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KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Ģenētika
*Kursa nosaukums angliski Genetics
*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

1 KRP

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Vita Kadiķe Visp.pedag.katedra Asistente, pedagoģijas maģistre
*Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

40

*Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

4

*Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

4

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
*Kursa mērķi Veicināt studentu izpratni par iedzimtību un to 

ietekmējošiem faktoriem.
*Kursa uzdevumi Sniegt ieskatu ģenētikas pamatjautājumos.

Veidot priekšstatu par cilvēka ģenētiku.
*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Zināšanas par cilvēka ģenētiku.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA

LATVISKI 
(līdz 300 rakstu zīmēm)

*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI
(līdz 300 rakstu zīmēm)

Iedzimtība un to ietekmējošie 
faktori. Ieskats ģenētikas 
pamatjautājumos. Cilvēka ģenētika.

To give  insight  into  fundamental  issues  of  genetics.  To
promote  students’ comprehension  about   heredity and the
factors influencing it.
Reproduction and  fission. Mitosis and meiosis. Hereditary
laws.  Independent  combinations  of  genes.  Links  between
genes  and  chromosomes.  Gender  genetics.  Influence  of
genetic  factors  on  realisation  of  the  genes.  Structure  of
chromosomes  and  genetic  information.  Mutative
inconsistency.  Mutation  and  selection.  Role  of
environmental pollution  on heredity. Genetics of a human
being. Genetic research in Latvia.
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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)

Vairošanās un šūnu dalīšanās. Mitoze un mejoze. 
Iedzimtības likumi. Gēnu neatkarīgā kombinēšanās. 
Gēnu saistība un hromosomas.

4 L, S

Dzimuma ģenētiskā informācija. Vides faktoru 
ietekme uz gēnu realizēšanos.

4 L, S

Hromosomu uzbūve un ģenētiskā informācija. 
Mutatīvā mainība. Mutācijas un selekcija.Vides 
piesārņojuma ietekme uz iedzimtību.

4 L, S

Cilvēka ģenētika. Ģenētikas pētījumi Latvijā. 4 L, S
*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās

Literatūras studēšana. 24

*Prasības KRP iegūšanai Apgūts teorētiskais kurss.
*Mācību pamatliteratūra
Mācību papildliteratūra
Periodika, interneta resursi un citi avoti

Kursa autors:
V.Kadiķe 1/09/2009

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

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

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums


