
 

 
  

 

 

 

Rīgā, 2017.gada 03.februārī 

 

 

 RSU Psiholoģijas un socioloģijas olimpiāde skolēniem 

NOLIKUMS 
 

 

1. Olimpiādes mērķis – popularizēt psiholoģiju un socioloģiju vidusskolēnu vidū, 

sniedzot iespēju apliecināt savas zināšanas šajās jomās. 

2. Olimpiādes organizators – Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes 

Socioloģijas un psiholoģijas katedra, kas ir izstrādājusi olimpiādes uzdevumus. 

3. Olimpiādes dalībnieki – 11.-12. klašu skolēni. 

 

4. Olimpiādes norise. 

4.1. Olimpiādē ir 2 sekcijas – psiholoģijas un socioloģijas. Katrā sekcijā ir savi 

uzdevumi. Dalībnieks var izvēlēties, kurā olimpiādes sekcijā piedalīties.  

4.2. Visi olimpiādes uzdevumi ir valsts valodā 

4.3. Olimpiāde notiek klātienē, īstenojot gan rakstisko, gan praktiski interaktīvo sadaļu. 

4.4. Rakstiskajā daļā dalībnieki pilda testu. Laiks testa aizpildīšanai – ne vairāk kā 60 

minūtes. 

4.5. Praktiskajā daļā dalībnieki īsteno praktisku, interaktīvu uzdevumu, īstenojot 

socioloģijas sekcijā- ekspress aptauju, psiholoģijas sekcijā- gadījuma analīze; 

4.6. Praktiskās daļas uzdevuma rezultāti tiks prezentēti mutiski.  

4.7. Palīglīdzekļi, kurus atļauts izmantot olimpiādes laikā: darbs veicams ar pildspalvu 

un citi īpaši palīglīdzekļi nav nepieciešami. 

4.8. Norises laiks – 2017. gada 21.februārī, plkst.11.00 līdz plkst. 16.00.  

4.9. Norises vieta – Dzirciema iela 16, telpa C-1a (RSU Komunikācijas fakultātes 

Socioloģijas un psiholoģijas katedra). 

 

5. Olimpiādes uzvarētāju noteikšana un izziņošana.  

5.1. Olimpiādes darbus izvērtēs RSU pasniedzēju komisija , kas noteiks katras sekcijas 

uzvarētājus un 2. un 3. vietu ieguvējus. 

5.2. Olimpiādes rezultātus darīs zināmus olimpiādes norises dienā:  

5.2.1. Paziņojot kopvērtējuma rezultātus visiem klātesošajiem dalībniekiem.  

5.2.2. Nosūtot ziņu visiem dalībniekiem uz e-pastu. 

5.2.3. Ievietojot ziņu RSU Komunikācijas fakultātes mājaslapā. 

 

6. Balvas:  

6.1. Visi dalībnieki saņem nelielas dāvaniņas ar RSU simboliku. 

6.2. Otrās un trešās vietas ieguvēji saņem RSU suvenīrus (pieejamie suvenīri 

apskatāmi http://www.rsu.lv/par-rsu/rsu-suveniri), pēc savas izvēles: 

http://www.rsu.lv/par-rsu/rsu-suveniri


6.2.1. Otrā vieta izvēlās suvenīrus līdz 20 EUR vērtībā un ielūgumu uz 

izstādi SKOLA 2017 vienai personai; 

6.2.2. Trešā vieta izvēlās suvenīrus līdz 15 EUR vērtībā un ielūgumu uz 

izstādi SKOLA 2017 vienai personai. 

6.3. Pirmās vietas ieguvējs katrā no sekcijām saņem 10% vai 20%* lielu studiju 

maksas atlaidi savām studijām 1.kursā RSU attiecīgās jomas studiju programmā – 

profesionālā bakalaura studiju programmā „Psiholoģija” vai akadēmiskā bakalaura 

studiju programmā „Organizāciju un menedžmenta socioloģija” un ielūgumu uz 

izstādi SKOLA 2017 vienai personai.   

 

* Atlaides lielums atkarīgs no 1. kursā uzņemto studentu skaita attiecīgajā studiju programmā 2017./2018. 

akadēmiskajā gadā: 12 studenti – 10% atlaide; 20 studenti – 20% atlaide.  


