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KURSA KODS∗ VidZPA21

STUDIJU KURSA PROGRAMMAS STRUKTŪRA

Kursa nosaukums latviski Vides zinību pētniecības metodoloģija

Kursa nosaukums angliski Environmental science research methodology
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
Inese Lūsēna-Ezera
Juris Benders

DIF
VSZF
DIF

Dr.biol.
Dr.sc.administr.
Dr.chem.

Kopējais stundu skaits (1 KRP = 40 
st.)

80

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

7

Semināru vai praktisko nodarbību 
skaits

9

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, Vides zinātne un pārvaldība (A), Ekoloģija un 
 Ieteikumus studiju kursa programmas struktūras sagatavošanai LiepU skat. KVS sistēmā
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programmas daļa, kurā kurss jāapgūst) ekotehnoloģiju attīstība (A), Interdisciplinārā vides 
ekonomika (A)

Zinātņu nozare/apakšnozare Vides zinātne
Kursa mērķi Nodrošināt zināšanu un prasmju apguvi videszinātniskās 

pētījumu metodoloģijas pielietojumam ekotehnoloģiju / 
vides problemātikas teorētiskai un lietišķai izziņai

Kursa uzdevumi
- nodrošināt  padziļinātu izpratni un zināšanas par
zinātniskās  pētniecības pamatnostādnēm, zinātniskā 
pētījuma ciklu un algoritmu;  
- attīstīt sistēmiskās un kritiski-kreatīvās domāšanas prasmes 
videszinātniskā pētījuma realizācijai

- nodrošināt  padziļinātu izpratni un zināšanas par empīriskā 
pētījuma metodēm un attīstīt prasmes šo metožu izvēlei, 
pielietojumam, kā arī  pētījuma praktiskai organizēšanai

Kursa valoda latviešu

STUDIJU KURSA REZULTĀTI: ZINĀŠANAS; PRASMES; KOMPETENCES

latviski
Zināšanas: ZP-a  paradigmatiskās  iezīmes, 
metodoloģija,  plānošanas  &  organizēšanas  principi; 
galvenās metodes vides / ekotehnoloģiju izpētē. 

Prasmes: metodoloģijas  argumentēta  izstrāde 
videszinātniskas  problēmas  interdisciplinārai  izpētei; 
ZP-a  metožu  praktiska  pielietojuma,  plānošanas  & 
organizēšanas iemaņas; pētījumu rezultātu akadēmiska 
un  lietišķa  interpretācija;  patstāvīga  socioloģiskā 
pētījuma realizācija. 

Kompetences: attīstīta  kritiski-kreatīva,  sistēmiska, 
arhetipāla  domāšana  videszinātnisko  datu  / 
informācijas  interpretēšanā;  kognitīva  orientēšanās 
sarežģītās un pretrunīgās vides problēmsituācijās.

ZP – zinātniskais pētījums

angliski
Knowledge: scientific  paradigm`s key characteristics, 
methodology,  research  planning  &  organizing;  basic 
environmental / ecotechnological research methods.

Skills: ability to develop substantiated methodology for 
particular  interdisciplinary  environmental  research 
project;  skills  to  apply  different  scientific  research 
methods  and  to  perform  research  planning  & 
organization  (including  sociological  research 
implementation), interpretation of research results.    

Competences: critical & creative, systemic archetypal 
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thinking developed to deal with environmental data  / 
information  interpretation;  competencies  to  deal  with 
complicated and contradictory environmental issues.

otrā svešvalodā

(ja kursu docē krievu, vācu vai franču valodā)
-

KURSA ANOTĀCIJA (līdz 300 rakstu zīmēm)

latviski
Kursā analizētas zinātniskās izziņas pamatnostādnes, kā 
arī izvērsti atspoguļota videszinātniskā teorētiskā un 
empīriskā pētījuma metodoloģija un tās pielietojums; 
kursā īpaši akcentēta literatūras analīzes un 
socioloģiskā pētījuma veikšanas iemaņu attīstība.

angliski Course  content  includes  discussion  on  scientific 
cognition  principles  as  well  as  deals  with  expanded 
reflection  of  environmental  science  related  research 
methodology with a  particular  emphasis  on literature 
review and sociological research skills development. 

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. Zinātne un tās metodoloģija: konceptuāls 
raksturojums 

Zinātnes vieta kognitīvo sistēmu spektrā, metodoloģiskie 
principi un metožu klasifikācijas, zinātniskā pētījuma 
(ZP) cikls. Zinātnes loģika: paradigmatiskie pretmeti 
post-pozitīvisma vidē. ZP dabas un inženierzinātnēs, 
sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Nenoteiktība ZP-ā. 
ZP-a metodoloģiskā specifika interdisciplinārajā vides 
zinātnē. ZP-a ētika. 

