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KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Socioloģija
*Kursa nosaukums angliski
*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

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vija Kriķe Sociālo zinātņu katedra lektore

*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 40
*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**)

P

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

-

Zinātņu nozare/apakšnozare Socioloģija
*Kursa mērķi Izprast  socioloģijas  būtību  un  savdabību;  apgūt  sociālās

informācijas  iegūšanas  un  analīzes  metodes,  prast  tās
pielietot.  

*Kursa uzdevumi 1. Veidot  sapratni  par  socioloģijas  būtību,  tās  nozīmi,
pamatjēdzieniem.

2. Apgūt  sociālās  informācijas  iegūšanas  metodes,  prast
tās pielietot.  

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Izveidotas prasmes vākt sociālos faktus, nostiprinātas prasmes 
pieņemt lēmumus, balstoties uz faktiem

Kursa valoda Latviešu

*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Socioloģijas  vispārējais  raksturojums.  Ieskats
socioloģijas  attīstības  vēsturē.  Socioloģijas  vieta  un
loma sabiedrībā un citu zinātņu vidū.
Galvenie jēdzieni  socioloģijā:  sociālā sistēma,  sociālā
funkcija,  integrācija,  grupa,  sociāla  organizācija,
kultūra,  sociālais  institūts,  vērtība,  pozīcija,  norma,
novirze  u.c.  Sociālā  savstarpējā  sadarbība,  sociālais
stāvoklis.
Sabiedrības  zinātniska  pētīšana.  Sociālais  fakts.  Divi
pētīšanas  līmeņi:  mikrolīmenis  un  makrolīmenis.
Socioloģiskais  pētījums,  tā  organizācijas  jautājumi.
Pētījuma  problēma,  objekts,  mērķis.  Jēdzienu
interpretēšana.Sociālo  pētījumu  metodes.  Kvantitatīvs

Sociology,  its  general  characteristics.  Applicability
of  social  research.  Place  and  role  of  sociology  in
society  and  among  other  sciences.  The  main
concepts: social system, function, social integration,
social  group,  social  organisation,  culture,  a  social
institution, value, position, social status, social norm,
deviation  etc.  Social  mutual  co-operation.  Social
condition.  Scientific  study  of  society.  A  fact  in
sociology.  Micro  and  macro  level  of  research.
Sociological  research,  issues  of  its  organisation.
Problem of research, its objects, aim, conception, the
main  and subordinate objectives.  Basic issues  of a
research,  their  interpretation.  Methods  of
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pētījums,  kvalitatīvs  pētījums.  Aptauja.  Intervēšana.
Novērošana.  Dokumentu  analīze.  Ģenerālkopa  un
izlase. Iegūto datu interpretēšana  un izmantošana.
Sociologa ētika.

sociological  research.  Quantitative  research,
qualitative  research.  Inquiry.  Interviewing.
Observation. Analysis of documents. General set and
selection.  Types  and  conditions  for  a  selection.
Analysis of empirical data. Grouping of the data and
their  typology.  Seeking  interconnections.  Repeated
and  comparative  studies.  Processing,  analysis,
interpretation and usage of the data obtained during
studies of social processes and phenomena. Ethics of
a sociologist.

*KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma un apakštēma Apjoms stundās Veids (lekcijas, semināri,

praktiskās nodarbības,
laboratorijas darbi)

1. Socioloģijas vispārējs raksturojums. Sociālo pētījumu 
izmantojamība.

2 Lekcija 

2. Socioloģijas vieta un loma sabiedrībā  un citu zinātņu vidū.
Galvenie jēdzieni socioloģijā: sociālā sistēma, sociālā funkcija,
sociālā integrācija,  sociālā grupa;  sociālā organizācija,  kultūra,
sociālais  institūts,  vērtība,  pozīcija,  sociālais  stāvoklis,  sociālā
norma u.c.

