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DOMĀŠANAS   SISTEMOLOĢIJA    

( Latvijas Universitāte   - SDSK1034  2016-17, 1.semestris) 
 

Studiju darba pārskata un ziņojuma (prezentācijas) iesniegšana, 

kā arī  pieteikšanās eksāmenam – ziņojuma publiskai īstenošanai 

notiek elektroniski andris.broks@lu.lv vēlākais līdz 2017.gada 

15.janvārim ieskaitot (ne dienu vēlāk bez attaisnojoša iemesla) 
 

Esošais pieteikumu saraksts veidojas pieteikumu ienākšanas secībā – 

turpinājumā patreizējais saraksta aizpildījums 31.decembrī plkst. 00:00 
 

Studiju NOSLĒGUMS :  
pētījuma pārskatu kopsavilkuma ziņošana (prezentācija),   

ziņojumu apspriešana, vērtēšana un pēcvārds grupās līdz 10 studentiem 

LU Fizikas un matemātikas fakultātē Zeļļu ielā 23  - Vispārīgās fizikas 

praktikuma 413.telpā (fizikas nodaļas korpusa 4.stāvā)  

 
 

 
 

Otrdiena, 17.janvāris  (1.grupa) 

Sākums 14:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 

53. Sterļadkina Evita         (PPMF - psih.) 

01. Arnītis Artis                 (EVF – vadība) 

38. Mieze Krista                (FMF – optom.) 

25. Kļava Kristaps             (FMF – optom.) 

60. Volksone Katrīna         (EVF (starpt.ek.) 

04. Beķere Brenda              (FMF – optom.) 

28. Kreics Krists                 (DF – 7.sem.) 

08. Cirvelis Billijs              (EVF-vad.) 

62. Cīrule Laura                 (EVF- starpt.ek.) 

44. Pētersons Jānis             (DF – 5.sem.) 

  

 

1.grupa Otrdiena, 17.janvāris   14:00 -17:00   (10 stud.) 
2.grupa 

 

Ceturtdiena, 

19.janvāris 
9:00 -12:00   (10 stud.) 

3.grupa 14:00 -17:00   (10 stud.) 
4.grupa 

 

Otrdiena, 

24.janvāris 
9:00 -12:00   (10 stud.) 

5.grupa 14:00 -17:00   (10 stud.) 

6.grupa Ceturtdiena, 26.janvāris  14:00 -17:00   (10 stud.) 
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Ceturtdiena, 19.janvāris    (2.grupa) 

Sākums 9:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 

55. Škapare Amanda                 MF - farm. 

33. Zane Lielpētere                   MF - farm. 

21. Kaņepe Baiba                      MF - farm. 

29. Laizāne Andra                     MF - farm. 

32. Laube Ieva                           MF - farm. 

06. Brūvere Simona                   MF - farm. 

13. Goruļova Darja                    DF - 5.sem. 

20. Kalniņš Oskars                     DF - 5.sem.    

31. Latsone Karlīna                    MF – farm. 

 
 

Ceturtdiena, 19.janvāris    (3.grupa) 

Sākums 14:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 

59. Vizule Laura                   DF 

12. Ghukasyan Nika             PPMF-psih. 

51. Siļvestrova Katerina       HZF-krievu filoloģija 

48. Romanova Evelīna         HZF – Āzijas studijas 

09. Čača Laima                    EVF 

54. Strautniece Kate             EVF        

18. Jauja Andrejs                  DF 

41. Orbis Kristaps                 DF 

37. Logins Kārlis                  HZF – klasiskā filoloģija 

30. Lasmane Elīza                HZF –Kult. un soc.antropoloģija 
 

Otrdiena, 24.janvāris      (4.grupa) 

Sākums 9:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 

39. Mihņenoks Rūdolfs           EVF 

49. Rudzīte Signe                    MF (ārst.) 
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Otrdiena, 24.janvāris       (5.grupa) 

Sākums 14:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 

46. Petrovs Aleksandrs           VFF-vēsture 

03. Babrovska Elīna                TF 

58. Tumbile Agnese               FNF – opt. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ceturtdiena, 26.janvāris      (6.grupa) 

Sākums 14:00 

Uzvārds , vārds   (fakultāte) 
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       METODISKIE NORĀDĪJUMI studiju īstenošanai 

 

 
 

Studiju kursa īstenojuma novērtējuma saņemšanai ir 

nepieciešami: 
 

1) patstāvīgi un radoši veiktā izglītojošā pētījuma  pārskats; 
 

2) pētījuma pārskata kopsavilkuma ziņojums (prezentācija).  
 

