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1. Studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija” misija, mērėi un
uzdevumi
Misija - nodrošināt studentiem iespēju nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras sistēmā pēc
vidējās (vispārējās vai profesionālās), vidējās profesionālās (kosmētiėis) vai 1. līmeĦa
profesionālās augstākās (medicīnas māsa) izglītības iegūšanas lietišėo profesionālo studiju
rezultātā apgūt Eiropas ietvarstruktūrām analogu pirmā cikla kvalifikāciju (120 KP / 180
ECTS) vai arī īso studiju kvalifikāciju (80 KP / 120 ECTS) studējot 1.līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmā „Estētiskā kosmetoloăija”, lai kĜūtu par
4.kvalifikācijas līmeĦa skaistumkopšanas speciālistiem kosmetoloăijā atbilstoši aizvien
pieaugošajām ES un Latvijas darbu devēju prasībām par profesionālās darbības kvalitāti.
Stratēăiskie mērėi:
1. Pielietojot apmācības procesā pasaules praksē pārbaudītos modernākos kosmetoloăijas
materiālus, līdzekĜus, metodes, aparatūru, tehnoloăijas un profesionāli atzītas studiju
organizācijas un apmācības metodes, akadēmiski, intelektuāli un profesionāli
sagatavot studentus atbilstoši Valsts profesionālās augstākās izglītības standarta
un Profesijas standarta PS 0203 „Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā”
prasībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas,
profesionālās prasmes un praktiskās iemaĦas, lai viĦi varētu pilnvērtīgi strādāt
skaistumkopšanas uzĦēmumos, veselības aprūpes iestādēs vai kā individuālie
komersanti ar mūsdienu kosmetoloăijas tehnoloăijām un metodēm, pielietojot
kosmētikas produktus sejas un / vai ėermeĦa skaistumkopšanas problēmu risināšanā,
ievērojot profesionālo darba ētiku, darba un tehniskās drošības standartus, vispārējās
higiēnas prasības un citus profesionālās darbības normatīvos aktus.
2. Motivēt viĦus pārzināt kosmētikas un kosmetoloăijas tirgu un rūpēties par savu
tālākizglītību un profesionālo izaugsmi izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā –
kosmetoloăijā, kosmētikas produktu menedžmentā, solārija aparatūras menedžmentā,
kosmetoloăijas tehnoloăijās un metodēs, lai mūžizglītības ceĜā vienmēr būtu zinoši un
prasmīgi profesionāli darbinieki, konsultanti, darbu organizētāji un / vai vadītāji, kā
arī komersanti.
3. Studiju gaitā studējošie tiks sagatavoti arī iespējai turpināt studijas otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības programmās, lai iegūtu piektā līmeĦa profesionālo
kvalifikāciju.
Uzdevumi - attīstot un pilnveidojot studiju informatīvo un materiāli tehnisko bāzi, pieaicinot
augsti izglītotus un kvalificētus profesionālus lektorus un atzītus profesionālus praktiėus,
nodrošināt studiju procesa kvalitatīvu norisi. Ikdienas izglītošanas darbā attīstīt studentos
uzĦēmību, iniciatīvu, radošu, elastīgu domāšanu un spēju pašam atrast savu vietu sabiedrībā un
pakalpojumu darba tirgū. Pielietot apmācību metodes, kas iemācītu studentam patstāvīgi
risināt nestandarta situācijas, liktu radoši izmantot apgūtās zināšanas, prasmes un iemaĦas,
kā arī motivētu viĦu attīstoši organizēt un modernizēt savu darba vidi un nepārtraukti
pilnveidot savas profesionālās un praktiskās kompetences. Ievērojot Eiropā un Latvijā
esošo darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma pastāvīgi mainīgo konjunktūru, teorētiski un
praktiski sagatavot kvalificētus, pakalpojumu darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus.
Nodrošināt tādu studiju teorētiskā un praktiskā apmācības procesa un profesionālās
kvalifikācijas pārbaudījumu kvalitātes līmeni, lai iegūto profesionālo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju atzītu ne tikai Latvijā, bet arī ārvalstīs. Lietišėajiem zinātniskajiem
pētījumiem skaistumkopšanas jomā, kas veltīti Latvijas un ārvalstu jaunu kosmētisko līdzekĜu,
metožu, tehnoloăiju un aparatūru apguvei, jāveicina studējošo profesionālo zināšanu
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modernizāciju un izaugsmi. Pieaicinot atzītus profesijas speciālistus no ES un Latvijas,
programmā paredzēts paralēli studiju kursiem papildus organizēt Kosmetoloăijas koledžas
(tālāk – KK) darbības pamatvirzieniem atbilstošus izglītojošos pasākumus - publiskus kursus,
lekcijas, seminārus, konferences, pieredzes apmaiĦas braucienus un studiju kvalifikācijas
prakses nozares Latvijas un ārvalstu vadošajos uzĦēmumos un profesionālās izglītības iestādēs.
Sadarbojoties ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm un darba devējiem profesionālās
izglītības un darbības jomā, kā arī profesionālās izglītības informācijas iestādēm un avotiem,
informēt sabiedrību par koledžas darbību un profesionālās augstākās izglītības ieguves
iespējām koledžā, t.sk. ārvalstniekiem.

