
1 
 

LU  2021/22. studiju gada pavasara eksāmenu sesija 

Studiju kurss SDSK1034  “Domāšanas sistemoloģija” 

(no pirmdienas 6.06.22  līdz piektdienai 1.07.22) 

Pieteikumi izvēlētajam eksāmena laikam ir obligāti jāiesūta elektroniski 

andris.broks@lu.lv  vismaz līdz 20.06.22  

Eksāmena kārtošanai nepieciešamais pētījuma pilnais pārskats (docx 

formātā) un rezultātu ziņojums kā prezentācija (pptx formātā) OBLIGĀTI 

jāiesūta vismaz 3 dienas pirms izvēlētās un apstiprinātās eksāmena dienas!    

Grafika personālais aizpildījums veidojas pieteikumu ienākšanas secībā,            

tas redzams kursa vadības blogā  https://blogi.lu.lv/broks/  
       

Ceturtdiena,     9.jūnijs   1.grupa    10:30 -13:30   (5 stud.) 

Natālija Murāne MF 4.sem.  

                                        2.grupa    16:30 -19:30   (5 stud.) 

Nikolajs Vetčinņikovs BVEF 4.sem. 

Roberts Krastiņš BVEF 4.sem. 

Otrdiena,    14.jūnijs  3.grupa    10:30 -13:30   (5 stud.) 

Aldis Lūdiņš         PPMF 8.sem. 

Emīls Purvinskis    BVEF  2.sem. 

Jeļizaveta Klimanova   FMOF 6.sem.  

                                    4.grupa     16:30 -19:30   (5 stud.) 

Jeļena Vavilova    MF  4.sem. 

Piektdiena,    17.jūnijs  4p.grupa    16:30 -19:30   (5 stud.) 

                        

                            Atcelta, jo nav saņemti pieteikumi 

 

UZMANĪBU 

Pieteikumi izvēlētajam eksāmena laikam ir obligāti jāiesūta 

elektroniski andris.broks@lu.lv  līdz 20.06.22 

Otrdiena,    21.jūnijs  5.grupa    10:30 -13:30   (5 stud.) 

                          Samanta Migliņa  HZF  (Baltu filoloģija 2.sem.) 

        Lāsma Derkača       BVEF  2.sem  

      Miķelis Straujums      BVEF  4.sem. 

   

mailto:andris.broks@lu.lv
https://blogi.lu.lv/broks/
mailto:andris.broks@lu.lv
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     23. un 24. jūnijā  

vēlu visiem lustīgas Līgo un Jāņu dienas ! 
       

                                      6.grupa      16:30-19:30   (5 stud.) 

                   Rēzija Granta       FMOF  6.sem. 

                      Ksenija Rusanova      HZF (Āzijas studijas)                 

Pirmdiena, 27.jūnijs  7.grupa    10:30 -13:30   (5 stud.) 

Aļina Mihailova      HZF  4.sem. 

    Toms Bicāns      DF  6.sem. 

* 

* 

  Ričards Rasums     MF   4.sem. 

 

                                   8.grupa    16:30 -19:30   (6 stud.) 

    Viktorija Toševa     BVEF   2.sem. 

    Sanija Rjačevska     BVEF   2.sem. 

Laura Karkovska     MF  8.sem. 

                       Amanda Ulmane    MF 4.sem.   

Margarita Ļoļāne    MF 4.sem. 

*  

Otrdiena,      28.jūnijs   9.grupa    16:30 -19:30   (6 stud.) 

              Robins Ušackis    MF 4.sem   piet. 28.02.22 

              Daniela Strode   BVEF 2.sem     31.05.22   

   Artūrs Riekstiņš   DF 6.sem   6.06.22  

                         Kristers Znotiņš   PPMF 4.sem. 6.06.22 

                                              *     

                                              *                                           

Trešdiena,    29.jūnijs   10.grupa    10:30 -13:30   (6 stud.) 

Elisa Andževa     MF  8.sem. 

                     Beatrise Dinsberga      MF   4.sem. 

             Zane Bēta    BVEF  2.sem. 

  Mārtiņš Gerke    MF  8.sem. 

*  

*                                       

                                        11.grupa      16:30 -19:30   (6 stud.) 

      Sanda Skrastiņa       BVEF  4.sem. 

       Laine Jansone         BVEF  2.sem. 

