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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski 5.moduļa „Pētniecība sociālajā darbā” studiju darbs
*Kursa nosaukums angliski Research in the  Social Sphere
*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
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*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Rita Rupeika Visp.pedag.katedra Lektore, Mg.paed.
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)
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*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)
*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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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)

Pētījumu metodoloģija, metodes.

Zinātņu nozare/apakšnozare
*Kursa mērķi Nostiprināt pētnieciskā darba prasmes.
*Kursa uzdevumi Veikt pētnieciskās tēmas izvēli.

Formulēt zinātniskās kategorijas akadēmiskam un 
lietišķam pētījumam.
Izstrādāt izvērstus abu veidu pētījumu plānus.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Pētnieciskās prasmes.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Teorētisko un praktisko pētījumu 
metodoloģijas zināšanu pielietošana
praktiskajā darbībā.

Theoretical and  methodological aspects  used in scientific
research  in  social  work:  issues  of  social  work  and
investigation  into  them;  methods  of  research,  techniques,
and procedure. Programme of applied research and  how to
design  it.  Qualitative  and  quantitative  data  processing.
Methodology of organising the  research. Issue of choosing
research strategies in social work. 
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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)

Informācija par pētnieciskā darba veikšanu. 2 S
Pētījumu prezentācija, pētījumu analīze. 8 S

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Akadēmiskā un lietišķā pētījuma izvērsta plāna 
izstrāde, pētniecisko kategoriju formulēšana.
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*Prasības KRP iegūšanai Izstrādāts akadēmiskā un lietišķā pētījuma izvērsts 
plāns, pētījumu prezentācija un analīze.

*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
R.Rupeika

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

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

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


