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KURSA KODS∗ VidZPA19

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Postmodernā vides psiholoģija
Kursa nosaukums angliski Postmodern Environmental 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) A
Kredītpunktu skaits; KRP sadalījums pa 
semestriem, ja kursam ir vairākas daļas

2 KRP 

KURSA IZSTRĀDĀTĀJS/-I
Vārds, uzvārds Struktūrvienība Amats, grāds
Roberts Jūrmalietis DIF Dr.biol.
Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 st.) 80
Lekciju skaits (1 lekcija, seminārs, 
praktiskie un laboratorijas darbi = 2 st.)

11

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

5

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)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne, vides pārvaldība
Kursa mērķis attīstīt  postmodernajā  paradigmā  sakņotu  izpratni  par 

cilvēka  un  tā  vides  mijattiecību  psiholoģiskajiem 
aspektiem, tsk. par vides uzvedības izvēļu kauzalitāti, 
kā  arī  veidot  prasmes  psiholoģisko  instrumentu 
pielietojumam vides un veselības problēmsituācijās. 

Kursa uzdevumi 1. Apgūt VP-as pamatatziņas un galveno psiholoģijas 
skolu piedāvātas interpretācijas VP-as problemātikai

2. Attīstīt postmodernās domāšanas un VP-as 
konceptuālo modeļu konvertācijas instrumentālajās 
zināšanās prasmes

3. Apgūt VP-as interdisciplinarizācijas procesā radītās 
zināšanas

4. Apgūt zināšanas par videi draudzīgas uzvedības un 
psiholoģiskā komforta faktoriem, un prasmes šo 
faktoru pielietojumam cilvēka un tā vides 
mijattiecību harmonizēšanai

VP – vides psiholoģija 
Kursa valoda Latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES
latviski Zināšanas: postmodernā epistemoloģija, VP-as teorija, 

VP-as atziņas vides un veselības problēmu risināšanai
Prasmes: vides problēmu psiholoģiskās komponentes 

 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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identificēšana, risinājumu piedāvāšana konkrētās VP-as 
problēmsituācijās 
Kompetences: konceptuālo  modeļu  kā  instrumentu 
izmantošana  videspsiholoģiskajās  interpretācijās, 
postmodernā  domāšanas  veida  (komplementaritātes, 
atvērtības  u.c.  principi)  pielietošana  VP 
problēmrisinājumiem 

VP – vides psiholoģija
angliski Knowledge: postmodern episthemology, EP theory, EP 

recognitions  suitable  for  environmental  and  health 
problemsolvings
Skills: identification  of  mental  aspects  within 
environmental issues, proposing practical solutions for 
concrete real-world EP problems
Competences: utilization of conceptual models as tools 
for  EP  interpretations,  use  of  postmodern  thinking 
when dealing with sustainability issues

EP – environmental psychology
otrā svešvalodā
(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)

–

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)
latviski Kursa  saturā  argumentēta  videspsiholoģiskās  izziņas 

nepieciešamība,  atspoguļotas  VP-as  konceptuālās  un 
instrumentālās  zināšanās  interdisciplinārā  perspektīvā 
un šo zināšanu postmodernais paradigmatiskais ietvars, 
kā  arī  veikta  cilvēkvides  psiholoģiskās  dimensijas 
analīze.  

angliski Course content reveals arguments for the necessity of 
sustainability focused psychological research as well as 
reflects main conceptions of environmental psychology 
in  an  interdisciplinary  perspective;  besides, 
psychological analysis of human environment has been 
carried out.

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)

1. tēma. Vides psiholoģija (VP): pamatjēdziens, 
nepieciešamības pamatojums, pētījumu vide
• Problēmnostādne  : cilvēces globālās krīzes humanitārā dimensija
• VP:  Aristoteļa  retorika  kā  interpretatīvais  modelis,  adaptācija 

globālās krīzes videi, vieta vides zinātnes struktūrā
• Mūsdienu postmodernās pasaules sociāli psiholoģiskā specifika: 

VP-as kognitīvās un pārvaldības darbības arēna.

4 Lekcijas – 4 
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2. tēma. Postmodernās vides psiholoģijas pamatkoncepcijas 
• Kognitīvās sistēmas transformācija postmodernajā vidē
• Postmodernā  psiholoģija:  paradigmatiskais  pamatojums  un 

epistemoloģiskie  principi,  to  praktiskais  pielietojums  veselības 
aprūpē, izglītībā, vides apsaimniekošanā. Kvantu psiholoģija

• Postmodernā aksioloģija un vides ētika. 
• Psiholoģijas  skolu  komplementaritāte  sabiedrības  uzvedības 

fenomenu interpretācijā.
• Evolucionārā  psiholoģija  kā psiholoģijas  metateorija  un VP-as 

interpretatīvā paradigma
• Sociālais  konstruktīvisms:  arhetipu  manifestācijas,  kultūr-

specifiskā iztēle un vides cirkulārā uztvere.

8 Lekcijas – 6 
Semināri – 2

3. tēma. Vides psiholoģijas interdisciplinarizācija
• VP-as interdisciplinarizācijas metodoloģiskā nepieciešamība un 

nosacījumi
• VP-as  starpdisciplinārās  saites:  ekotehnoloģija  /  vides  dizains, 

sociālantropoloģija,  veselības  zinātne,  komunikāciju  zinātne, 
reliģija & māksla, vides estētika. Vides pedagoģija.

 

8 Lekcijas – 6
Semināri – 2

 4. tēma. VP: sistēmas „cilvēks-vide” mijattiecību analīze
R.Gifforda  didaktiskais  algoritms  cilvēkvides 

psiholoģiskajam atspoguļojumam:
1.  Individuālie  procesi  (K.Levina  formula).  Vides  apziņas 

konceptuālais  modelis  (D.Bolšo).  Vides  uztvere,  novērtējums, 
attieksmes un uzvedība: mijattiecības. 

2.  Sociālie  procesi.  Saskarsme  un  vide  (personālā  zona, 
teritorialitāte u.c.). Vides komunikācija. 

3. „Ekosistēmiskie” procesi: mājoklis, mācību un darba vide, 
tūrisma  vide  u.c.  Ekotehnoloģiju  psiholoģiskā  interpretācija  / 
modelis

12 Lekcijas – 6 
Semināri – 6

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS
Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 

stundās
Sagaidāmais 

rezultāts
Konkrēta konceptuālā modeļa 
pielietojums 
videspsiholoģiskas problēmas 
interpretācijai 

Argumentēti izvēlēties VP-as 
vai ar to kognitīvi saistītas 
zinātnes disciplīnas 
(interdisciplinārās saites 
realizācija) konceptuālo 
modeli / modeļus un pielietot 
to kā instrumentu izvēlētas 
mikro-, mezo- vai 
makrolīmeņa vides vai 
veselības problēmas 
psiholoģiskajam skaidrojumam 
un risinājumiem 

24 Referāts, kas tiek 
prezentēts (ppt) 

seminārā

Izvēlēta  akadēmiska  vai 
lietišķa  vides  psiholoģijas 
tēma 

Izvēlētā problēmsektora (piem., 
vides ētikas psiholoģiskie aspekti, 
vides terapijas ieguldījums vides 
apziņas attīstībā, ofisa vai 
dzīvokļa videspsiholoģiski 
argumentēts dizains u.c.) kritiski 
kreatīvs atspoguļojums

24 Iesniegts rakstisks 
referāts / eseja
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Prasības KRP iegūšanai 1. Obligāts lekciju apmeklējums un līdzdalība semināros
2. Referāta prezentācija un savlaicīgi iesniegts rakstiskais 
patstāvīgais darbs (vērtēti kā starp-pārbaudījumi, parciālais 
ieguldījums / svars kopējā atzīmē attiecīgi 25% un 25%).
3. Eksāmens (rakstisks) – 50% svars kopējā atzīmē

Mācību pamatliteratūra • Bell P.A., Greene T.C., Fisher J.D., Baum A. Environmental 
Psychology (5th ed.).  Lawrence Erlbaum,  2005.  [1 eks.  LU 
Bibliot.] 