2. Studiju programmu kopas „Estētiskā kosmetoloăija” darbības
organizācija un iekšējas kvalitātes kontrole

2.1. Studiju procesa norise
Studiju procesu plāno un izpildi uzrauga studiju daĜa un studiju programmas īstenošanu
organizē un koordinē KK direktors. Studiju procesa norisi, dokumentālo un studiju metodisko
materiālu nodrošinājumu organizē, kā arī sekmju uzskaiti veic KK administrācija. Materiāli
tehnisko un studiju informatīvi tehnoloăisko iekārtu nodrošinājuma jautājumus risina
dibinātājs.
Studiju procesu norisi un programmas īstenošanu reglamentē koledžas iekšējie dokumenti, kas
izstrādāti adaptējot Eiropas ietvarstruktūru un BoloĦas procesa rekomendācijas (BoloĦas
1999.gada deklarācija par izglītības līmeĦu salīdzināmību ES telpā; Prāgas 2001.gada
deklarācija par mūžizglītības, kā iekšējas nepieciešamības, iekĜaušanu studiju programmās un
studentu pašpārvaldes darbības veicināšanu; Berlīnes 2003.gada deklarācija par kopīgas
grādu sistēmas prasību ieviešanu ES dalībvalstīs) un attīstot Eiropas asociācijas kvalitātes
nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) vadlīniju kopuma ieteikumus, atbilstoši
Izglītības likumam, Augstskolu likumam, Profesionālās izglītības likumam, Valsts
profesionālās augstākās izglītības standartam, Profesijas standartam, kā arī LR MK
noteikumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas un citiem normatīvajiem aktiem.
Pamatdokumenti, kas reglamentē studiju norisi un organizāciju koledžā ir – Kosmetoloăijas
koledžas nolikums, Ievadinstruktāža, UzĦemšanas noteikumi studiju gadam, Studiju
programma, Studiju procesa grafiks, studiju plāni, studiju kursu programmas, studiju
nodarbību saraksti, Studiju kvalifikācijas prakses programma. Studiju kursu saturu, to
apjomu un apmācības veidu sadalījumu pa semestriem reglamentē studiju kursu
programmas, kuras apstiprina KK padomes sēdē. SaskaĦā ar studiju procesa grafiku un
studiju plānu, kas nosaka studiju kursu un zināšanu pārbaudījumu sadalījumu pa semestriem,
tiek sastādīts nodarbību un pārbaudījumu saraksts katrai studiju kursu programmai
atsevišėi katrā semestrī un mēnesī.
Dokuments, kas nosaka studentu un koledžas attiecības ir abpusēji noslēgts studiju līgums par
izglītības iegūšanu. Imatrikulētajiem studentiem izsniedz koledžas studenta apliecību. No
imatrikulācijas brīža studentam ir visas tiesības, ko paredz Izglītības likums, Profesionālās
izglītības likums, Kosmetoloăijas koledžas nolikums un Studiju un pārbaudījumu
nolikums, kas paredz, ka KK studentiem ir iespēja brīvi izteikt savu viedokli par studiju
programmu, iesniegt priekšlikumus studiju programmas uzlabošanai, ieskaitīt studiju
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novērtējumā citās studiju programmās iegūtās zināšanas, kā arī uz laiku (ne ilgāku par 2
gadiem) pārtraukt studijas (saĦemt akadēmisko atvaĜinājumu), saglabājot attiecības ar koledžu.
Lai informētu studentus par studiju sistēmu, saturu un nosacījumiem, pirmajā studiju dienā
studentam tiek izsniegta Studenta rokasgrāmata ar nepieciešamo studiju gaitas procesu un
saturu reglamentējošo informāciju , t.sk. Profesijas standarts PS 0203 „Skaistumkopšanas
speciālists kosmetoloăijā”. Katra studiju kursa apguves laikā studentam semestrī ir jānokārto
studiju kursa programmā noteiktie starppārbaudījumi - kontroldarbi, kursa darbi, patstāvīgie
darbi. Studiju kurss noslēdzas ar gala pārbaudījumu - ieskaiti vai eksāmenu. Pirms eksāmena
papildus tiek plānotas 2 stundu konsultācijas.
Studiju laikā katru semestri saĦemtais starppārbaudījumu vērtējums tiek atzīmēts studiju
žurnālā un gala pārbaudījumi – pārbaudījumu (atzīmju) protokolā. Katram studentam tiek
izsniegta sekmju grāmatiĦa, kurā regulāri tiek atspoguĜoti iegūtie apgūto zināšanu
novērtējumi.
Gadījumā, ja students nav izpildījis studiju kursa programmā noteiktās prasības (nav - nokārtoti
kontroldarbi, iesniegti kursa darbi, veikti patstāvīgie darbi), viĦš netiek pielaists pie studiju
kursa gala pārbaudījuma (ieskaite vai eksāmens) kārtošanas un mācībspēks pārbaudījuma
atzīmju protokolā izdara ierakstu ”Nepielaists” . Pārbaudījumu protokola ieraksti tiek reăistrēti
studiju žurnālā un grupas sekmju izrakstā.
Nodarbību sarakstā vai eksāmena / ieskaites grafikā plānotajā laikā nenokārtotais pārbaudījums
ir akadēmiskais parāds. Akadēmiskā parāda kārtošana ir papildus studiju maksai
apmaksājams pakalpojums, kura cena tiek noteikta koledžas padomes sēdes apstiprinātā
izcenojuma sarakstā.
Pārbaudījumu pieĦemšanas kārtību detalizētāki reglamentē Studiju un pārbaudījumu
nolikums. Studentam ir tiesības apstrīdēt saĦemto vērtējumu, par ko pēc pārbaudījuma piecu
studiju dienu laikā ir jāiesniedz rakstiski motivēta apelācija koledžas direktoram. Pēc apelācijas
saĦemšanas direktors izveido atkārtota pārbaudījuma komisiju trīs mācībspēku sastāvā, kas
vērtē atkārtoto pārbaudījumu. Komisijas pārbaudījums nav apstrīdams.
Studentu eksmatrikulē, ja students - pats to vēlas (uz iesnieguma pamata), nav nokārtojis
studiju gada studiju plānā paredzētos izglītības kvalitātes novērtēšanas pārbaudījumus vai
būtiski pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus.

2.2.Studiju programmas pilnveidošana

Kopš studiju programmas licencēšanas 2005.gada 21.jūnijā studiju procesa uzlabošanas un
pilnveides nolūkos tajā veiktas dažas korekcijas, kas nepārsniedz 20 % no kopējā studiju kursu
skaita, nemaina apgūstamo studiju apjomu, nemaina kredītpunktu (turpmāk – KP) kopskaitu
un nemaina studiju ilgumu.

Nr.

Studiju kursu izmaiĦas

1

Atsevišėie
studiju
kursi
„UzĦēmējdarbības ekonomika
un pakalpojumu organizācija”,
„UzĦēmējdarbības
tiesiskie
pamati”, „Personālvadība” un
„Menedžmenta
pamati”

Mērėis

KP izmaiĦas
pirms pēc
Veicot atsevišėu informatīvo bloku
11
6
pārejošo sasaisti un izslēdzot mācību
vielas dublēšanos, pilnveidots mācību
vielas kompozicionālais izklāsts un
izklāsta loăiskā secība, Tādējādi
paaugstināta studiju pasniegšanas un
6

2

3

4

5

6

7

8

9

apvienoti vienotā blokā studiju
kursā
„UzĦēmējdarbība”
No C bloka (izvēles kursi)
studiju
kurss
„Stilistika”
pārcelts uz B bloku (nozares
profesionālie studiju kurs)
Mainīts kursa „Stila un krāsu
mācība”
nosaukums
uz
„Dekoratīvā kosmētika” un
pilnveidots tā saturs
Mainīts
studiju
kursa
”Kosmetoloăijas
teorija”
nosaukums uz „Kosmetoloăija” un tajā iekĜauts apakškurss
„Inovācijas
un
aktualitātes
kosmetoloăijā”
(ārvalstu vieslektoru praktisko
semināru formā)
Studiju programmā papildus
iekĜauts studiju kurss „Manikīrs un pedikīrs”
Studiju kurss „Kosmetoloăijas
pārdēvēts
par
aparatūra”
„Fizikālā estētiskā medicīna”
Studiju kurss „Filosofija un
ētika” pārdēvēts par „Estētika
un ētika”
Studiju kurss „Medicīnas
zinību bloks Nr. 1” pārdēvēts
par „Anatomija un fizioloăija”
Studiju kurss „Medicīnas
zinību bloks Nr. 2” atvērts un
precizēts

apguves kvalitāte un izbrīvētas
mācību stundas citiem studiju kursiem
3

3

3

4

3

6

ĥemtas vērā studentu vēlmes un
profesionālo kosmetologu ieteikumi

0

1,5

Programmas saturam un Profesijas
standartam PS 0203
atbilstošāks
nosaukums (Ħemti vērā studentu un
profesionālo kosmetologu ieteikumi)
Programmas saturam un Profesijas
standartam PS 0203
atbilstošāks
nosaukums
Programmas saturam un Profesijas
standartam PS 0203
atbilstošāks
nosaukums
Novērsta studiju apakškursu dublēšanās

5

3

2

2

6

6

12

11

Programmas saturam atbilstošāka
studiju kursu realizācija (Ħemtas vērā
studentu vēlmes un profesionālo
kosmetologu,
t.sk.
ārvalstnieku,
ieteikumi)
Programmas saturam atbilstošāks
nosaukums un praktisko darbu apjoms
(Ħemtas vērā studentu vēlmes un
profesionālo kosmetologu ieteikumi)
Programmas saturam atbilstošāks
nosaukums un praktisko darbu
apjoms (Ħemtas vērā studentu vēlmes
un
profesionālo
kosmetologu
ieteikumi)

