
KURSA KODS
STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums Profesionālā ētika
Statuss (A, B, C daļa) A
Kredītpunktu skaits 1

KURSA AUTORS
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds

Vija Kriķe Sociālo zinātņu katedra lektore

Kopējais stundu skaits 16
Lekciju skaits 8
Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

8

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

P

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

Vēlamas zināšanas filozofijā

Zinātņu nozare/apakšnozare
Kursa mērķis 1) veidot un nostiprināt nepieciešamību ētiskos principus un 

normas pielietot profesionālajā darbībā.
Kursa uzdevumi 1) sniegt informāciju par ētikas pamatprincipiem un normām;

2) veidot un nostiprināt izpratni par ētikas normu 
pielietojumu;

3) veidot sapratni par profesionālās ētikas principiem un 
normām, to pielietojumu praksē.

Kursa rezultāti (apgūstamās 
kompetences)

Iegūtas (nostiprinātas) prasmes pieņemt ētiskus lēmumus.

Kursa valoda latviešu 

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
Jēdzieni – ētika, morāle, tikumība. Morālo attiecību raksturojums. Pamatkategorijas ētikā –

labais un ļaunais, brīvība, atbildība u.c. Sociālā ētika, tās būtība, svarīgākās iezīmes. Profesionālie
ētikas kodeksi: kāpēc nepieciešami, kā veidojas. Skolotāja galvenie ētikas principi, to analīze: ētiskās
atbildības  princips,  kas  ietver  sevī  atbildību  pret   klientu,  pret  kolēģiem,  pret  savu  profesiju;
konfidencialitātes  princips;  taisnīguma  princips;  profesionalitātes  princips;  koleģialitātes  princips;
cieņas, pašcieņas, taktiskuma principi. Ētiska uzvedība, ētisko normu pielietojums.

KURSA PLĀNS UN SATURA IZKLĀSTS

Tēma Apakštēma Apjoms 
stundās

Veids (lekcijas, 
semināri, praktiskās 
nodarbības, 
laboratorijas darbi)



1. Ētikas priekšmets, 
saistība ar citām 
zinātnēm, morālo 
attiecību raksturojums.

1.1.Ētikas priekšmets, būtība, saikne ar 
filozofiju, psiholoģiju u.c. zinātnēm. 
Jēdzieni ‘ētika’, „morāle”, „ tikumība”, 
„garīgums”.
1.2. Morālo attiecību raksturojums. 
Jābūtības jēdziens, morālā vērtēšana, 
morālā izvēle, morāles neinsticionālais 
raksturs.

2

2

Lekcija

Lekcija/praktiska 
nodarbība

2. Pamatkategorijas ētikā Labais un ļaunais, tā dialektika. Morālā 
brīvība. Atbildība. Pienākums.

4 Lekcijas/ praktiskas 
nodarbības

3.Profesionālie ētikas 
kodeksi

3.1.Profesionālie ētikas kodeksi: kāpēc 
nepieciešami, kā veidojas.
3.2.Skolotāja galvenie ētikas principi, to 
analīze: ētiskās  atbildības princips, 
konfidencialitātes princips, taisnīguma 
princips; profesionalitātes princips; 
koleģialitātes princips; cieņas, 
pašcieņas, taktiskuma principi

2

4

Lekcija

Lekcija/ praktiskas 
nodarbības

4. Ētiska uzvedība Ētisko principu un normu pielietojums. 2 Lekcija/praktiskas 
nodarbības

Studenta patstāvīgais darbs Apjoms stundās
1. Rakstiski analizēt kādā daiļdarbā ( pēc studenta izvēles)

izteiktos viedokļus par morāli un tikumību.
2. Uzrakstīt eseju par vienu no sekojošām tēmām:

- Ētiskās problēmas skolotāja darbā, to 
iespējamie risinājumi;

- mīlestības loma cilvēku savstarpējās 
attiecībās;

- saskarsmes problēmas ētikas skatījumā.
              

15

15

Darbi jāiesniedz datorrakstā 
(apjoms 10-15 lapas, jābūt norādēm
par izmantotajiem avotiem un 
literatūru).

Prasības KRP iegūšanai Aktīva piedalīšanās nodarbībās; izstrādātie patstāvīgie darbi( tiek 
vērtēti ar atzīmi).

Mācību pamatliteratūra  Lasmane S.,Milts A., Rubenis A.  Ētika 
(jautājumi, risinājumi, atzinumi).- R., Zvaigzne 
ABC, 1.izdev.-1992., 3.,papild.izved.–1995.

 Milts A. Ētika. Kas ir ētika. – R.,Zvaigzne 
ABC,1999.

 Milts A. Ētika. Personības un sabiedrības ētika. 
– R.,Zvaigzne ABC,2000.

 Milts A. Ētika. Saskarsmes ētika.- R.,Zvaigzne 
ABC, 2004.

Mācību papildliteratūra  Augškalne I. Antoloģija ētikā – R.,RaKa, 2001.
 Birkerts P. Ievads  latvju  tautas  prātniecībā. -

R.:1937.
 Birkerts  P.  Latvju   tautas  dzīves  gudrība.  -

R.:1936.
 Ētikas  dimensijas.Ievads  mūsdienu  kristīgajā

ētikā.–R.,SR izd.,1997.
 Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Teorētiskā ētika.

- – R.,Zvaigzne ABC,1997.
 Rubenis A. Ētika XX gadsimtā. Praktiskā ētika. 

- – R.,Zvaigzne ABC,1996.
Periodika, interneta resursi un citi Pēc studenta izvēles.



avoti
Kursa autors:

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

Kurss apstiprināts:
Katedra (pēc kursa piederības), katedras sēdes protokola Nr. Datums

Katedras vadītājs:
Paraksts Paraksta atšifrējums Datums

* Kursa līmeni ar P apzīmē, ja attiecīgais studiju kurss tiek realizēts profesionālā studiju programmā (profesionālais 
bakalaurs, profesionālais maģistrs, profesionālā studiju programma)


	Ētikas dimensijas.Ievads mūsdienu kristīgajā ētikā.–R.,SR izd.,1997.

