
 

VEIDLAPAS 01-VL/22 

STUDIJU KURSA PROGRAMMA 

APSTIPRINĀTS 

Biznesa vadības koledžas 

25.08.2015. Studiju padomes sēdē 

Protokols Nr.05-03/2014/2015_08 

 

Vispārējai  lietošanai Spēkā ar 25.08.2015. Versija 1 lpp 1 no 5 

 

 

Studiju kursa 

nosaukums 
POLITOLOĢIJA 

        

Kredītpunkti 2 
Apjoms 

(stundās) 
80   

        

Priekšzināšanas 

(Studiju kursu nosaukumi) 
Socioloģija, Sociālā psiholoģija 

        

Zinātņu nozare Politikas zinātne 

  

Zinātņu apakšnozare Politikas zinātne 

 

  Apjoms    

Tālmācības nodarbības  40 akad. stundas    

Kontaktstundas (klātienes nod., indiv.konsultācijas) 8 akad. stundas    

Kontroltesti 8 akad. stundas    

Kontroluzdevumi 17 akad. stundas    

Patstāvīgie darbi 4 akad. stundas    

Ieskaite 3 akad. stundas    

       

 Zinātniskais grāds Vārds, uzvārds 

Studiju kursa izstrādātājs 

 Dr. pol. 

 

Alvars Baldiņš 

 

Studiju kursa recenzents 

 Dr. sc.pol. Visvaldis Valtenbergs 

Studiju kursa vadītājs 

 Dr. sc.pol. Visvaldis Valtenbergs 
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Studiju kursa anotācija 

Studiju kursā tiek skaidroti galvenie politoloģiskie jēdzieni un kategorijas, tiek analizēti politiskie procesi, 

politiskās sistēmas struktūras un procesi, kā arī apskatīta Latvijas politiskā struktūra un politiskā ētika. 

 

 

Studiju kursa mērķis 

Kursa mērķis ir sniegt pamata zināšanas par politiskās sistēmas funkcionēšanas apstākļiem, par politikas 

lomu un nozīmi sabiedrības dzīvē. Iegūstot pamata zināšanas par politoloģijas jēdzieniem studenti spēs 

dziļāk analizēt politiskās norises Latvijā un pasaulē.  

 

 

 

Studiju kursu rezultāti 

 zināšanas: Zināšanas un izpratne par studiju priekšmeta saturā iekļautajām tēmām. Prasme analizēt, 

sintezēt un izvērtēt  politikas režīmu spcifiskās īpatnības, politikas  procesu būtību, demokrātiskas valsts 

un politisko sistēmu mijiedarbību, kā arī galvenās poltiskās ideoloģijas un to modernās transformācijas.   

prasmes: Prasme un zināšanas pielietot un orientēties politikas un tiesību mijiedarbības raksturojošos 

tiesību institūtos un tos izmantot; aprobēt iegūtās zināšanas juridisko problēmu praktiskai risināšanai. 

kompetence: Komunikācijas prasmes – komunicēt ar citiem studentiem par politikas un tiesību 

mijiedarbības problemātiku, demonstrēt sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci, prasme izstrādāt 

prezentāciju un ar to iepazīstināt kursa biedrus. Spēja atbildēt uz jautājumiem. Papildus students iegūs 

iemaņas un kompetenci sabiedrības pārvaldē lietotu plānošanas un instrumentu pielietošanā. 

 

 

 

Prasības kredītpunktu iegūšanai 

1.Tālmācības studiju materiāla satura apguve (t.sk. kontroltesti un kontroluzdevumi). 

2.Piedalīšanās praktiskajās nodarbībās (50%). 

3.Sekmīga ieskaite. 
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Tēmu apraksti/ Temati 

1. Ievads politiskās domas attīstībā. Galvenās politikas izpētes paradigmas.  

Politoloģijas zinātnes rašanās 

Politoloģijas pētāmās problēmas un funkcijas 

Politikas izpētes paradigmas: Strukturālisms, funkcionālisms, biheiviorisms, institucionālisms  

2. Politiskā sistēma un tās pamatelementi. Politikas sociālais un kultūras fons. Politiskā kultūra.  

Politika un morāle.  