• Koger S.M., Winter D.D.N. The Psychology of Environmental 
Problems:  Psychology  for  Sustainability. New  York  : 
Psychology Press, 2010. [1 eks. LU Bibliot.]

• Brannon L.,  Feist  J.  Health  Psychology:  An Introduction to 
Behavior and Health (6th ed.). Wadsworth Publishing, 2007. 
[1 eks. LU Bibliot.]

• Reņģe V. Sociālā psiholoģija. R.: Zvaigzne ABC, 2002. (90 
eks. LU Bibliot.).

Mācību papildliteratūra • Gifford R. Environmental Psychology: Principles and 
Practice (4th ed.). Optimal Books, 2007. 

• Buss D.M. Evolutionary Psychology: The New Science of 
The Mind. Boston: Pearson/Allyn and Bacon, 2009.

• Ēriksens T.H. Mazas vietas – lieli jautājumi. Ievads 
sociālantropoloģijā (tulk. no norvēģu val.). R.: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2010.

• Kvale S.  (Ed.)  Psychology and Postmodernism. London: 
Sage, 1992.

• Berger P., Luckman T. The Social Construction of Reality. 
Anchor Books, 1966.  

• Carlson  A.  Aesthetics  and  The  Environment:  The 
Appreciation of Nature, Art and Architecture. Routledge, 
2002. 

• Des Jardins J.R. Environmental Ethics: An Introduction to 
Environmental  Philosophy  (4th  ed.).  Wadsworth 
Publishing, 2005.

• Доценко  Е.  Л. Психология  манипуляции:  феномены, 
механизмы и защита (3-е изд.).  М.: Речь, 2003.  

• Grofs S. Nākotnes psiholoģija (tulk. no angļu val.). Rīga: 
RaKa, 2006

• James   S.P. Zen Buddhism and Environmental Ethics 
(Ashgate World Philosophies Series). Ashgate Publishing, 
2004.

• Griffith  J.L.,  Griffith  M.E.  Encountering  the  Sacred  in 
Psychotherapy:  How  to  Talk  with  People  about  Their 
Spiritual Lives. The Guilford Press, 2003.

• Capra F. The Hidden Connections: A Science for 
Sustainable Living. – Anchor, 2004.

Periodika, interneta 
resursi un citi avoti

• Journal of Environmental Psychology, ISSN: 0272-4944
• Environment and Behavior, ISSN: 0013-9165

http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-5044545-5258561?_encoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Simon%20P.%20James
http://www.amazon.com/Encountering-Sacred-in-Psychotherapy-How-Talk-People-about-Their-Spiritual-Lives/dp/1572309385/sr=8-7/qid=1157045213/ref=sr_1_7/102-3785537-9752149?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Encountering-Sacred-in-Psychotherapy-How-Talk-People-about-Their-Spiritual-Lives/dp/1572309385/sr=8-7/qid=1157045213/ref=sr_1_7/102-3785537-9752149?ie=UTF8
http://www.amazon.com/Encountering-Sacred-in-Psychotherapy-How-Talk-People-about-Their-Spiritual-Lives/dp/1572309385/sr=8-7/qid=1157045213/ref=sr_1_7/102-3785537-9752149?ie=UTF8
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• Journal  of  Personality  and  Social  Psychology,  ISSN:  0022-
3514

Kursa izstrādātājs:
Roberts Jūrmalietis

Paraksts Paraksta atšifrējums Datums
Kurss apstiprināts:

Dekāns/ prodekāns Paraksta atšifrējums Fakultātes domes sēdes 
protokols Nr. 

Datums