4
Lekcijas – 1

Semināri – 1 

2.tēma. Videszinātniskais pētījums: literatūras analīze 

Videszinātniskā / ekotehnoloģiskā pētījuma 
metodoloģiskais modelis: induktīvās metodes didaktiskā 
nozīme (pilotpētījums), pētījuma plānojums, literatūras 
un dokumentu analīzes kognitīvā vieta. Literatūras 
analīzes algoritms, metodoloģiskie principi, psiholoģiskie 
nosacījumi, domāšanas metodes, rezultātu noformējums, 

10
Lekcijas – 1

Semināri – 4
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saikne ar empīrisko pētījumu. Publicētās videszinātniskās 
informācijas avoti. 
3.tēma. Empīriskās metodes vides izpētē 

Empīrisko metožu raksturojums, klasifikācija, 
disciplinārā specifika un komplementaritāte. 
Videszinātniskā / ekotehnoloģiskā empīriskā pētījuma 
plānošana, organizēšana, realizācija, iegūto rezultātu 
interpretācija

4
Lekcijas – 2

4. tēma. Socioloģisko pētījumu metodes. 

Kvalitatīvā un kvantitatīvā pētījuma metodes – 
mērinstrumenti, validitāte un drošums.
Datu tipi, formas un mērīšanas līmeņi.
Pētījuma datu apstrādes un analīzes metodes SPSS 
programmā.

12 Lekcijas – 2

Praktiskās nodarbības 
datorklasē ar pieeju SPSS 
programmai - 4

5. tēma. Maģistra darba pētījuma koncepcija 2 Lekcijas – 1

STUDĒJOŠĀ PATSTĀVĪGAIS DARBS

Patstāvīgā darba tēmas Patstāvīgā darba uzdevumi Apjoms 
stundās

Sagaidāmais 
rezultāts

Literatūras analīzes izstrāde
Problēmnostādnes un literatūras 

analīzes plāna/struktūras 
izstrāde atbilstoši izvēlētai vides 

problemātikai

24 Izstrādāts 
literatūras 
analīzes plāns

Socioloģisko pētījumu 
metožu integrācija vides 

pētījumos

Mērinstrumentu izstrāde 
atbilstoši izvēlētās vides 
problemātikai.

Datu apstrādes un analīzes 
metožu pielietojuma 
pamatojums 

24 Prasmes 
izvēlēties 
pētījuma 
dizainam 
atbilstošu 
metodiku  un 
pamatot  tās 
pielietojumu 
praktiskā 
pētījuma 
izstrādē.

Prasības KRP iegūšanai
Obligāts lekciju un praktisko nodarbību 
apmeklējums un līdzdalība semināros 
Divi patstāvīgie darbi (starppārbaudījumi):  25% un 
25% īpatsvars kopējā atzīmē
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Eksāmens (rakstisks, integrēta rakstura jautājumi): 
50% īpatsvars kopējā atzīmē

Mācību pamatliteratūra
1. Bryman A. Social Research Methods. Oxford 

University Press, 2008. 748 p.

2. Heiman G.W. Research Methods in 
Psychology. Boston, New York : Houghton 
Mifflin Co, 522 p.

3. Bernard Harvey Russell. Social Research Methods: 
Qualitative and Quantitative Approaches / 
H.R.Bernard. - London : SAGE Publications Ltd, 
2000. - XXV, 755 p

Mācību papildliteratūra
1. Montello D., Sutton P. An Introduction to 

Scientific Research Methods in Geography 
and Environmental Studies, Second Edition, 
SAGE Publications Ltd,  2013, 328 pp.

2. Welman C., Kruger F., Mitchell B. Research 
Methodology, 3rd edit., Oxford University 
Press, 2005, 342 p. 
Creswell J.W. Research Design, Qualitative, 
Quantitative and Mixed Methods Approaches, 
3rd edit., SAGE Publications, 2009. 260 p.

3. Leedy P.D. Practical Research: Planning and 
Design, 6th edit., Prentice Hall, 2005. 319 p.

4. Boardman J., Sauser B. Systems Thinking: 
Coping with 21st Century Problems. Taylor & 
Francis/CRC Press, 2008, 240 p.

5. Pollack H.N.Uncertain Science ... Uncertain 
World. Cambridge University Press, 2005. 256 
p.

6. Freebody P. Qualitative Research in Education. 
SAGE Publications, 2003. 234 pp.

7. Bryman A. Social Research Methods. 
Oxford University Press, 2004. 592 pp. 

8. Clough P. A Student's Guide to Methodology. 
SAGE Publications, 2002. 212 pp.

9. Wright Daniel B. First Steps in Statistics / Daniel 
B.Wright. - London : SAGE Publications, 2002. - 
147 p.

Periodika, interneta resursi un citi avoti
1. AMBIO. A journal of the human environment. 

Royal Swedish Academy of Sciences

http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=16236
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=20573
http://alise.liepu.lv/Alise/lv/book.aspx?id=16282
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2. Environmental Management, Springer.

3. Zinātnisko žurnālu datu bāze :Sage Journals Online,
EBSCO, Springer Link, ScienceDirect .

Kursa izstrādātājs:
R.Jūrmalietis

J.Benders

I.Lūsēna - Ezera

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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