2.3. Iekšējās kontroles organizācija
Lai students tiktu pielaists pie studiju programmas nobeiguma pārbaudījumu
(kvalifikācijas eksāmens, kura sastāvdaĜas ir: praktisko prasmju un iemaĦu pārbaude,
rakstiskais pārbaudījums un kvalifikācijas diplomdarba aizstāvēšana) kārtošanas, jābūt
nokārtotiem visiem studiju programmā noteiktajiem studiju kursu gala pārbaudījumiem. Ja
students vēlas uz laiku pārtraukt studijas KK, tad studentam jāiesniedz iesniegums koledžas
direktoram. Studiju pārtraukums tiek noteikts ar direktora rīkojumu. Šajā laikā students netiek
eksmatrikulēts. Studiju pārtraukuma laikā students var kārtot parādus (akadēmiskos un
finansiālos), bet viĦam liegta to koledžas resursu izmantošana, kas ietilpst plānotajā studiju
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maksā. KK kā privāta izglītības iestāde īsteno maksas studijas, t.i. studiju maksu sedz paši
studenti vai viĦu darba devēji (vai citas trešās personas). Studiju maksas lielums un apmaksas
termiĦi tiek saskaĦoti ar katru studentu individuāli, balstoties uz viĦa iesniegumu.
KK dibinātāji sekmīgi studējošajiem katru studiju gadu piedāvā īpašas atlaides studiju maksai
un profesionālo materiālu un tehnikas iegādei.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju programmu īstenošanu, tiek veiktas regulāras studiju
nodarbību norises pārbaudes. Pārbaudes gaitā novērotais tiek pārrunāts ar mācībspēku.
Katra studiju gada noslēgumā notiek studentu (anonīmā) anketēšana par īstenoto studiju
kursu programmu saturu, pasniegšanas un zināšanu novērtēšanas metodēm un saturu. Anketa
satur tādus jautājumus kā: „Vai programmā paredzētās tēmas ir saistošas? Vai studiju kursā
aplūkotās tēmas dublējas ar citiem studiju kursiem? Vai paredzētās vielas izklāsts bija
saprotams? Vai izdales materiāls bija pietiekams? Vai studiju priekšmetos ir uzskates
materiāli? Vai apmierina mācībspēka studiju kursa pasniegšanas stils?” Pēc anketu izskatīšanas
koledžas administrācija sagatavo kopsavilkumus. Uz izvērtēšanas slēdzienu pamata tiek
veiktas arī KK perspektīvā attīstības plāna korekcijas un veiktas pārrunas ar mācību spēkiem
un studentiem par studiju programmas organizāciju un satura analīzi, izvērtēšanu un
pilnveidošanu. Tiek analizēts – vai iegūtās zināšanas un prasmes atbilst studiju kursa mērėu
taksonomijai, vai ir izpildīti plānotie uzdevumi. Kopsavilkumi ir pieejami pie direktora.
Reizi studiju gadā tiek organizētas mācībspēku un administrācijas aptaujas, kurās personāls
var izteikt savu viedokli par dažādiem procesiem izglītības iestādē. Arī šo aptauju
kopsavilkumi ir pieejami pie direktora.

3. Pārskats par studiju kursu sadalījumu
3.1. Vispārīgs studiju kursu apraksts
Studiju programma tika izstrādāta atsaucoties uz darba devēju aicinājumu kā arī pēc
skaistumkopšanas speciālistu un vidējās speciālās izglītības iestāžu absolventu – kosmētiėu
aptaujas rezultātiem. Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības apgūšana tiek īstenota ar
nolūku veicināt Eiropas un citu ārvalstu kosmetoloăijas izglītības programmu integrāciju
Latvijā, ieskaitot jaunus kosmētiskos līdzekĜus un tehnoloăiskās iekārtas, ārvalstu
menedžmenta un uzĦēmējdarbības pieredzi nozarē, tādējādi aizpildot ar speciālistiem vēl
pilnībā neaizĦemto un pastāvīgi attīstošos pakalpojumu pieprasījuma sfēru kosmetoloăijā.
Studiju programma izveidota, balstoties uz Valsts profesionālās augstākās izglītības
standartu un Profesijas standartu PS 0203 “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā”
normām. Liela vērība tiek pievērsta specifiskajiem nozares profesionālajiem studiju kursiem
(t.sk. modernajām inovācijām) un studiju kvalifikācijas prakses organizācijai, lai veicinātu
radošas aktivitātes attīstīšanu ar domu, ka, mainoties mūsdienu tirgus prasībām
skaistumkopšanas pakalpojumu sfērā, skaistumkopšanas speciālistam kosmetoloăijā jāspēj ātri
reaăēt uz izmaiĦām un pēc iespējas savlaicīgi jābūt gatavam pakalpojumu pieprasījumu
apmierināt ne tikai kā izpildītājam – darba Ħēmējam, bet arī kā darba devējam – kosmetoloăijas
komercuzĦēmuma darba organizatoram un vadītājam.
Studiju programmas saturu veido šādas programmas pamatdaĜas - studiju kursi (norit lekciju,
semināru, praktisko nodarbību, patstāvīgā darba, konsultāciju, pārbaudes darbu u.c. formās),
studiju kvalifikācijas prakses (uzĦēmumos, kas darbojas attiecīgajā nozarē), kvalifikācijas
eksāmens un kvalifikācijas diplomdarba aizstāvēšana.
Studiju programma sniedz zināšanas ne tikai medicīnas zinībās, uztura mācībā, farmakoloăijā,
kosmetoloăijas tehnoloăijās un metodēs, kosmētikas ėīmijā, bet arī sniedz zināšanas un iemāca
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prasmes laika plānošanā, cilvēku resursu izmantošanā, informācijas tehnoloăiju pielietošanā,
menedžmentā un divās lietišėajās svešvalodās.
Pamatideja programmai ir rosināt studentu nepārtraukti mācoties apgūt
modernās
kosmetoloăijas un informācijas tehnoloăijas, mūžizglītības veidā iegūt jaunas un pastāvīgi
pilnveidot savas profesionālās un praktiskās kompetences, kā arī veidot spēju būt elastīgiem,
gataviem iepazīt un ieviest dažādas inovācijas savā darbā, salonā vai komercuzĦēmumā.
Studiju kursu programmu izveidē liela vērība ir pievērsta teorētisko un praktisko darbu
kontaktstundu loăiski secīgai mijiedarbībai un atsevišėu studiju kursu savstarpēji saskaĦotai
pēctecībai.
Studiju programma tiek īstenota pilna vai nepilna laika klātienes studijās un tās apjoms ar
iepriekš iegūtu vismaz vidējo (vispārējo vai vidējo profesionālo) izglītību ir 120 kredītpunkti
(turpmāk – KP), kas pilna laika studijās tiek apgūti 3 gadu (6 semestru) laikā un nepilna laika
studijās - 3,5 gadu (7 semestru) laikā. Studiju programmas apjoms ar iepriekš iegūtu vidējo
profesionālo - kosmētiėa izglītību vai 1.līmeĦa profesionālo augstāko – medicīnas māsas
izglītību ir 80 KP, kas tiek apgūti klātienes nepilna laika studijās 2 gadu (4 semestru) laikā.
Pirmā cikla kvalifikācijas studiju (120 KP / 180 ECTS) plānā vispārizglītojošie studiju
kursi (ekonomika, uzĦēmējdarbība, personālvadība, datorzinības, divas svešvalodas,
saskarsmes psiholoăija, menedžments) kopumā veido 22 % (20 KP) no studiju kursu apjoma.
Nozares profesionālie obligātie studiju kursi (medicīnas zinības, kosmetoloăijas pamati un
aparatūra, procedūras un metodes, kosmētiskie līdzekĜi un tehnoloăijas, sejas un ėermeĦa
kopšanas kosmētiskās procedūras) kopumā veido 63 % ( 59 KP) no studiju kursu apjoma.
Izvēles studiju kursu (otrā svešvaloda, mārketings, Eiropas politika, grāmatvedība un
specifiskie profesionālie studiju kursi) apjoms veido 16 % (15 KP) no studiju kursu apjoma.
Studenta patstāvīgais darbs ir veltīts profesionālo un praktisko kompetenču nostiprināšanai un
ir ieplānots līdz 40% apjomā no katra studiju kursa kopējo nodarbību stundu skaita un tas
notiek ar modernu kosmetoloăisko aparatūru un jaunākajiem kosmētiskajiem līdzekĜiem
apgādātās ėermeĦa un sejas kopšanas kosmētiskajās studijās un kabinetos. Studentu studiju
kvalifikācijas prakse, kas veltīta teorētisko zināšanu nostiprināšanai un praktisko profesionālo
iemaĦu apgūšanai, notiek kosmētiskajos kabinetos, veselības centros u.c. kosmetoloăijas
uzĦēmumos un tās ilgums ir noteikts 16 KP apjomā, bet kvalifikācijas darba izstrādāšana un
aizstāvēšana un kvalifikācijas eksāmena kārtošanai ieplānots studiju laiks 10 KP apjomā.
Visiem studentiem studijas plānotas pēc vienotas profesionālo studiju programmas kopas,
kurā apgūstamie studiju kursi ir sadalīti pa studiju gadiem un semestriem.
Pirmā cikla kvalifikācijas studiju programmā 1. studiju gadā bez vispārizglītojošajiem studiju
kursiem un franču valodas notiek arī profesionālo studiju kursu ievadapguve, kas būtiski
ievirza teorētiskajā kosmetoloăijā un kosmētikā. Studenti apgūst medicīnisko jomu anatomiju, fizioloăiju, ăenētiku, terapiju, dermatoloăiju, mikrobioloăiju un veselības mācību,
dekoratīvo kosmētiku un stilistiku, sāk studēt kosmetoloăijas pamatus. ViĦi noskaidro fizikas
un biofizikas teorētisko pamatu galvenos jēdzienus, attiecinot tos uz fizikālo estētisko
medicīnu un kosmetoloăijas aparatūras darbības principiem.
2. studiju gadā bez studiju kursiem, kas rosina studenta domāšanu, komunikācijas mākslu,
radošu attieksmi, darbošanos grupā vai komandā, ir studiju kursi, kas palīdz iegūst izpratni par
kosmētisko līdzekĜu sastāvdaĜām, to īpašībām un funkcionālo nozīmi kā arī priekšstatu par
dažādo kosmētikas līdzekĜu sastāvu veidošanas principiem. Studenti iegūst priekšstatu un
izpratni par augiem kā ārstniecisko un kosmētisko līdzekĜu avotu, viĦi padziĜina un praktiski
apgūst profesionālās prasmes un iemaĦas praktiskajā kosmetoloăijā. Studenti apgūst dažādas
Austrumu procedūras (punktu masāža, aromaterapija, Ajurvēdas procedūras, Jumeiho masāža),
limfodrenāžu, sejas / ėermeĦa klasiskās masāžas, galvas masāžu, karsto akmeĦu masāžu,
dažādas kosmetoloăijas tehnoloăijas sejas / ėermeĦa kopšanā. Studiju gaitā studenti iegūst
izpratni par sauĜošanos saulē un solārijos kā arī par saules un UVB staru ietekmi uz ādu. ViĦi
sāk izprast pirts procedūru nozīmi saistībā ar kosmētiskajām procedūrām, kā arī uzzina par
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lāzera iedarbību uz ādu un iegūst priekšstatu par mezoterapijas un botulīna injekciju
pielietošanu kosmetoloăijā. Topošie kosmetoloăijas speciālisti iegūst izpratni par estētiskās
kosmetoloăijas kosmētisko procedūru pielietojumu hroniski slimiem klientiem un apgūst
mikropigmentāciju, iegūstot arī priekšstatu par kosmētikas tirgu Latvijā un ārvalstīs.
3.studiju gadā tiek apgūti studiju kursi, kas aktivizē un padziĜina iepriekšējos studiju kursos
iegūtās teorētiskās zināšanas, profesionālās prasmes un praktiskās iemaĦas, liek apzināties sava
darba motivāciju un prognozēt tā virzību. Pilnā studiju laika studentiem šis studiju gads pamatā
ir veltīts studiju kvalifikācijas praksei un kvalifikācijas diplomdarba izstrādei un aizstāvēšanai.
4.studiju gads ir ieplānots tikai nepilnā laika studijām, lai apgūtu studiju programmu plānotajā
apjomā, kas kopumā satura ziĦā ir pilnīgi autentiska pilnā laika studiju programmai.
Visu studiju veidu pēdējā studiju gadā pastiprināti tiek apgūts praktisko darbu apjoms,
uzsvaru liekot uz aktualitātēm un inovācijām kosmētiskajos līdzekĜos, materiālos, tehnoloăijās,
metodēs, apgūstot arī netradicionālās kosmetoloăijas aspektus un pielietošanas metodes.
Īso (80 KP / 120 ECTS) studiju kvalifikācijas programmā iekĜauti tie studiju kursi, kuri
(salīdzinot ar Pirmā cikla kvalifikācijas 1.līmeĦa profesionālo augstākās izglītības studiju
programmu „Estētiskā kosmetoloăija”) netika apgūti vidējā profesionālajā (kosmētiėis) studiju
programmā „Kosmetoloăija” vai 1.līmeĦa profesionālajā augstākās izglītības (medicīnas māsa)
studiju programmā „Māszinības”, kā arī aktualitātes un novitātes šajās studiju programmās jau
apgūtajās zināšanās un prasmēs.
Vispārizglītojošo studiju kursu apjoms īso studiju kvalifikācijas programmā ir plānots 10 KP
apjomā, ietverot tajos tikai tos studiju kursus, kuri netika apgūti studiju programmās
„Kosmētiėis” vai „Māszinības”, piemēram, studiju kursa „UzĦēmējdarbība” sadaĜas –
„Komerctiesības”, „Mārketings” un „Darba tiesiskās attiecības”. Studiju kvalifikācijas
prakse ir ieplānota 12 KP apjomā, jo studenti jau iepriekš būs apguvuši studiju kvalifikācijas
praksi 16 KP apjomā iepriekšējās studiju programmās.
Pēc sekmīgi apgūtas studiju programmas, nokārtotiem studiju kursu gala pārbaudījumiem,
nostrādātas un ieskaitītas studiju kvalifikācijas prakses, kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas
un aizstāvēta kvalifikācijas diplomdarba ar vērtējumiem ne zemākiem par 5 (viduvēji)
absolventi saĦems 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības valsts diplomu un iegūs
4.līmeĦa profesionālo kvalifikāciju – „Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā”.

