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KURSA KODS∗ PsihP144

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski VESELĪBAS PSIHOLOĢIJA
Kursa nosaukums angliski Health psychology 
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

Studiju programma/-as, kurai/-ām 
tiek piedāvāts studiju kurss

Ekotehnoloģijas

Statuss (A, B, C daļa) B2
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums 
pa semestriem, ja kursam ir vairākas 
daļas

2 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Kristīne Mārtinsone DIF Asoc. profesore, Dr. psych.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

12

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

Vides zinātne un pārvaldība (A), Postmodernā vides 
psiholoģija (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Psiholoģija 
Kursa mērķi Attīstīt  maģistrantu  izpratni  par  veselības  psiholoģijas 

pamata  koncepcijām  un to  pielietošanas  iespējām,  kā  arī 
saistību ar ekoloģiskajiem faktoriem.   

Kursa uzdevumi Attīstīt  maģistrantu  izpratni  par  veselības  psiholoģijas 
pamatjautājumiem,  uzdevumiem,  galvenajiem  principiem, 
pieejām, pētījumu virzieniem un ekoloģisko faktoru saistību 
ar veselības psiholoģiju, tai skaitā – veselības uzvedību.
Sekmēt  veselības  psiholoģijas  sasniegumu  un  pētījumu 
rezultātu pielietojumu  profesionālajā darbā.

Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas:. Maģistranti  analizē  informāciju  par  veselības 

psiholoģijas  pamatjautājumiem,  uzdevumiem,  pieejām, 
izprot tās pamatprincipus. Lieto studiju kursa saturā iekļauto 
veselības  psiholoģijas   terminoloģiju.  Ir  informēti  par 
būtiskāko  ekoloģisko  aspektu  sasaisti  ar  veselības 
psiholoģiju.
Prasmes:  Maģistranti  pielieto  zināšanas,  lai  formulētu 
konkrētu problēmu /  uzdevumu biopsihosociālos aspektus, 
radoši  interpretētu  /  spētu  sasaistīt  ekoloģiju  un  veselības 
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psiholoģiju,  novērtējot  ekoloģisko  faktoru  un  veselības 
psiholoģijas saistību.
Kompetence: Maģistranti  demonstrē  prasmi  pielietot 
veselības  psiholoģijas  sasniegumus  un  pētījumu rezultātus 
savā profesionālajā darbā, sniegt vērtējumu par ekoloģisko 
faktoru  reālo  un  arī  prognozējamo  saistību  ar  veselības 
psiholoģiju, tai skaitā – veselības uzvedību. 

angliski Knowledge: Master students analyse information on the key 
problems,  tasks,  and  approaches  in  health  psychology, 
understanding  its  basic  principles.  They  use  terminology 
utilised  in  health  psychology,  which  is  included  into  the 
contents of  the course.  They are informed about the most 
substantial connection between ecological situation / factors 
and health psychology.
Skills: Master  students  apply  knowledge  to  define 
biopsychosocial  aspects  of  certain  problems  /  tasks,  to 
interpret / be able to link ecology and health psychology in a 
creative way, evaluating the connection between ecological 
factors and health psychology.
Competence: Master students demonstrate skills to apply the 
accomplishments  in  health  psychology  and  the  results  of 
investigations  in  their  professional  activities,  to  provide 
estimation  of  the  real  and anticipated connection between 
ecological  factors and health psychology,  including health 
behaviour.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Izmantojot  daudzveidīgas  (t.s.k.  interaktīvas)  mācību 

metodes studiju kursa ietvaros maģistranti attīsta izpratni par 
veselības  psiholoģijas  pamatjautājumiem,  uzdevumiem, 
galvenajiem principiem,  pieejām,  pētījumu  virzieniem,  kā 
arī  ekoloģisko  faktoru  saistību  ar  veselību  un  veselības 
psiholoģiju, tai skaitā – veselības uzvedību.
Patstāvīgie  darbi  ir  vērsti  uz  to,  lai  sekmētu  veselības 
psiholoģijas atziņu pielietošanu profesionālajā darbā. 

angliski Master students develop a perception of the key problems, 
tasks, basic principles, approaches, and trends of research in 
health  psychology,  using  various  methods  of  training 
(including interactive) in the framework of the study course.
Independent  assignments  are  aimed  to  facilitate  applying 
health psychology notions in professional activities.

otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču 
valodā)

–

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)

I daļa
Veselības  psiholoģijas  pamatprincipi:  biopsihosociālais 
modelis.