                 Oksana Bagrina        MF 4.sem (farmācija) 

* 

* 

*                
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Īpašas nepieciešamības gadījumos: 

• izņēmuma kārtā var tikt organizētas pašlaik grafikā neieplānotas 

eksāmenu grupas vai individuāla eksāmena kārtošana arī citā 

laikā; 

• atsevišķos gadījumos eksāmens var tikt pamatoti kārtots bez 

mutiskas ziņojuma jeb prezentācijas, taču ziņojuma uzskates 

materiālam jābūt obligāti iesūtītam kopā ar pētījuma pārskatu. 

Šajos gadījumos vērtējums tiks veikts attālināti jeb neklātienē, 

pamatojoties tikai uz rakstiski iesūtītajiem materiāliem. Ļoti bieži 

ziņojuma mutiskā sniegšana jeb prezentācija, it īpaši atbildes uz 

visu klātesošo uzdotajiem jautājumiem,  var būtiski celt veiktā 

darba galīgo novērtējumu.    

 

 

 

 

 
 

     Ceturtdiena,  30.jūnijs  12.grupa    10:30 -13:30   (6 stud.) 

Artūrs Babris      DF   6.sem 

Dāvis Briedis      DF   6.sem. 

                   Viktorija Veinberga      PPMF  4.sem. 

                   Mihails Tumaševičs      DF 6.sem. 

               Annemarija Čaikovska     MF   8.sem. 

                          Kristiāna Gulbe     MF   8.sem.   

 

                                      13.grupa     16:30 -19:30   (8 stud.) 

Germans Rakitenko      DF   6.sem. 

      Vlads Djomins      MF 4.sem. 

         Julians Sadu       MF 4.sem. 

         Markuss Dubavs      PPMF   4.sem. 

* 

* 

* 

* 
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Visiem var lieti noderēt šādas metodiskās atgādnes 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

       METODISKIE  PADOMI  studiju īstenošanai - 

studijas kā izglītojošais zinātniskais pētījums “Sistēmiskā domāšana» 

Izglītojošais zinātniskais pētījums kā ikviena mērķtiecīga cilvēkdarbība 

ietver trīs universālās trapeces daļas, kuras atbilst trim kursa attiecīgajām daļām. 

 1.daļa - pacelšanās – izzinošais jeb fundamentālais pētījums (kas tā tāda 

sistēmiskā domāšana un kāpēc?) 

 2.daļa - apdoma, kurā koncentrēti apkopo 1.daļā izzināto, lai pēc tam   

vispārīgās teorētiskās atziņas mērķtiecīgi izmantotu konkrētā dzīves praksē.  

                   Pētījuma PĀRSKATS  

    (līdz 10 lpp. Word docx datorrakstā) 

Šis ir vispārizglītojošs zinātniskais 

pētījums par noteiktu tēmu “Sistēmiskā 

domāšana”  Pārskats ir DOMRAKSTS, kas 

pēc satura un formas nav pasīvs 

atstāstījums, bet gan patstāvīgi radošs 

zinātnisks raksts jeb sacerējums ar 

noteiktu struktūru, vērtējoši izmantojot 

studētos informācijas materiālus. 

  Pētījuma REZULTĀTU ZIŅOJUMS                   

(līdz 15 minūtēm, pptx formātā) 

Studiju process kā pētījums  ir apzināta 

mērķtiecīga cilvēkdarbība jaunas dzīves 

pieredzes iegūšanai. EKSĀMENS ir pētnieka 

patstāvīgi un radoši, atbilstoši tēmai gan pēc 

satura, gan formas īstenota studiju procesa 

rezultātu  ziņošana jeb prezentācija.  Ziņojumam 

ir jābūt iespējami īsam, skaidram un izsmeļošam, 

klausītājiem/lasītājiem saprotamā valodā 

prezentētai jauniegūtajai dzīves pieredzei.  
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3.daļa - nolaišanās – vispārīgajās sistēmu teorijas atziņās sakņots studenta 

paša izvēlētas konkrētas parādības sistēmisks lietišķais pētījums, kas ir saistīts ar 

kādas noteiktas dzīves vajadzības apmierināšanu. 

 

Prasības studiju procesa rezultātu novērtējuma ieguvei 

 Lai iegūtu studiju kursa īstenojuma novērtējumu, ikvienam studentam  

(studentei) ir jāizveido un savlaicīgi jāiesniedz rakstiski noformēts patstāvīgi un 

radoši veiktā izglītojošā zinātniskā pētījuma „Sistēmiskā domāšana”                        

p ā r s k a t s un  pētījuma rezultātu  z i ņ o j u m s (prezentācija).  