3.2. Pirmā cikla kvalifikācijas studiju programmas konceptuālais plāns (ar vidējo
izglītību)
Tematiskā joma
Programmas nosaukums
Studiju līmenis
Studiju ilgums
Studiju apjoms
Iegūstamā kvalifikācija

1.
2.
3.
4.
5.

Kosmetoloăija
Estētiskā kosmetoloăija
1. līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
3 gadi -pilna laika studijās; 3,5 gadi- nepilna laika studijās
120 KP / 180 ECTS
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā

Vispārizglītojošie studiju kursi
UzĦēmējdarbība
Personālo datoru zinības
Saskarsmes psiholoăija
Lietišėā Franču valoda
Ētika un estētika
KOPĀ:
Nozares profesionālie studiju kursi
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Kredītpunkti
6
3
3
6
2
20

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

Anatomija un fizioloăija
Medicīnas zinību bloks
Kosmetoloăija
Fizikālā estētiskā medicīna
Ėīmija un kosmētika
Sejas kopšanas kosmētiskās procedūras
ĖermeĦa kopšanas kosmētiskās procedūras
Dekoratīvā kosmētika
Stilistika
Manikīrs un pedikīrs
KOPĀ:
Izvēles studiju kursi (jāizvēlas un jāapgūst 15 KP)
Lietišėā angĜu valoda
Lietišėā angĜu valoda
Lietišėā vācu valoda
Lietišėā krievu valoda
Mārketings
Mikropigmentācija
Netradicionālās metodes kosmetoloăijā
Mākslas un mūzikas terapija kosmetoloăijā
Eiropas Savienības politika
Grāmatvedības pamati
KOPĀ:
JĀAPGŪST:
Prakse un kvalifikācijas eksāmens
Studiju kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas eksāmens
Kvalifikācijas diplomdarbs
KOPĀ:
PAVISAM KOPĀ:

6
11
6
3
4
10
10,5
4
3
1,5
59
5
10
5
5
2
3
5
2
2
3
42
15
16
2
8
26
120

3.3. Īso studiju kvalifikācijas programmas konceptuālais plāns (ar kosmētiėa vai
medicīnas māsas kvalifikāciju)
Tematiskā joma
Programmas nosaukums
Studiju līmenis
Studiju ilgums
Studiju apjoms
Iegūstamā kvalifikācija

1.
2.
3.

4.