        Studiju process kā izglītojošā zinātniskā pētniecība  
 

Lai iegūtu studiju kursa īstenojuma novērtējumu, ikvienam 

studentam (-ei) ir jāizveido rakstiski noformēts veiktā pētījuma 

„Sistēmiskā domāšana”  p ā r s k a t s , kurš satur pētījuma 

fundamentālo (pacelšanās) daļu un lietišķo (nolaišanās) daļu, kā arī 

atbilstošu IEVADU un NOBEIGUMU. Pārskata kopapjoms līdz 10 lpp. 

teksta datornoformējumā, neskaitot pievienotās domu kartes – 

struktūrloģiskās shēmas un izmantoto informācijas avotu sarakstu. Pārskats 

pa daļām vai kopveselumā līdz kursa noslēguma eksāmenam jāiesniedz 

elektroniski andris.broks@lu.lv studijas vadošajam docētājam. Kursa 

eksāmens īstenojas kā pētījuma pārskata publiska prezentācija studiju 

noslēguma eksāmenā. 

Jūsu patstāvīgajam studiju darbam ieteicamais kursa klātienes 

nodarbību materiāls (struktūrloģisko shēmu jeb domu karšu kopas, lekciju 

audioieraksti u.c. materiāli) tiek ievietoti kursa autora LU blogā – 

http://blogi.lu.lv/broks/. Kursa autoram zināmie galvenie ieteicamie 

informācijas avoti doti kursa aprakstā, taču noteikti veicami arī patstāvīgi 

atbilstošas informācijas meklējumi, it īpaši internetā pieejamajās 

informācijas krātuvēs. Neaizmirsīsim, ka pētījuma pārskatā jāsniedz arī 

studēto informācijas  avotu saraksts. 

Latvijas Universitāte 

DOMĀŠANAS 

SISTEMOLOĢIJA 
 

LU asoc.prof., Dr.fiz. 

A N D R I S   B R O K S 

andris.broks@lu.lv  
http://blogi.lu.lv/broks/  

 

mailto:andris.broks@lu.lv
http://blogi.lu.lv/broks/
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Lai iegūtu studiju kursa īstenojuma novērtējumu, ikvienam 

studentam (-ei) ir jāizveido rakstiski noformēts veiktā pētījuma 

„Sistēmiskā domāšana” pilnvērtīgs  p ā r s k a t s,  kurš satur pētījuma 
fundamentālo (pacelšanās) daļu un tai sekojošo lietišķo (nolaišanās) 

daļu, kā arī atbilstošu IEVADU un NOBEIGUMU. 
 

 

                                     

 

  Fundamentālā 

                     PĒTNIECĪBA 

Parādību 

apzināšana - IZZIŅA 

      Lietišķā 

                   PĒTNIECĪBA 

TEORIJA 

Parādību izmantošana -      

-                            RĪCĪBA                                                              

* Apjēgtā apraksts:   

     izpratne, cēlonība 

* Projektēšana 

* Novērotā apjēga : 

        sapratne,   

             faktoloģija 

*Parādību       

novērojumi 

* Projekta             

īstenošana  

* Līdzekļu  

piesaiste 

P R A K S E  

  

APDOMA 

Studijas kā izglītojošā zinātniskā pētniecība 

Kursa studiju gaitā vispirms tiek izpētīta - noskaidrota sistēmiskās 

domāšanas b ū t ī b a – tiek rasta atbilde uz jautājumu  „kas tā tāda un 

kāpēc vispār sistēmiskā domāšana ?” Tas nozīmē studiju gaitā veikt 

fundamentāla rakstura zinātnisko pētījumu. 
 

