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KURSA KODS∗ VidZPA23

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Pētniecības darbs vides zinībās 
Kursa nosaukums angliski Research in Environmental studies
Kursa nosaukums otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

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

Profesionālā maģistra studiju programma Ekotehnoloģijas

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

3 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Roberts Jūrmalietis LiepU DIF Dr.biol.
Juris Benders LiepU DIF Dr.chem
Lilita Ābele LiepU DIF Mg.sc.env.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

120

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

14

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

10

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

P

Pārbaudes forma/ -as Trīs patstāvīgo darbu izstrāde un aizstāvēšana;
Priekšzināšanas (kursa nosaukums, 
programmas daļa, kurā kurss jāapgūst)

Vides zinātne un pārvaldība; Vides tehnoloģijas, Ekoloģija 
un ekotehnoloģiju attīstība

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Attīstīt studenta kā pētnieka kompetenci 

videszinātniskās pētījuma veikšanai uz apgūto 
akadēmisko un lietišķo  vides zinātnes  pamatnostādņu 
un vides zinātnes pētījumu metodoloģijas pamata.

Kursa uzdevumi - nodrošināt  padziļinātu izpratni un zināšanas par
vides zinātnes  pētījumu  objektiem,  vides pētījuma 
algoritmu, pētījuma metodoloģijas  alternatīvām un  
vides zinātnes pētījumu  produktu/ rezultātu veidiem;

-  attīstīt  sistēmiskās  un  kritiski-kreatīvās  domāšanas 
prasmes  videszinātniskā  pētījuma  realizācijai:  vides 
zinātniskās  literatūras  analīzes  un  vides  zinātnes 
pētījumu  rezultātu  konteksts;

-  attīstīt  vides  zinātnes  pētnieka  kompetenci   vides 
zinātnes  empīriskā  pētījuma  realizācijas  un 
organizācijas,  pētījuma  produkta  izstrādes  un 
noformējuma jomās; 

Kursa valoda latviešu

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski

Zināšanas: vides zinātnes  pētījumu  objekti, vides 
pētījuma algoritms, vides zinātnes  pētījuma metodoloģijas  
pielietojuma  alternatīvas un pamatojums  (galvenās 
metodes vides / ekotehnoloģiju izpētē) un  vides zinātnes 
pētījumu  produktu/ rezultātu veidi;

Prasmes:  sistēmiskās  un  kritiski-kreatīvās  domāšanas 
prasmes  vides  zinātniskās  izpētes  teorētiskā  ietvara 
formulēšanai,  videszinātniskā  pētījuma  realizācijā:  ZP-a 
metožu  praktiskais   pielietojums,  plānošanas  & 
organizēšanas iemaņas; pētījumu rezultātu akadēmiska 
un lietišķa interpretācija; 

Kompetences: 
vides zinātnes teorētisko pamatnostādņu/ modeļu izpratne un 
vides  zinātnes  empīriskā  pētījuma  realizācijas  un 
organizācijas,  videszinātnisko  datu  /  informācijas 
interpretācijas,  pētījuma  produkta  izstrādes  un 
noformējuma jomās;

angliski Knowledge: environmental  research  algorithm  and 
implementation  alternatives;  basic  ecotechnological  / 
environmental science research methods

Skills: systemic,  critical,  creative  thinking  skills 
applied to environmental research; practical application 
of environmental research methods
 
Competences: ability  to  convert  conceptual 
environmental  science  /  ecotechnological  knowledge 
into instrumental one

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

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski

Kurss attīsta  studenta kā pētnieka kompetenci 
videszinātniskā  pētījuma  veikšanai  nodrošinot 
padziļinātu  izpratni  un  zināšanas  par  vides  zinātnes 
pētījuma  algoritmu,  attīstot  kreatīvās  un  sistēmiskās 
domāšanas  prasmes   vides  zinātniskās  teorijas 
formulēšanā   un  empīriskā  pētījuma  realizācijas  un 
organizācijas jomās, kā arī pētījuma produkta izstrādes 
un noformējuma jomās;

angliski Course enhances student`s as environmental 
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researcher`s competence through developing 
experience on environmental science / ecotechnological 
research algorithm applying, through developing 1) 
creative, critical, systemic thinking capabilities to deal 
with environmental science theories, 2) empiric 
research planning and implementation skills, 3) 
reasoning and communication skills to interpret and to 
present research results.

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)

Vides pētījumu informatīvie  resursi
Literatūras resursu veidi, to ieguve un pielietojuma 
iespējas.

2 1L

Vides datu bāzu resursi. 2 1S
Literatūras analīze
Literatūras analīzes struktūra un avoti. 2 1L
Literatūras analīzes izstrādes galvenie aspekti. 4 1L; 1S
Videszinātniskā pētījuma teorētiskais modelis
Vides zinātnes aktuālās, to ieguldījums teorētisko 
modeļu veidošanā.

2 1S

Vides pārvaldības ekonomisko, psiholoģisko un 
tehnoloģisko instrumentu saturiskais ietvars.

2 1L

Vides zinātniskās  pētījuma problēmnostādnes 
risinājuma, pielietoto instrumentu un pētījuma 
produkta  konteksts.