Kosmetoloăija
Estētiskā kosmetoloăija
1. līmeĦa profesionālā augstākā izglītība
2 gadi – nepilna laika studijas (kosmētiėiem, medicīnas māsām)
80 KP / 120 ECTS
Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā

Vispārizglītojošie studiju kursi
UzĦēmējdarbība (komerctiesības, mārketings, darba tiesiskās
attiecības)
AngĜu valoda
Grāmatvedība, Lietvedība
KOPĀ:
Nozares studiju kursi
Dekoratīvā un permanentā kosmētika
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Kredītpunkti
1,5
6
2,5
10
5

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Kosmetoloăija
Fizikālā estētiskā medicīna
Sejas un ėermeĦa kopšanas kosmētiskās procedūras
Kosmētikas tirgus
Inovācijas kosmetoloăijā
KOPĀ:
Prakse un kvalifikācijas eksāmens
Studiju kvalifikācijas prakse
Kvalifikācijas diplomdarbs un eksāmens
KOPĀ:

4
3
20
8
10
50
12
8
20

PAVISAM KOPĀ:

80

4. Studiju procesā apgūto zināšanu vērtēšana

Studiju kursu programmu apguves zināšanu novērtēšanas pamatveidi ir studiju kursa gala
pārbaudījumi - eksāmens vai ieskaite. Eksāmenu vai ieskaiti pieĦem atbilstošā studiju kursa
mācībspēks. Studiju kursu programmu apguves rezultāti eksāmenā tiek novērtēti summatīvi –
izmantojot kvalitatīvo vērtējumu - desmit ballu novērtēšanas skalu. Ieskaitē studiju kursu
programmas apguves novērtējums tiek veikts saskaĦā ar BoloĦas procesā ieteikto mācīšanās
rezultāta vērtēšanas metodi – nosakot mācīšanās sliekšĦa līmeni - ierakstot protokolā “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Eksāmeni vai ieskaites notiek mutiski, rakstiski un kombinētā
veidā. Novērtēšanas rezultāti tiek ierakstīti eksaminācijas lapās – protokolos, studiju nodarbību
uzskaites žurnālā grupai un studentu zināšanu pārbaudes rezultātu uzskaites dokumentā sekmju grāmatiĦā. Pie studentu zināšanu akumulatīvās pārbaudes tiek Ħemti vērā arī studiju
kursa semestru starpkontroles rezultāti: kontroldarbu un mājas darbu rezultāti, teorētiskās
ieskaites, praktisko darbu rezultāti, patstāvīgā darba veiktais apjoms un veidi, kursa darbi,
grupu darbs un uzstāšanās, kā arī līdzdalība un darba kvalitāte nodarbībās. Studentu radošās
un komunikācijas spējas tiek novērtētas formatīvi grupu un individuālajos projektos,
pielietojot arī izaugsmes novērtējumu. Liela nozīme studiju laikā tiek piešėirta studentu
prasmei prezentēt savu projektu gan individuāli, gan grupā.
Studiju efektivitātes paaugstināšanai tiek pielietots atgriezeniskās saites princips –
pārbaudījumu un darbu novērtējumi tiek apspriesti gan individuāli, gan grupās, dodot iespēju
studentam uzlabot savu zināšanu novērtējumu veicot papildus uzdevumus.
Studiju kvalifikācijas praksi vada un koordinē prakses vadītājs. Prakse jānostrādā un
jāaizstāv termiĦā saskaĦā ar studiju darba grafiku un tā tiek vērtēta nosakot mācīšanās sliekšĦa
līmeni - ar “ieskaitīts” vai “neieskaitīts”. Prakses vērtējumu dod prakses aizstāvēšanas
komisija, izskatot prakses vadītāju atsauksmes, prakses pārskatu, praktikanta raksturojumu,
prakses dienasgrāmatu u.c. prakses dokumentus.
Pārbaudījumu nosacījumi (summatīvie, formatīvie), novērtēšanas kritēriji un studiju
prasības (mērėis, sagaidāmais zināšanu un prasmju līmenis) tiek izskaidroti katra studiju kursa
sākumā - pirmajā nodarbību dienā (izskaidrojumu veic atbilstošā studiju kursa mācībspēks).
Kvantitatīvo vērtējumu - kredītpunktus ieskaita par katru apgūto studiju kursu un praksi. Kā
minimālās kompetences pārbaudes pietiekamības apjoms ir noteikts summatīvais
novērtējums – ne zemāks par 5 (viduvēji), kas atbilst BoloĦas procesa ECTS novērtējuma E
līmenim (pietiekami).
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Studiju programmas apguvi noslēdz kvalifikācijas eksāmens, kurš tiek vērtēts desmit ballu
skalā un kura sastāvdaĜa ir kvalifikācijas diplomdarba aizstāvēšana.
Kvalifikācijas diplomdarbs sastāv no šādiem izstrādes posmiem - uzdevuma formulēšana,
problēmas analīze un iespējamo risinājumu izvēle, efektīvu risinājuma tehnoloăiju
izmantošana uzdevuma praktiskajā realizācijā, iegūto rezultātu novērtējums un priekšlikumi
kvalitātes uzlabošanai.
Sekmīgi studiju plānu izpildošie studenti pastāvīgi tiek stimulēti gan piešėirot dažādas
kosmētisko pakalpojumu priekšrocības, gan atlaides kosmētisko līdzekĜu ieguvei dibinātāja
veikalos.
Pirmie studenti pilna un nepilna laika studijām tika uzĦemti 2005. / 2006. studiju gadā.
Pirmie absolventi – diplomēti skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloăijā tiks izlaisti
2008. gada vasarā pilna laika studijās un 2009. gada ziemā nepilna laika studijās.

5. Studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija” praktiskā īstenošana

Studiju kursu apguves procesu īsteno akadēmiskais personāls un docētāji, vieslektori un
viesasistenti. Studiju programmu koordinē KK direktors. Studiju norises plānošanu, sekmju
uzskaiti un lietvedības jautājumus kārto administrācija. Informatīvo profesionālo literatūru
studentiem nodrošina KK bibliotēka, uz sadarbības līguma pamata - Medicīnas zinātniskā
bibliotēka un Vienotajā lasītāja kartē iekĜautās 14 bibliotēkas. Akadēmiskā personāla,
vieslektoru un viesasistentu uzdevums saskaĦā ar studiju programmu ir - izstrādāt studiju
kursu programmas, to pasniegšanas un zināšanu pārbaudes metodes un kritērijus, studiju
metodiskos materiālus, analizēt mācību darba efektivitāti un studentu sekmes un, izmantojot
atgriezenisko saiti, dot ieteikumus studiju kursu savstarpējai saskaĦošanai un pēctecībai, kā arī
kvalifikācijas diplomdarba tēmu izvēlei. Studiju pamatformas ir lekcijas, praktiskās
nodarbības, semināri, kontroldarbi, patstāvīgais darbs un
studijas, konsultācijas,
skaistumkopšanas pakalpojumi, klientu problēmu situāciju analīze, pētījumu veikšana jaunu
kosmētisko līdzekĜu, metožu un tehnoloăiju apgūšanai, patstāvīga teorētisko materiālu analīze
un apstrāde, diskusijas, studiju kursa noslēguma pārbaudījumi, studiju kvalifikācijas prakse un
kvalifikācijas diplomdarba izstrāde.
Šiem studēšanas veidiem mijiedarbojoties, attīstās izziĦas prasmes. Apmācības process tiek
plānots ar mērėi, lai studenti attīstītu iemaĦas, kas veicina elastīgi mainīgu domāšanas un
operatīvu lēmumu pieĦemšanas prasmju apgūšanu, izvirzīto problēmu risinājumu meklējuma
laikā ieintegrējot savā darbībā jau apgūto zināšanu, prasmju un iemaĦu informāciju.
Praktiskās nodarbības un patstāvīgie darbi notiek mazās grupās , kas nodrošina studentu un
mācībspēku tiešu, personisku kontaktu. Katru semestri notiek ārzemju vieslektoru semināri un
praktiskās nodarbības. Apmācību metožu izvēle atkarīga no studiju kursu mērėiem,
uzdevumiem un satura, kā arī no studentu skaita lekcijās (10-20 studenti), praktiskajās
nodarbībās (10 studenti), patstāvīgajā darbā (5-10 studenti) un studiju kvalifikācijas praksē (15 studenti), kā arī atkarīgs no tā, vai nodarbības notiek ar klientiem vai studiju modeĜiem.
Patstāvīgā darba apjoms ietver ap 40% no vispārizglītojošo, nozares profesionālo un izvēles
studiju kursu kopējā stundu apjoma. Patstāvīgais darbs tiek strādāts individuāli vai grupās.
Regulāri tiek rīkoti pasniedzēju un administrācijas metodiskie kopsemināri, kuros tiek
apspriestas un pilnveidotas studiju kursu programmas, veikta to savstarpējā saskaĦošana un
tēmu sasaiste, ievērojot studiju kursu mērėtiecīgo pēctecību un loăisko saturu. Studiju kursu
programmu aktualizāciju, bāzējot to uz mācību spēku un studentu ieteikumiem un saskaĦojot
ar koledžas padomi, veic attiecīgā studiju kursa mācībspēks KK direktora virsvadībā kopā ar
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studiju daĜu un ciešā sadarbībā ar koledžas dibinātāja pilnvaroto pārstāvi – SIA „UVB” valdes
priekšsēdētāju.
Mācībspēki brīvi var izvēlēties mācību un zināšanu novērtēšanas veidus un pārbaudes metodes,
paĦēmienus un kritērijus un studiju metodiskos materiālus studiju kursu programmās noteikto
izglītības mērėu un uzdevumu sasniegšanai.
Studiju programmas noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv kvalifikācijas diplomdarbu.
Lietišėo pētījumu un diplomdarbu tēmas jaunu kosmētisko līdzekĜu, metožu un tehnoloăiju
apgūšanai apstiprina KK direktors pēc mācībspēku ieteikuma. Līdz šim brīdim Latvijā koledžai
neviena profesionālā, augstākā vai akadēmiskā izglītības iestāde nav piedāvājusi lietišėo
pētījumu tēmas kosmetoloăijā. Pētījumi šajā sfērā kvalitatīvi pilnveido studiju procesu,
nodrošinot studentiem un mācībspēkiem jaunus profesionālās informācijas, zināšanu un
prasmju avotus. KK katru gadu plāno ieguldīt noteiktu summu KK bibliotēkas fonda
papildināšanai ar jaunāko profesionālo literatūru, t.sk. mācībspēku sarakstīto.
Pirmo divu studiju gadu laikā lielākā uzmanība tiek veltīta akadēmiskajai sagatavotībai. Šajā
laikā studenti pilnībā apgūst vispārizglītojošos un sāk apgūt nozares profesionālos studiju
kursus, kas veicina izglītības līmeĦa paaugstināšanu sociālajās un medicīniskajās zinībās, kā arī
komunikatīvo un organizatorisko prasmju attīstīšanā. Sākot ar 2. kursu studenti sāk apgūt
nozares profesionālos studiju kursus profesionālo zināšanu uzkrāšanai, profesionālo prasmju
apgūšanai un iemaĦu izkopšanai.
Studiju darba uzskaites vienība ir 1 kredītpunkts, kas atbilst 40 akadēmiskām stundām. Katra
mācību gada studiju slodzes apjoms – 40 KP / 60 ECTS. Atkarībā no iepriekš iegūtā izglītības
līmeĦa kopējais studiju programmas apjoms ir – 120 KP / 180 ECTS (ar vidējo izglītību) vai
80 KP / 120 ECTS (ar profesionālo – kosmētiėa vai medmāsas izglītību).

20 stundas – lekcijām, praktiskajiem darbiem, 60 %
semināriem auditorijās un studijās,
1 KP = 40 akadēmiskās
2 stundas konsultācijām,
stundas = 100%, t.sk.
2 stundas - pārbaudījumiem
16 stundas- patstāvīgā darba stundu skaits 40 %
kosmetoloăijas
studijās
un
kosmētiskajos
kabinetos

6. Studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija” perspektīvais
novērtējums tuvākajiem sešiem gadiem
6.1. No darba devēju un darba Ħēmēju interešu viedokĜa

Pēdējo desmit gadu laikā gan Latvijā, gan Austrumeiropā ir norisinājušās krasas sociālās,
ekonomiskās un politiskās pārmaiĦas, kas darba devējam liek izvirzīt jaunas paaugstinātas
prasības darba Ħēmēja kvalifikācijai un darba izpildes kvalitātei. Jaunizveidotā situācija
pieprasa jaunas kvalitātes skaistumkopšanas speciālistus estētiskajā kosmetoloăijā, līdz ar to arī
jaunu izglītības modeli nepieciešamo speciālistu apmācībai. Liela nozīme šāda modeĜa izveidē
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ir starptautiskai pieredzei un sadarbībai. Tas nodrošina globālu un objektīvu skatījumu uz
izglītības attīstības procesiem un jauno speciālistu apmācību Eiropas un pasaules prasību
kontekstā.
Mūsdienās darba devēji meklē profesionālus speciālistus savā jomā, kas gatavi aktīvam un
radošam darbam, ir spējīgi risināt problēmas, elastīgi reaăēt uz neparedzētām situācijām, būt
komunikatīviem ar klientiem un prast strādāt komandā, izstrādāt un vadīt projektus, rast
finansējumu, apgūt jaunas informācijas un citas tehnoloăijas, jāprot prezentēt sevi mūsdienu
darba tirgū. Tas nozīmē, ka darba devējs vēlas redzēt speciālistu, kuram ir vairāk saiknes starp
ikdienas dzīvi un praksi.
Svarīgi, lai jaunais speciālists būtu ieinteresēts mūža izglītībā un savas kvalifikācijas pastāvīgā
paaugstināšanā. Faktors, kas jāĦem vērā izglītojot jaunos speciālistus - ir jāzina darba devēju
darbinieku (speciālistu un profesionāĜu) izvēles kritērijus.
Uzsākot studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija” īstenošanu (2005.gada 1.septembrī)
tika veikta nozares speciālistu aptauja vairāk kā 100 skaistumkopšanas salonos visā Latvijā.
Tika aizpildītas 296 aptaujas anketas. Aptaujāto kontingents ir dažāds gan vecuma (no 20 līdz
55 gadiem), gan darba stāža (no 3-18 gadi), gan profesijas (kosmētiėi, estētiėi, kosmetologi,
manikīristi, pedikīristi, frizieri), gan izglītības ziĦā (arodizglītība, profesionālā vidējā,
profesionālā augstākā). Aptaujas rezultāti bija šādi - 93% aptaujāto izteica nepieciešamību pēc
mūžizglītības kā arī interesi par tālākizglītību un profesionālo pilnveidi , lai iegūtu pirmā
līmeĦa profesionālo augstāko izglītību ėermeĦa skaistumkopšanas jomā.

