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Kopējais stundu skaits 320
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Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits
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Kursa līmenis (1-4 – bakalaura; 5-6 – 
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P

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

Sociālā darba vadība.
Supervīzija sociālajā darbā.

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķi Veicināt sociālā darbinieka prasmju un iemaņu veidošanos 

profesionālajā darbībā.
Kursa uzdevumi 1. Izprast sociālās institūcijas vietu un tās darbību  sociālās 

palīdzības sistēmā,  izzināt mijiedarbības procesa norisi.
2. Sekmēt prasmi veikt patstāvīgi organizētu darbību ar 

klientu.
Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Sociālā darba iemaņas. 

Kursa valoda Latviešu

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
4.kursa sociālā darba prakses laikā studenti, balstoties uz studiju kursos gūtajām teorētiskajos zināšanām, 
darbojas kā “ēna” kādam sociālās institūcijas vai tās nodaļas vadītājam, apgūstot vadīšanas, plānošanas un 
kvalitātes novērtēšanas prasmes.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS
Tēma Apakštēma Apjoms 

stundās
Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 



nodarbības, 
laboratorijas darbi)

Konkrētās sociālās 
institūcijas darbības 
raksturojums

Sociālais darbs ar 
klientu.
Patstāvīgi organizēta 
darbība ar klientu.

Konkrētās sociālās institūcijas specifika, 
vadības mērķi, uzdevumi, stratēģija.

Klienta problēmu izzināšana.
Darbības plāna noteikšana. 
Darbības  plāna realizācija.
Darbības procesa analīze. 
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prakse

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
Prakses dokumentu sagatavošana. Prakses uzdevumu izpildes analīze.
Prakses pašvērtējuma izstrāde:
 kā tava personība, temperaments, iepriekšējā pieredze, 

kultūra, … ietekmēja patstāvīgo darbību ar klientu ,
 kādi bija  pētījuma apstākļi, kādas bija priekšrocības/ grūtības,

problēmas pētījuma gaitā, kā tās atrisināji?
 pārdomas par pētījumu, tavs guvums no patstāvīgi organizētās

darbības ar klientu, ko iemācījies, kādi bija pārsteigumi, kā šis
pētījums var iespaidot tavu turpmāko profesionālo darbību?
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Prasības KRP iegūšanai  prasmes izvēlēties informācijas ieguves veidu;
 prasmes apkopot un analizēt iegūto informāciju 

(saglabājot labvēlīgu attieksmi);
 prasmes veikt konstruktīvus secinājumus;
 prasmes izzināt klienta problēmas,
 prasmes plānot savu darbību atbilstoši klienta problēmai,
 prasmes saglabāt un atspoguļot prakses materiālos 

pozitīvu attieksmi pret klientu,
 prasmes darbā ar klientu ievērot izstrādātā plāna 

struktūru,
 prasmes analizēt cēloņus redzētajam un veikt atbilstošus 

secinājumus.
 prasmes veikt pašvērtējumu.
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