Politikās sistēmas funkcijas  

Sociālās un politiskās vērtības un galvenie politiskās socializācijas aģenti.  

Ieskaits vērtību pētījumos (Eiropas Sociālā aptauja, Pasaules vērtību pētījumu sērija u.c.)  

Politiskā kultūra un tās pamata tipi - parohiāla, uz līdzdalību vērstā, pasīvā politiskā kultūra  

Galvenie politiskās ētikas jautājumi  

3. Politiskie režīmi, režīmu veidi. Demokrātija, tās modeļi un demokrātiju ietekmējošie faktori.  

Politiskā režīma jēdziens.  

Politiskā režīma tipoloģijas un klasifikācijas (R.Dāls, H.Lincs).  

Demokrātija, autoritārisms, totalitārisms un to paveidi.  

Demokrātijas konceptualizācija.  

Demokrātijas modeļi (D.Helds)  

Demokrātiju ietekmējošie faktori.  

Demokrātizācijas procesi Baltijas Valstīs, Austrumu un Centrālajā Eiropā 

4. Galvenās politiskās ideoloģijas un to mūsdienu transformācijas. 

Konservatīvisms, Liberālisms, Sociālisms Komunisms  

Jaunās ideoloģijas - ekoloģisms, neokonservatīvisms, neoliberālisms, neo marksisms, jauno kreiso kustība  

Politika un reliģija 

Vēstures beigu tēze  

Politisko spēku ideoloģiskā pozicionēšana. Ideoloģijas Latvijā.  

5. Pilsoniska sabiedrība, politiskā līdzdalība. Nevalstiskās organizācijas un interešu grupas.  

Pilsoniskās sabiedrības vēsturiskā izcelsme un tās funkcijas  

Politiskās līdzdalības nozīme, politiskās līdzdalības veidi, konvencionālās un nekonvencionālās līdzdalības 

formas.   

Vēlēšanas un ievads vēlētāju uzvedības analīzē  

Nevalstisko organizāciju darbības izvērtējums Latvijā.  

Interešu grupas, to klasifikācija  

Interešu grupu un valsts mijiedarbības modeļi  

Organizētās pilsoniskās sabiedrības paredzētās līdzdalības iespējas Latvijā.  

6. Politiskās partijas, to funkcijas, izcelsme, veidi, sistēmas un partiju attīstības tendence. 

Politisko partiju funkcijas  

Politisko partiju tipi - kadru, masu, catch-all, karteļa  

Politisko partiju sistēmas - vienpartiju, divpartiju, vairākpartiju  

Baltijas valstu politisko partiju sistēmas izveide  

Latvijas nozīmīgākās politiskās partijas  

7. Likumdevējs, izpildvara, tiesu vara un to attiecības.  

Likumdevēju veidi - struktūra, pilnvaras, ietekme  
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Izpildvara. Prezidentu, premjeru un ministru loma.  

Likumdevēja-izpildvaras-tiesu varas attiecību veidi un šo attiecību izpausmes Latvijā 

8. Politikas procesa posmi. Centrālā pārvalde un pašvaldības 

Politiskais process un galvenie spēlētāji  

Politisko lēmumu pieņemšanas teorijas.  

Politikas ieviešana un izvērtēšana.  

Pašvaldību loma. Latvijas gadījuma analīze. 

9. Politika un mediji. Noslēgums.  

Politiskās komunikācijas modeļu attīstība 

Mediju loma politiskās dienas kārtības veidošanā  

Internets un politika.  
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Studiju kursa 

nosaukums 

angļu valodā 
Political Science  

  

Studiju kursa anotācija angļu valodā 

The course describes the main concepts of political science , the attention is paid to the analysis of political 

processes, systems. The politics and political ethnics is analyzed in this course as well. 

 

 

BVK Studiju padomes atzīmes 

 
 

 

 

 

 