6.2. Atbilstība Valsts profesionālās augstākās izglītības standartam
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Estētiskā
kosmetoloăija” ir izstrādāta atbilstoši Valsts profesionālās augstākās izglītības standartam
– 2001. gada 20. marta LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 141 „Noteikumi par valsts
pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartu” un adaptēta atbilstoši valsts
izglītības Profesijas standartam PS 0203 “Skaistumkopšanas speciālists kosmetoloăijā” un
atbilstoši IZM Profesionālās izglītības centra 2004. gada 04. jūnija rīkojumam Nr.141
“Norādījumi profesionālās izglītības programmu noformējumam”.
Gan pilna laika studijām ( 3 gadi), gan nepilna laika studijām (3,5 gadi) – pirmā cikla
kvalifikācijas studiju programmas saturs studentiem ar iepriekš apgūtu vidējo (vispārējo vai
profesionālo) izglītību ir identisks un pilnībā atbilst Valsts profesionālās augstākās izglītības
standartā noteiktajam:

Kritērijs

Kopējais programmas
apjoms

Studiju kursu obligātais
saturs
Studiju kursu kopējais
apjoms

Valsts profesionālās
augstākās izglītības
standarta normas
80-120 KP

Akreditējamā studiju
programma

Pilna vai nepilna laika
studijās studentiem ar vidējo
izglītību – pirmā cikla
kvalifikācijas studijām - 120
KP / 180 ECTS
Vispārizglītojošie, nozares un Vispārizglītojošie, nozares un
izvēles studiju kursi
izvēles studiju kursi
Ne mazāk kā 56 KP, bet
94 KP, kas sastāda 78 % no
nepārsniedzot 75% no
programmas kopējā apjoma
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Vispārizglītojošo studiju
kursu apjoms
Nozares studiju kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

Studējošā patstāvīgā darba
apjoms

programmas kopējā apjoma
Ne mazāk kā 20 KP

20 KP

Ne mazāk kā 36 KP
74 KP
Ne mazāk kā 16 KP
16 KP
10 KP, kas ir 7% no
Ne mazāk kā 8 KP, bet
nepārsniedzot 10% no
programmas kopējā apjoma
programmas kopējā apjoma
Studējošā patstāvīgā darba
Studējošā patstāvīgā darba
apjomam atbilstoši katra
apjoms atbilstoši katra
studiju kursa nosacījumiem ir studiju kursa nosacījumiem ir
jābūt 35 - 40 % no katra
apmēram 40 % no katra
studiju kursa kopējā apjoma
studiju kursa kopējā apjoma

Arī studentiem ar iepriekš iegūtu vidējo profesionālo – kosmētiėa vai 1.līmeĦa profesionālo
augstāko – medicīnas māsas izglītības kvalifikāciju studiju programmas saturs īso studiju
kvalifikācijai pilnībā atbilst Valsts profesionālās augstākās izglītības standartā noteiktajam:

Kritērijs

Kopējais programmas
apjoms
Studiju kursu obligātais
saturs
Studiju kursu kopējais
apjoms
Vispārizglītojošo studiju
kursu apjoms
Nozares studiju kursu apjoms
Prakses apjoms
Kvalifikācijas darba apjoms

Studējošā patstāvīgā darba
apjoms

Valsts profesionālās
augstākās izglītības
standarta normas
80-120 KP
Vispārizglītojošie, nozares
un izvēles studiju kursi
Ne mazāk kā 56 KP, bet
nepārsniedzot 75% no
programmas kopējā apjoma
Ne mazāk kā 20 KP

Akreditējamā studiju
programma
Īso studiju kvalifikācija – 80
KP / 120 ECTS
Vispārizglītojošie, nozares
un izvēles studiju kursi
60 KP, kas sastāda 75 % no
programmas kopējā apjoma
10 KP

Ne mazāk kā 36 KP
50 KP
Ne mazāk kā 16 KP
12 KP
8 KP, kas sastāda 7% no
Ne mazāk kā 8 KP, bet
nepārsniedzot 10% no
programmas kopējā apjoma
programmas kopējā apjoma
Studējošā patstāvīgā darba
Studējošā patstāvīgā darba
apjomam atbilstoši katra
apjoms atbilstoši katra
studiju kursa nosacījumiem ir studiju kursa nosacījumiem ir
jābūt 35 - 40 % no katra
apmēram 40 % no katra
studiju kursa kopējā apjoma
studiju kursa kopējā apjoma
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6.3. Salīdzinājums ar ārvalstu analoăiskām studiju programmām

Salīdzinot KK pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmu
„Estētiskā kosmetoloăija” ar citu Eiropas valstu augstskolu programmām, kā kopēju iezīmi
jāmin tas, ka tiek ievērots virziens nevis uz šauri specializētu kosmētiėi, bet uz speciālistu ar
daudzpusīgām profesionālajām prasmēm un iemaĦām kosmetoloăijā.
Studiju programma izstrādāta balstoties uz dibinātāja sadarbības pieredzi ar profesionālajiem
partneriem kosmetoloăijas jomā kā Latvijā tā arī ārvalstīs – ASV, Austrālijā, Francijā, Šveicē
un Tunisā Ħemot vērā pašreizējo situāciju skaistumkopšanas jomā estētiskajā kosmetoloăijā
Latvijā un ārvalstīs.
Eiropas Savienības un citu valstu prakse liecina, ka kosmētiėa, skaistumkopšanas terapeita un
estētiėa profesionālo kvalifikāciju iegūst kā profesionālās vidējās tā arī augstākās izglītības
iestādēs.
KK piedāvāto studiju programmu kosmētiėu izglītošanai augsti novērtēja eksperti no Francijas
un Šveices, kā arī profesionāĜi no Sankt-Pēterburgas.
Studiju kvalitātes nodrošināšanai, starptautiskās sadarbības un pieredzes pilnveidošanai
Kosmetoloăijas koledža kā biedrs ir iestājusies Latvijas koledžu asociācijā un
Starptautiskajā skaistumkopšanas skolu konfederācijā (CIEFEC), kas
apvieno
skaistumkopšanas skolas no 12 valstīm.
Tā kā Kosmetoloăijas koledža ir pirmā šāda tipa un nozares izglītības iestāde ne tikai Latvijā,
bet gan visā Baltijā, tad mums Latvijā nav radniecīgu programmu īstenotāju ar kuriem
salīdzināt akreditējamo studiju programmu „Estētiskā kosmetoloăija”. Tāpēc par analogiem
esam izvēlējušies Šveices, Francijas un Tunisijas radniecīgās studiju programmas.

Kosmetoloăijas
koledžas studiju
programma “Estētiskā
kosmetoloăija”

TUNISIJAS
starptautiskā
estētikas un
kosmetoloăijas
izglītības
iestāde
1;2

FRANCIJAS
Caroles
Peyrefitte
Izglītības
iestāde

Piezīmes
(studiju kursi ar līdzīgu
saturu)

Anatomija un fizioloăija

ŠVEICES
starptautiskā
estētikas un
kosmetoloăijas
Izglītības
iestāde
1;2

1;2

1-Anatomija
2-Fizioloăija

Dermatoloăijas pamati
Dermatoloăijas pamati
Higiēna
Uztura mācība
Terapija
Farmakoloăija
Estētiskā ėirurăija
Ėīmija un kosmētika
Filozofija un ētika
Kosmetoloăija
Darba drošība
Fizikālā estētiskā medicīna

X
1
X
1
X
X
X
1
1
1
X
1

X
1
X
1
X
X
X
1
1
1
X
1

X
1
X
1
X
X
X
1
1
1
X
1
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1- Ādas uzbūve
1 -Cilvēka uzturs

1 -Ėīmija
1 -Deontoloăija
1 –Kosmetoloăijas vēsture
Kosmetoloăijas aparatūra,
Zinātne par biofiziku

Pirmā palīdzība
Lietišėā franču valoda
Mārketings
UzĦēmējdarbības tiesiskie
pamati
Grāmatvedība
Sejas kosmētiskās
procedūras
Vaksācija
ĖermeĦa kopšanas
kosmētiskās procedūras
Krūšu kopšanas procedūras
Masāžas ėermenim
Menedžments
Stilistika
Saskarsmes psiholoăija
Mikropigmentācija
Dekoratīvā kosmētika
Manikīrs un pedikīrs
Aromterapija
Mākslas un mūzikas terapija
Solāriju aparatūra un
kosmētika
UzĦēmējdarbības
ekonomika un pakalpojumu
organizācija
Estētika un ētika