Pārskats satur pētījuma IEVADU,  1. jeb fundamentālo (pacelšanās jeb izziņas) 

daļu, 2. jeb pētījuma teorētisko pamatatziņu apkopojuma daļu, kā arī 3. jeb 

pētījuma lietišķo (nolaišanās) daļu un pētījuma NOBEIGUMU. Pārskata kopapjoms līdz 

10 lpp. teksta datornoformējumā, neskaitot pievienotās domu kartes – 

struktūrloģiskās shēmas un izmantoto  informācijas avotu sarakstu. Pārskats 

savlaicīgi jāiesniedz elektroniski studijas vadošajam docētājam andris.broks@lu.lv.  

Kursa eksāmens īstenojas kā veiktā pētījuma  p ā r s k a t a    ziņojuma   prezentācija 

- ziņojuma noklausīšanās un apspriešana, kam  seko darba kopnovērtēšana.  

Pētījuma „Sistēmiskā domāšana” pārskata IEVADS, 1. un 2.daļa un 

izmantoto informācijas avotu saraksts jāsagatavo un jāiesūta elektroniski 

andris.bro@lu.lv līdz 2022.gada 10.maijam, bet pilnais pētījuma pārskats (docx 

formātā) un pētījuma rezultātu  ziņojuma/prezentācijas materiāls (pptx 

formātā) jāizstrādā un jāiesūta elektroniski ne vēlāk kā trīs dienas līdz 

izvēlētajam eksāmena laikam, kas obligāti jāapstiprina līdz 2022.gada 

20.jūnijam.  Pētījuma ziņojumu prezentācijas  (kursa eksāmens) notiek  

attālinātā tiešsaistē atbilstoši sesijas grafikam pa grupām laikā no 2022.gada 9. 

līdz 30.jūnijam. 

Izglītojošā zinātniskā pētījuma pārskata un ziņojuma (prezentācijas) 

kopvērtējums atbilstoši trim patstāvīgā radošuma līmeņiem ir šāds: 9 vai 10 - 

izteiktas savas oriģinālas atziņas, 6 vai 7 vai 8 – sasniegts sistēmiskās domāšanas 

sapratnes un izpratnes līmenis, 4 vai 5 – sasniegts priekšstatu līmenis. 
 

 

 

 

mailto:docētājamandris.broks@lu.lv
mailto:docētājamandris.broks@lu.lv
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Pētījuma „SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA”  p ā r s k a t s 

Titullapas paraugs 

 

LU  ……………. fakultāte 

Bakalaura studiju  

izvēles kurss “Domāšanas sistemoloģija” 
 

Izglītojošā zinātniskā pētījuma “SISTĒMISKĀ  DOMĀŠANA” 

p ā r s k a t s    

 

Studente :  Anna Bērziņa   anna.berzina@inbox.lv       

Docētājs: LU emer.prof. Andris Broks    andris.broks@lu.lv        

 

2022 

 

Pētījuma  p ā r s k a t a  struktūra 
 

                                            Satura rādītājs                                                                                                        

IEVADS  (pētījuma pamatojums, pētījuma mērķis un uzdevumi) 

                          1.daļa. Sistēmiskā domāšana.                                                     

Izglītojošā pētījuma fundamentālā jeb teorētiskā daļa, rodot sev savu atbildi uz 

jautājumu :  kas tā tāda un kāpēc „sistēmiskā domāšana” un “sistēmu teorija 

2.daļa.  Sistēmu teorijas vispārīgs pārskats  (galveno pamatatziņu kopsavilkums).  

                         3.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  

kādas izvēlētas savas dzīves vajadzības apmierināšanai? 

 NOBEIGUMS (pētījuma rezultāti (galvenie secinājumi un priekšlikumi), 

pētījuma pašnovērtējums (akcentējot ieguvumus, kas gūti veicot doto 

izglītojošo pētījumu) un perspektīvā attīstība nākotnē.  

                       Izmantoto informācijas avotu saraksts 

mailto:anna.berzina@inbox.lv
mailto:andris.broks@lu.lv
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Pētījuma rezultātu ziņojums (prezentācija) 
  

Studiju noslēgums  īstenojas kā pētījuma pārskata kopsavilkuma publisks 

ziņojums, iegūto rezultātu apspriešana un vērtēšana. Atbilstošais ziņojuma 

prezentācijas materiāls (parasti pptx formātā) ir jāsagatavo un jāiesniedz 

vienlaikus ar pētījuma pārskatu. Ziņojuma prezentācija un apspriešana, 

atbildes uz klausītāju jautājumiem ilgst līdz 30  minūtēm, ziņojumam veltot 10-

15 minūtes.     

