
Nr. S-7-1
APSTIPRINĀTS Studiju padomē

Protokols Nr. 5, 2007.gada 22.janvārī

Papildinājumi APSTIPRINĀTI Studiju padomē
Protokols Nr.3, 2008. gada 14. novembrī

Lappuse 1 no 3

KURSA KODS

STUDIJU KURSA ROGRAMMAS STRUKTŪRA

*Kursa nosaukums latviski Seksoloģija
*Kursa nosaukums angliski Sexology
*Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Sociālais darbinieks

*Statuss (A, B, C daļa) B
*Kredītpunktu skaits; KRP 
sadalījums pa semestriem, ja kursam ir 
vairākas daļas

1

*KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Ērika Gintere Psiholoģijas katedra  Mg.sc.soc.
*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

2

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

1-4 – akadēmiskā bakalaura;

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

Psiholoģija

Zinātņu nozare/apakšnozare Medicīna
*Kursa mērķi Apgūt  pamatzināšanas  medicīnas  apakšnozarē: 

seksoloģijā, veidojot  izpratni  par cilvēka  dzimumdzīves  
un  laulības problēmām, dzimumaudzināšanu, atpazīstot 
seksopataloģiju.                                                                       

*Kursa uzdevumi 1.Iepazīstināt  studentus  ar  seksoloģijas  saistību  ar 
bioloģiju,  fizioloģiju, psihiatriju, socioloģiju, 
endokrinoloģiju, ginekoloģiju u.c. zinātņu  nozarēm.
2. Apskatīt  seksoloģiju mūsdienu  zinātnisko  pētījumu  
kontekstā.
3. Palīdzēt izprast diferencāldiagnostiku ar seksopataloģiju, 
analizējot  izstrādātas situācijas.

*Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Nākamo profesionāļu pašizpratne par dzimumaudzināšanas 
ietekmi uz fizisko un psiholoģisko veselību, un  kursā iegūto
zināšanu  pielietošanu sociālajā  darbā un sabiedrības 
izglītošanā.

Kursa valoda latviešu
*KURSA ANOTĀCIJA LATVISKI 

(līdz 300 rakstu zīmēm)
*KURSA ANOTĀCIJA ANGLISKI

(līdz 300 rakstu zīmēm)
Studenti apgūst izpratni par  
dzimumaudzināšanu, cilvēka  
dzimumdzīves  un  laulības  
problēmām, kuras  ir  saistītas  ar  

To  develop  understanding  about   sexology  and
sexopathology and to prepare students for giving support in
case of sexual abuse.
Psychological  and  anatomic  aspects  of  sexual  differences.
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dažādu  zinātņu  nozarēm, balstoties  
uz  pasaulē ievērojamāko  psihologu, 
psihoanalītiķu un  citu speciālistu  
teorijām  un  pētījumiem. Dihotomija, 
dzimumtieksme, seksualitāte un  
agresija. Ģimenes  socializācija un 
seksuālā  orientācija, seksuālā 
sublimācija. Seksuālā  audzināšana  
ģimenē,    sabiedrības  izglītošana  
mūsdienu seksuālās  revolūcijas  laikā..

Elucidation of  sexual identity. Sex life.  Sexual  “scissors”.
Homosexuality,  paedophilia,  sadism,  masochism.
Prostitution. Psychic  trauma  and giving support.

*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)

1. Seksoloģija  kā  medicīnas zinātne.
1.1.Dzimumaudzināšana mūsdienu  sabiedrībā.
1.2.Cilvēka  dzimumdzīves  un  laulības  problēmas.
1.3. Psihoanalītiķu un  psihologu teorijas  un  pētījumi 
seksoloģijā.
1.4. Dzimumtieksme  un  seksualitātes  koncepcijas.
1.5. Dihotommija  un  dzimumtieksme.
1.6. Seksualitāte  un  agresija.
1.7. Izpratne  par  mīlestības  dialektikas  fāzēm.

4 1 lekcija, 1 seminārs

3.Ģimenes  socializācija  un  seksuālā  orientācija
3.1.Uztvere, uztveres analīze, vērtību  sistēma.
3.2.Pilnu un  nepilnu ģimeņu  seksuālā  socializācija.

2 1 lekcija,

4. Seksuālā    dezorientācija.
4.1.Pārdzīvojumu pieredzes analīze.
4.2.Seksuālo  noviržu  veidi.

2 1 lekcija

5. Seksuālā  audzināšana  ģimenē un sabiedrības  
izglītošanas  problēmas  un  iespējas

4 1 lekcija, 1 seminārs

*Studenta patstāvīgais darbs *Apjoms stundās
Sagatavot  patstāvīgā darba analīzi pēc dotajiem 
kritērijiem , analizējot ar to saistītajām problēmām.
1. Izanalizēt vienu ar seksoloģijas saistīto nozari.
2. Eseja ,,Seksuālā  revolūcija  mūsdienu  sabiedrībā,,.
3. Izstrādāt  programmu  sabiedrības  izglītošanā, ņemot  
vērā klausītāju  sociālo  grupu.

8
8
10

*Prasības KRP iegūšanai Obligāta piedalīšanās nodarbībās , semināri 
50%,patstāvīgā darba izstrāde50%, laboratorijas darba 
izpilde.

*Mācību pamatliteratūra 1.Vidnere M. Pārdzīvojumu pieredzes 
psiholoģijā.Rīga.:Raka,1999.
2.Zālītis J. Mīlestības 
mācība.Dzimumaudzināšana.Rīga;med.preses apg.2001.
3.Pohe B., Filcs N. Atklāti  runājot.Rīga;Avots 2001.
4.Zālītis J. mRīga: Zvaigzne 1982.
5. Populārā medicīnas enciklopēdija 1984.
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Mācību papildliteratūra 1. Erikson M.H. Strategy of the psychotherapy.New 
york, 2008.
2. Cilvēka seksualitāte. .Sorosa fonds.Latvija 2000.
3. Veitnere I. Bērnu  seksuālā  izmantošana.Rīga: 2000.
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