2 Lekcija/seminārs

3. Sabiedrības zinātniska pētīšana. Sociāls fakts. Divi pētīšanas
līmeņi  –  makrolīmenis  un mikrolīmenis.  Pētījuma programma.
Pētījuma  problēma,  pētījuma  objekts  un  priekšmets.  Pētījuma
mērķi: īpatnības teorētiski lietišķajos pētījumos un praktiskajos
pētījumos.  Galvenie  un  pakārtotie  uzdevumi.  Pētījuma
pamatjēdzieni, to interpretēšana,

2 Lekcij/seminārs

4. Pētījumu kvalitatīvās un kvantitatīvās metodes.
4.1.Novērošana,  tās  klasifikācija.  Novērošanas  rezultātu
ticamības paaugstināšana.
4.2.  Dokumentanalīze:  tradicionālā  pieeja,  kontentanalīzes
metode. Šīs metodes saistība ar citām metodēm.
4.3.  Aptaujas  metode.  Anketa,  tās  izveidošanas  principi.
Anketēšana, tās veidi.
4.4. Intervēšana, tās veidi, svarīgākās iezīmes.

6 Lekcijas/ semināri

5. Ģenerālkopa  un izlase. Izlases veidi un nosacījumi. 2 Lekcija/semināri
6. Empīrisko datu analīze. Datu grupēšana un tipoloģizācija.
Savstarpējo  sakarību  meklēšana.  Atkārtotie  un  salīdzinošie
pētījumi.

2 Lekcija /seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
1.  Skaidrot  socioloģijas  pamatjēdzienus  saistībā  ar  savu  izvēlēto  un
apgūstamo profesiju.

6 stundas

2.  Formulēt  sociāla  pētījuma  problēmu.  Noteikt  pētījuma  objektu,
priekšmetu un uzdevumus. (Pētījuma tēmu students izvēlas pats).

6 stundas

3. Interpretēt pamatjēdzienus kādas sociālas problēmas (studenta izvēle)
izpētei.

6 stundas

4. Veikt novērošanu, fiksēt rezultātus. 10 stundas
5. Izmantojot kontentanalīzi,  veikt kādu dokumentu analīzi (dokumenta
veidu saskaņo ar mācībspēku)

6 stundas 

6. Izstrādāt socioloģisku anketu. 8 stundas
7.Izveidot kāda sociāla pētījuma  izlasi. 4 stundas

*Prasības KRP iegūšanai Izpildīti visi patstāvīgie darbi; kursa nobeigumā nokārtots tests.
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Eksāmena vērtējumu veido - patstāvīgo darbu vērtējumu un testa
vērtējumu summa, dalīta ar 8. Par laikā neveiktu patstāvīgo darbu
no tā vērtējuma tiek atskaitīti 0,6 punkti.

*Mācību pamatliteratūra 1. Cilvēks un dzīve socioloģijas skatījumā. (Ievadkurss skolām 
un pašmācībai). –R.,1996.

2. Bernard Harvey Russell Social Research Methods Qualitative 
and Quantitative. –London,2000

3. Laķis P. Socioloģija. Ievads socioloģijā. – R.,Zvaigzne ABC, 
2002.

4. Ozolzīle G. Socioloģija: mācību līdzeklis.- R., RTU 
izdevniecība,2006.

5. Socioloģisko pētījumu metodoloģija,metodika un tehnika. – R.,
1981. 

6. Socioloģijas skaidrojošā vārdnīca.- R.,1997.
7. Ядов В.А.  Стратегия  социологического  исследования – 

М.,2000
Mācību papildliteratūra 1. Buars Lloyd L. Human Resource Management. – 1991

2. Filozofiskā  socioloģija  Latvijā:  antoloģija  studentiem
(sastādījis A.Vilks).- R., Drukātava, 2008.

3. Sabiedrības pārmaiņas Latvijā. – R.,1998
4. Socioloģija: socioloģijai Latvijā 40 ( T.Tisenkopfa redakcijā)
5. Асп  Э.К.  Введение  в социологию  - М.,1993
6. Социологический  энциклопедический  словарь   на

русском, английском, немецком, француском -  1998
Periodika, interneta resursi un citi 
avoti

Pēc studenta ieskatiem

Kursa autors: Vija Kriķe 19.01.2009.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts: Sociālo zinātņu katedra protokola Nr. 4 27.11.2008.
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs: Arturs Medveckis 19.01.2009.
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
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