas vēsture
Kursa mērķi Izprast filozofijas būtību, priekšmetu, savdabību, lomu 

cilvēka dzīvē, vietu garīgajā kultūrā apgūt vēsturisko 
laikmetu svarīgākās filozofiskās idejas un mācības.

Kursa uzdevumi Mācēt zināšanas par filozofiju izmantot konkrētu notikumu 
analīzē, tipizācijā un vērtēšanā, saistīt abstrakto ar konkrēto, 
filozofiskas atziņas ar dzīvesmākslu. Prast saskatīt vēstures, 
tradīciju un garīgā mantojuma klātbūtni tagadnes situācijā, 
attīstīt filozofisku tekstu lasīšanas un interpretācijas prasmi, 
izkopt kritisko un dialoģisko domāšanu, pilnveidot 
racionālas un patstāvīgas domāšanas prasmes, loģiski spriest
un secināt, saskatīt būtisko, izprast jēgu. 

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Kursa noslēgumā students: 1) izprot filozofijas savdabību, 
lomu cilvēka dzīvē, tās attiecības ar citām garīgās dzīves 
formām,  2) saskata atšķirības starp ikdienišķu, zinātnisku, 
māksliniecisku un filozofisku spriestspēju, 3) zina filozofijas
vēstures laikmetus, virzienus, katra laikmeta pamatvērtības, 
ievērojamāko domātāju pamatatziņas,  4) zina un prot lietot 
filozofijas galvenos jēdzienus, 5) iegūst prasmi ieraudzīt 
galveno daudzveidībā, saprast būtību, saprast jēgu, 6) prot 



kritiski domāt, piedalīties diskusijās, veidot dialogu, spēj 
ieklausīties un saprast atšķirīgus viedokļus un argumentēti 
aizstāvēt savu viedokli, 7) prot analizēt un interpretēt 
filozofiskus tekstus, atklāj to saistību ar laikmeta saturu un 
saskata paralēles ar aktuāliem mūsdienu situācijas 
jautājumiem. 

Kursa valoda Latviešu valoda

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Kursā ietilpst šādi jautājumi: filozofijas rašanās, priekšnoteikumi, sastāvdaļas, metodes, virzieni,
pamatproblēmas, funkcijas. Filozofijas attiecības ar citām garīgās dzīves formām.Ķīnas  un
Indijas  filozofijas  savdabība.  Antīkā  filozofija,  tās  periodizācija.  Sokrata,  Platona,  Aristoteļa
filozofija.  Hellēnisma  mācības.  Viduslaiku  filozofija.  Teocentrisms.  Patristika,  sholastika.  

Renesanses laikmeta filozofija. Jauno laiku empīrisms un racionālisms. F. Bēkons, R.
Dekarts, T. Hobss, Dž. Loks, Dž. Bērklijs, D. Hjūms. Apgaismība, tās pārstāvji.    Vācu klasiskā
filozofija. I. Kants. 19.  un  20.gadsimta  modernā  filozofija.  A.  Šopenhauers  un  dzīves
filozofija. Marksisma-ļeņinisma ideoloģija. Psihoanalīzes filozofiskie aspekti.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

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

Filozofijas savdabība

Filozofijas vēstures 
laikmeti, virzieni
Patiesības problēma
Antīkās filozofijas 
vēstures periodi

Viduslaiku filozofija

Renesanses filozofija
Jauno laiku filozofija
Vācu klasiskā filozofija
19. gadsimta otrās puses 
filozofija
Marksisms-ļeņinisms
Psihoanalīze un  tās 
filozofiskie aspekti

Filozofijas rašanās, sastāvdaļas, loma 
cilvēka dzīvē
Filozofijas attiecības ar citām garīgās 
dzīves formām. 
Materiālisms un ideālisms kā pretstati

Subjektīvā un objektīvā patiesība

Pirmssokratiskais periods
Sofistika, tās iezīmes
Sokrats, mazās sokratiskās skolas
Platona filozofija
Aristoteļa filozofija
Hellēniskā perioda filozofija. Stoicisms
Kristīgās filozofijas pamatjēdzieni. 
Teocentrisms. Sholastika
Renesanses filozofijas iezīmes
Jaunlaiku empīrisms un racionālisms
I. Kanta nozīme filozofijas vēsturē

A. Šhopenhauers un dzīves filozofija
Marksisma-ļeņinisma ideoloģijas iezīmes

Z. Freids, K. G. Jungs, Ē. Fromms

2 st. 

2 st. 

2 st.

2 st.

2 st.
2 st.
2 st.
2 st.
2 st
2 st. 

2 st. 
2 st. 
2 st.
2 st. 

2 st.
1 st.  

1 st. 

Lekcija

Lekcija

Seminārs

Lekcija

Seminārs
Lekcija
Seminārs
Lekcija
Seminārs
Seminārs

Lekcija
Seminārs
Seminārs
Lekcija

Seminārs
Lekcija

Lekcija

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Pie tā pieder norādītās literatūras meklēšana, lasīšana, studēšana, 

konspektēšana, lai kursa apguves laikā varētu sekmīgi piedalīties 
     48 stundas



zināšanu novērtēšanas formās – semināros, debatēs, diskusijās. 

Patstāvīgais darbs ir arī nepieciešams, lai uzrakstītu kādu kontroldarbu

vai referātu un, lai sagatavotos noslēguma eksāmena kārtošanai.

Prasības KRP iegūšanai Ir jābūt ieskaitītiem visiem semināriem, kontroldarbiem,
un ar pozitīvu atzīmi jānokārto noslēguma eksāmens

Mācību pamatliteratūra 1.  Antīkā un viduslaiku filozofija.- R., 1997                  
2. Braiens Megi. Filozofijas vēsture. – R.,     2000.
3. Filozofijas atlants / attēli un teksti.- R., 2000.
4. Filosofijas vēsture. No antīkās pasaules līdz mūsdienām.   
– R., 2006. 
5. Klīve V. V. Gudrības ceļos. – R., 1996.
6. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. – R., 1998. 

   7. Rietumeiropas filozofija 14.- 18. gs. – R., 2000.
8. История философии в кратком  изложении. – М., 

1991.
Mācību papildliteratūra 1.  Airaksinens Timo. Filosofijas pamati vidusskolai. – R.: 

Zvaigzne ABC.                                                             
2.Rubīns R. Filosofija? …zāles dvēselei. – Liepāja, 2005.  
3. Semane T. Gudrību meklējot. – R., 2003.
4. Vilks A. Ievads filozofijā vidusskolām. – R., 2000.
5. Vorbertons N. Filosofijas pamati / Mācību līdzeklis. – R.,
2001.
6. Sūna U., Oļševskis G. Ievads filozofijā. – R., 1993.

Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Periodika, enciklopēdijas un  interneta resursi galvenokārt 
meklējami svešvalodās,
piemēram: www.lib.ru , www.philosophy.ru  
latviešu valodā ir portāls www.filozofija.lv 
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