Pēc tam tiek noskaidrota sistēmiskās domāšanas s ū t ī b a – tiek 

rasta atbilde uz jautājumu „kāpēc man vajadzīga sistēmiskā 

domāšana?”, kā to izmantot savā dzīves praksē. Tas savukārt nozīmē 

veikt lietišķa rakstura zinātnisko pētījumu.  
 

Apdoma – izzinātā domāšanas sistēmiskuma jeb sistēmiskās 

domāšanas  teorija - SISTĒMU TEORIJA ir veiktā fundamentālā pētījuma 

VISPĀRĪGS PĀRSKATS. Sistēmiskās domāšanas jeb sistēmu teorija kā 

tilts savieno studiju pacelšanās posmu – sistēmiskās domāšanas 

fundamentālo pētniecību ar studiju nolaišanās posmu - sistēmiskās 

domāšanas izmantošanas lietišķo pētniecību. Sistēmu teorijas sākotnējā 

apzināšana nodrošina sekojošo nolaišanos atpakaļ praksē, veicot nu jau 

teorētiski pamatotu rīcību. 
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Pētījuma  p ā r s k a t s 
 

   P ā r s k a t a  struktūra : 
 

Titullapa (virsraksts, autors, fakultāte, studiju programma) 
 

 

* IEVADS  (pētījuma pamatojums, pētījuma mērķis un uzdevumi) 
 

* 1.daļa Apziņas sistēmiskā organizācija un darbība 

Izglītojošā pētījuma fundamentālā jeb teorētiskā daļa, rodot sev savu 

atbildi uz jautājumu :  kas tā tāda „sistēmu jeb sistēmiskās domāšanas 

teorija”?  
 

* 2.daļa Sistēmu teorija praksē 

Izglītojošā pētījuma lietišķā jeb praktiskā daļa, rodot sev savu atbildi uz 

jautājumu : kā es varu izmantot sistēmu jeb sistēmiskās domāšanas teoriju  

savā darbībā?  
 

* NOBEIGUMS (pētījuma pašvērtējums (ieguvumi, veicot doto 

izglītojošo pētījumu), pētījuma rezultāti (galvenie secinājumi un 

priekšlikumi) 
 

* Izmantoto informācijas avotu saraksts 
 

Pārskata kopapjoms līdz 10 lpp. teksta datornoformējumā, neskaitot 

pievienotās domu kartes – struktūrloģiskās shēmas un izmantoto 

informācijas avotu sarakstu. Pārskats jāiesniedz elektroniski uz adresi  

andris.broks@lu.lv  studijas vadošajam docētājam līdz 2016.g. 

15.janvārim (ieskaitot).  
  
 

                 Pārskata kopsavilkuma   z i ņ o j u m s  

  

Kursa noslēgums īstenojas kā pētījuma pārskata kopsavilkuma 

publisks ziņojums (eksāmens). Atbilstošais ziņojuma uzskates materiāls 

(parasti ppt formātā) jāsagatavo un jāiesniedz vienlaikus ar pētījuma 

pārskatu. Ziņojums ilgst līdz 20 minūtēm, ietverot ziņojumu, atbildes uz 

jautājumiem un apspriešanu.  
 

 

       Z i ņ o j u m a   struktūra  
   

1.kadrs   Titullapa (virsraksts, autors, fakultāte, studiju programma) 
 

2.kadrs   Pētījuma pamatojums, mērķis, uzdevumi 
 

3., 4.kadrs   Pētījuma 1.daļā gūtās galvenās atziņas 
  

5., 6.kadrs   Pētījuma 2.daļā gūtās galvenās atziņas 
 

7.kadrs   Pētījuma galvenie secinājumi un priekšlikumi 
 

8.kadrs  Galvenie izmantotie informācijas avoti 
 

9.kadrs  Noslēguma lapa 

mailto:andris.broks@lu.lv