2 1S

Videszinātniskā pētījuma metodoloģijas pamati 
Pētījuma metodoloģijas pieejas izvēle atbilstoši 
vides problēmsituācijai.

2 1S

Aprakstošā pētījuma veidi; gadījuma situāciju 
analīze.

2 1L

Empīrisko, eksperimentālo  metožu raksturojums, 
klasifikācija.

4 1L; 1S

Vides zinātnes  integratīvais pētījums un tā 
organizācija
Vides pētījuma metožu savstarpējā integrācija un 
ieguldījums pētījuma produkta izveidē

8 3L; 1S

Vides zinātnes  pētījuma  rezultātu izstrāde
Vides zinātnes  pētījuma  rezultātu apkopošana un 
strukturēšana

2 1L;

Videszinātnisko datu / informācijas interpretācija 2 1L
Vides zinātnes  pētījuma  produkta saturiskā 
struktūra, Vides pārvaldības ekonomisko, 
psiholoģisko un tehnoloģisko instrumentu darbības 
atspoguļojums.

4 1 L; 1S

Vides zinātnes  pētījuma  rezultātu noformēšana 



S-7-1, 20.04.2012., 7. versija
Lappuse 4 no 5

un prezentācija
Vides zinātnes  pētījuma  rezultātu veidi un struktūra 2 1L; 

Darba secinājumu un priekšlikumu izstrāde 2 1L

Prezentācijas orālās un vizuālā noformējuma 
prasmes

4 2S

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Literatūras avotu analīze Literatūras avotu analīzes 

izstrāde
24 Iesniegts referāts

Vides pētījuma teorētiskais 
ietvars

Vides pētījuma teorētiskā 
modeļa izstrāde

24 Iesniegts referāts 

Vides zinātnes  pētījuma 
produkts

Vides zinātnes  pētījuma 
produkta struktūras izstrāde

24 Iesniegts referāts

Prasības KRP 
iegūšanai

Trīs patstāvīgo darbu izstrāde un aizstāvēšana (35%, 35% un 30%);

Mācību 
pamatliteratūra

Kļaviņš M. (red.), Nikodemuss O., Segliņš V., Melecis V., Vircavs M., Āboliņa K. Vides 
zinātne. LU Akadēmiskais apgāds. 2008. 599 lpp.

Ismael V., Smith E.A., Aswani S., Environmental Social Sciences: Methods and Research 
Design. Cambridge University Press , 2010, 396 
lpp.Pieejams:http://www.ebook3000.com/politics/Environmental-Social-Sciences--
Methods-and-Research-Design_120377.html

Yin R. Case study research: design and methods. SAGE Publications. 2009. 96 pp.
Pieejams: http://cemusstudent.se/wp-content/uploads/2012/02/YIN_K_ROBERT-1.pdf

Moran E.F. Environmental Social Science: Human - Environment interactions and 
Sustainability. John Wiley & Sons, 2011. 232lpp.Pieejams:
http://books.google.lv/books?id=Fy25N7fyS_IC&pg=PA20&hl=lv&source=gbs_
toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

Mācību 
papildliteratūra

Building Your Research Apparatus in - Environmental Sciences
Pieejams;
http://environmentalsciences.berkeley.edu/es100/downloads/
Building%20Your%20Reseach%20Apparatus%20.pdf

Case study research. Johansson R. Royal  Institute of Technology
http://www.infra.kth.se/bba/IAPS%20PDF/paper%20Rolf%20Johansson%20ver%202.pdf

Periodika, 
interneta 
resursi un citi 
avoti

Zinātnisko žurnālu datu bāzes Sage Journals Online, EBSCO, Springer Link

AMBIO. A journal of the human environment. Royal Swedish Academy of Sciences
Environmental Management, Springer. Pieejams: http://link.springer.com/journal/13280

Journal of Environmental Sciences (Elsevier), Pieejams: 
http://www.elsevier.com/journals/journal-of-environmental-sciences/1001-0742 

Environmental Science &   Technology  , ACS Publications   – Pieejams: 
http//pubs.acs.org/journal/esthag

      R.Jūrmalietis

http://www.google.lv/url?q=http://pubs.acs.org/journal/esthag&sa=U&ei=rf6VUpTDM46IyAPJ3oHoBA&ved=0CCoQFjAC&usg=AFQjCNHGHS8KLNV4hFn1ElGqtWds390c8A
http://link.springer.com/journal/13280
http://environmentalsciences.berkeley.edu/es100/downloads/
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=12&cad=rja&ved=0CEEQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fenvironmentalsciences.berkeley.edu%2Fes100%2Fdownloads%2FBuilding%2520Your%2520Reseach%2520Apparatus%2520.pdf&ei=b3iUUsbnK8jMygPJj4CwCQ&usg=AFQjCNFtOYwuSdxXoYU5Cra6XM3bZ6BC3w
http://books.google.lv/books?id=Fy25N7fyS_IC&pg=PA20&hl=lv&source=gbs_
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Kursa izstrādātājs: J.Benders
L.Ābele

Paraksts Paraksta atšifrējums  Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns/
Zinātniskā institūta 

direktors 

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

protokols Nr.
Datums
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