16 Lekcijas – 6
Semināri – 2 
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Veselības psiholoģijas pamatjautājumi, uzdevumi.
(Veselība, slimība un nespēja. Veselības uzvedība. Stress. 
Pacienta un veselības aprūpētāju komunikācija. Hronisku 
un smagu slimību ārstēšanas psiholoģiskie aspekti.)
(Katrā jautājumā integrēti pētījumu rezultāti un saistības 
ar ekoloģiskajiem aspektiem novērtēšana.)
II daļa
Veselības  psiholoģijas  pieejas:  klīniskā  veselības 
psiholoģija,  sabiedrības  veselības  psiholoģija,  sociālo 
grupu  veselības  psiholoģija,  kritiskā  veselības 
psiholoģija. 
(Katrā jautājumā integrēti pētījumu rezultāti un saistības 
ar ekoloģiskajiem aspektiem novērtēšana.)

16 Lekcijas – 6
Semināri – 2

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba 

uzdevumi
Apjoms 
stundās

Sagaidāmais rezultāts

I daļa
Veselības psiholoģijas 
daudzveidība. 

Veselības psiholoģijas 
daudzveidība. 

 28 Analizē  informāciju  par 
veselības  psiholoģijas 
pamatjautājumiem, 
uzdevumiem,  pieejām,  izprot 
tās  pamatprincipus.  Lieto 
veselības  psiholoģijas 
terminoloģiju,  prot  radoši 
interpretēt / sasaistīt ekoloģiju 
un  veselības  psiholoģiju, 
novērtējot  ekoloģisko  faktoru 
saistību  ar  veselības 
psiholoģiju.

II daļa
Izvēlētas veselības psiholoģijas 
problēmas analīze 

Sagatavot eseju par sev 
interesējošu  un  aktuālu 
veselības  psiholoģijas 
tēmu  un  iespējām  to 
praktiski  integrēt  savā 
profesionālajā darbā.

28 Pielieto  zināšanas,  lai 
formulētu  problēmu  / 
uzdevumu  biopsihosociālos 
aspektus;  demonstrē  prasmi 
integrēt  veselības  psiholoģijas 
sasniegumus  un  pētījumu 
rezultātus  savā  profesionālajā 
darbā.

Prasības KRP iegūšanai Lasīt norādītos avotus. 
Sagatavoties diskusijai (darbam grupās) par konkrētu veselības 
psiholoģijas tēmu.
Sagatavot eseju par sev interesējošu un aktuālu veselības 
psiholoģijas tēmu un iespējām to praktiski pielietot / integrēt savā 
profesionālajā darbā.

Mācību pamatliteratūra 1. Health Psychology: Theory, Research and Practice 3rd Revised 
ed. (2010). London: SAGE Publications.

2. Ogden, J. (2012) Health Psychology: A Textbook 5th Revised 
ed.. Berkshire: Open University Pressp.

3. Taylor, S.E. (2011) Health Psychology 8th Revised ed. Boston: 
McGraw Hill. 

4. Pipere, A. (2005) Veselības psiholoģija: Cilvēks. Vide. 
Perspektīvas: Mācību līdzeklis. Daugavpils: Daugavpils 
Universitāte.
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Mācību papildliteratūra Health  Psychology.  4  vol.  (2007)  Weinman,  J.,  Johnston  M., 
Molloy  G.  (Eds)  London.  Thousand  Oaks.  New  Delhi:  SAGE 
Publications, 1864 p.

Periodika, interneta resursi 
un citi avoti

1. Journal of Health Psychology
2. British Journal of Health Psychology
3. Psychology and Health
4. Annals of Behavioral Medicine
5. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings
6. Journal of Epidemiology of Community Health
7. Rehabilitation Counseling Bulletin
8. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings
9. International Journal of Behavioral Medicine

Kursa izstrādātājs:
Kristīne Mārtinsone

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. / Institūta 
Zinātniskās padomes 

protokols Nr.
Datums