Ziņojuma (prezentācijas)   struktūra 

  1.kadrs   Titullapa (virsraksts, autors) 

2.kadrs   Pētījuma pamatojums, mērķis, uzdevumi 

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

 5.kadrs  Sistēmu teorijas pamatatziņu kopums 

6., 7.kadrs   Pētījuma 3.daļā gūtās galvenās atziņas 

8.kadrs   Pētījuma galvenie secinājumi un priekšlikumi 

9.kadrs  Galvenie izmantotie informācijas avoti 

10.kadrs  Noslēguma lapa     

 

           Pārskata  titullapas noformējums                 Prezentācijas ievada kadrs  

 

 

 

 

 

 

          Apdomājot savu prezentācijas ziņojumu (tiešsaistes saziņa netiek 

ierakstīta!), šī ziņojuma noslēgumā būtu jāsniedz arī  vismaz mutisks sava 

studiju darba pētījuma pašvērtējums, īpaši apdomājot sava personīgā  un 

LU …….. fakultāte 
 

Bakalaura studiju 

izvēles kurss “Domāšanas sistemoloģija” 
 

Izglītojošā zinātniskā pētījuma 

“SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” 

Pārskats 
 

 

Students : ………… 

Docētājs : LU emer.prof.Andris Broks 

2022 

LU …….. fakultāte 
 

Bakalaura studiju 

izvēles kurss “Domāšanas sistemoloģija” 
 

Izglītojošā zinātniskā pētījuma 

“SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA” 

rezultātu ziņojums 
 

Students : ………… 

Docētājs : LU emer.prof.Andris Broks 

2022 
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studiju kursa mērķu sasniegtību. Proti, vai šie mērķi bija savstarpēji pietiekami 

kopīgi vai arī stipri atšķirīgi? Ko Jūs katrs par to paši domājat, kā vērtējat? 
 

 

 

 

DOMĀŠANAS SISTEMOLOĢIJA  - 2021-2022.akadēmiskā gada  

pavasara semestra studiju materiāli internetā 

DS(2)21-22   

https://failiem.lv/u/zatjaz9qb 

01_DS(2)21-22 IEVADS 8.02.22                        https://failiem.lv/u/3a779rghb  

02_DS(2)21-22 Domu Pasaule                      https://failiem.lv/u/vu4qwh3d7  

03_DS(1)21-22 Domu aprite                         https://failiem.lv/u/zrtf89s9u 

04_DS(2)21-22  DP sakārtotība                    https://failiem.lv/u/36xbyw263  

05_DS(2)21-22 ST-ābece A                      https://failiem.lv/u/h3utw37wf  

06_DS(2)21-22 ST-ābece B                      https://failiem.lv/u/3t7j9m4p3 

07_DS(2)21-22 ST-ābece C                      https://failiem.lv/u/ew6u7qs3z 

https://failiem.lv/u/zatjaz9qb
https://failiem.lv/u/3a779rghb
https://failiem.lv/u/vu4qwh3d7
https://failiem.lv/u/zrtf89s9u
https://failiem.lv/u/36xbyw263
https://failiem.lv/u/h3utw37wf
https://failiem.lv/u/3t7j9m4p3
https://failiem.lv/u/ew6u7qs3z
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08_DS(2)21-22 CILVĒKS kā sistēma      https://failiem.lv/u/n9upvx3zx  

09_DS(2)21-22 DZĪVE kā sistēma          https://failiem.lv/u/6n6zgyevd  

10_DS(2)21-22 SABIEDRĪBA kā sistēma    https://failiem.lv/u/qwm4gt97d  

11_ DS(2)21-22 SISTĒMISKĀ DOMĀŠANA https://failiem.lv/u/mmhn4f29g 

12_ DS(2)21-22 VALSTS sistemoloģija        https://failiem.lv/u/4mb3ramsn 

13_ DS(2)21-22 IZGLĪTĪBAS stml.                 https://failiem.lv/u/azgqyffvg  

14_ DS(2)21-22 PĒTNIECĪBAS stml.             https://failiem.lv/u/ww428nvt5  

15_ DS(2)21-22 GARĪGUMA stml.             https://failiem.lv/u/fpjn2jtpj   

16_ DS(2)21-22 NOBEIGUMS  31.05.22     https://failiem.lv/u/yykxqj6wz  

 

 

 

 

https://failiem.lv/u/n9upvx3zx
https://failiem.lv/u/6n6zgyevd
https://failiem.lv/u/qwm4gt97d
https://failiem.lv/u/mmhn4f29g
https://failiem.lv/u/4mb3ramsn
https://failiem.lv/u/azgqyffvg
https://failiem.lv/u/ww428nvt5
https://failiem.lv/u/fpjn2jtpj
https://failiem.lv/u/yykxqj6wz