X
1
1
1

X
1
1
1

X
1
1
1

1- Franču valoda
1- Pārdošanas māksla
1- Administratīvās tiesības

X
1

X
1

X
1

1-Sejas procedūras

1
1

1
1

1
1

X
X
X
X
1
X
1
1
X
X
X

X
X
X
X
1
X
1
1
X
X
X

X
X
X
X
1
X
1
1
X
X
X

1

1

1

1- UzĦēmējdarbība

1

1

1

1- Profesionālā ētika

1- Epilācija
1-ĖermeĦa kopšanas
kosmētiskās procedūras

1- Psiholoăija
1- Zīmēšana, krāsu mācība
Manikīrs, pedikīrs

Apkopojot veiktās salīdzināšanas rezultātus jāsecina sekojošais:
o KK studiju programma pilnībā atbilst Profesijas standartam un. noteikumiem par
Valsts pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības standartiem.
o Studiju programmas piedāvātais studiju kursu klāsts kopumā atbilst ne tikai
skaistumkopšanas speciālista kosmetoloăijā profesijas standartam, bet arī ārvalstu
radnieciskajās studiju programmās piedāvātiem studiju kursiem. Atšėirības ir
vērojamas kursos, kas apskata Latvijai aktuālus jautājumus skaistumkopšanas
pakalpojumu sfērā, piemēram, tirgzinības, menedžments, uzĦēmējdarbības ekonomika
un pakalpojumu organizācija, tiesiskie pamati.
o Izglītības programmu var sākt apgūt vidusskolu absolventi (kā tas ir arī ārzemēs).
Studiju procesa organizācija ārzemju programmās, tāpat kā mūsu, ir sadalīta 2-3 gados
(4-6 semestros). Kopējais kredītpunktu skaits radniecīgu programmu apgūšanai ir
aptuveni līdzīgs.
o Jāatzīmē, ka vairākas no salīdzinātajām programmām, tiek kotētas kā bakalaura
augstākās izglītības programmas, kas nosaka arī zināmas atšėirības, piemēram, studiju
ilgums kā arī nepieciešamo izvēles kursu attiecību pret piedāvātajiem (piemēram,
Francijā).
o Iegūstamā kvalifikācija un kompetences apraksti ārzemju programmās ir līdzvērtīgi,
pat nedaudz šaurāki nekā mūsu izglītības programmā paredzēts. KK programma
piedāvā rūpīgāk izplānotu kursu pēctecību un loăisko sasaisti.
o Obligātā studiju kvalifikācijas prakse ir atzīta par lietderīgu studiju programmu
sastāvdaĜu, ne tikai Latvijā, kur šī jau ir obligātā prasība, bet arī pasaulē, taču ziĦu par
tās apsekošanu iepriekš minētajās valstīs nav.
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o Programmas mērėis ir izglītot un attīstīt estētiskās kosmetoloăijas prasmes Latvijā
atbilstoši arī Eiropas valstu standartiem, saglabājot savas valsts nozares īpatnības un
ieintegrējot to progresīvās profesionālās tendences KK studiju programmā.
o Programmas saskaĦotība ar Eiropas valstu radniecīgām studiju programmām nākotnē
varētu dot iespēju studentiem strādāt arī kādā no Eiropas valstīm.
Kopumā ir iespējams secināt, ka KK studiju programma ir orientēta uz profesionālo zināšanu,
prasmju un iemaĦu kompetenču iegūšanu un tās galvenais mērėis ir sagatavot konkurētspējīgus
speciālistus ienākšanai Latvijas un Eiropas profesionālo skaistumkopšanas pakalpojumu darba
tirgū. Salīdzinājums norāda, ka programma ir veidota saskaĦā ar Latvijā un Eiropas Savienībā
pieĦemto praksi un uzkrāto pieredzi un Latvijas normatīvo aktu normām.

7.Studenti

7.1. Studentu mācību grafiks un skaits programmā
Imatrikulācija (studijas notiek tikai klātienes formā) noris saskaĦā ar LR Ministru kabineta
2006.gada 10.oktobra noteikumiem Nr. 846 „Noteikumi par prasībām, kritērijiem un
kārtību uzĦemšanai studiju programmās”, LR Izglītības un zinātnes ministrijas
2003.gada 27.novembra Instrukciju Nr.8 „UzĦemšanas noteikumi Latvijas augstskolās”
un KK padomes apstiprinātajiem KK uzĦemšanas noteikumiem , kas tiek koriăēti katram
studiju gadam. Pirmā cikla kvalifikācijas studijās (studenti ar vidējo izglītību) mācības notiek
tikai klātienē dienas laikā. Viena no grupām studē pilna laika režīmā, kas notiek no pirmdienas
līdz ceturtdienai laikā no plkst. 9.oo līdz 15.20 un otra grupa studē nepilna laika režīmā, kas
notiek piektdienās no plkst. 9.oo līdz 18.20 un sestdienās no plkst. 9.oo līdz 16.50. Īso studiju
kvalifikācijas studijās (studenti ar kosmētiėa vai medmāsas izglītību) studenti pirmoreiz tiks
uzĦemti 2008. / 2009. studiju gadā un mācības notiks klātienē vienai grupai darbadienu
vakaros no plkst. 16.oo līdz 20.oo un otrai grupai darbadienu vakaros no plkst. 16.oo līdz 20.oo
un sestdienās no plkst. 9.oo līdz 16.5o. Vienā studiju grupā katru studiju gadu tiek plānots
uzĦemt līdz 20 studentiem. Patreizējais studentu skaits ir 45 studenti pirmajā kursā un 30
studenti otrajā kursā, kopā 75 studenti.
Domājams, ka apmēram puse no programmā studējošajiem jau ir strādājošie savā nozarē.
Pirmā uzĦemšana notika 2005.gada 01.septembrī un pirmais absolventu izlaidums pilna laika
studijās gaidāms 2008.gada vasarā, bet nepilna laika studijās – 2009. gada ziemā.

7.2. Studentu līdzdalība studiju procesa pilnveidošanā

Mācību darba norises laikā studiju procesa kvalitāti un elastīgu realizāciju palīdz pilnveidot
atgriezeniskā saite - studentu un mācību spēku aptaujas, kā arī dialogi ar darba un
studiju kvalifikācijas prakses devējiem, nozares asociācijām un profesionāĜiem. Šādās
informatīvās profesionālās diskusijās atklājas mainīgās pakalpojumu tirgus prasības,
studiju programmas nepieciešamās korektīvas, iespējamie to risinājuma ceĜi un veidi, veidojas
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auglīgas sadarbības jomas, kas kĜūst par pamatu studiju programmas nepārtrauktai
pilnveidošanai.
Studenti studiju gaitā lekcijās, praktiskajās un patstāvīgajās nodarbībās un ārvalstu un Latvijā
atzītu profesionāĜu koledžā organizētajos semināros tiek regulāri informēti par aktualitātēm
un novitātēm nozarē un studiju programmā iekĜautajām inovācijām. Tādējādi studiju
programmai tiek nodrošināta pastāvīgas pilnveidošanas un attīstības iespējas ar studentu tiešu
klātbūtni un ieinteresētību.
Tā, piemēram, licencējot studiju programmu tika piedāvāti izvēles studiju kursi gan
vispārīgajos gan profesionālajos mācību priekšmetos kopapjomā 42 KP, no kuriem studentam
būtu jāizvēlas studiju kursi 15 KP apjomā. Pēc pirmā studiju gada 2.kursa sākumā studentiem
tika piedāvāts jau veikt šo izvēli savlaicīgi. Tā kā vairāk kā 90 % no studentiem izvēlējās visus
piedāvātos izvēles profesionālos studiju kursus, tad studiju programmā tika veikta korekcija iekĜaujot šīs izvēlētās studijas plānoto nozares profesionālo studiju kursu praktiskajā daĜā. Līdz
ar to notika reāla studentu līdzdalība studiju plāna korekcijā un pilnveidošanā, kas
nemainīja studiju programmu kopumā, bet būtiski pilnveidoja studiju saturu un deva mums
iespēju pilnvērtīgāk plānot un savlaicīgi sagatavot gan mācībspēku specializāciju, gan
praktisko un patstāvīgo darbu programmas.
Otrs piemērs ir studentu iksemestra aptaujas par studiju pasniegšanas, organizācijas un
materiāltehniskā nodrošinājuma pilnveidošanu, kā arī par stundu plānu sastādīšanu un
optimizēšanu, kā rezultātā mācīšanās process tiek regulāri pilnveidots studentu ērtībai un
efektīvākam studiju laika izmantojumam. Pēdējo aptauju kopsavilkumi tika apspriesti gan
individuāli ar mācībspēkiem gan grupās ar studentiem, kas deva iespēju papildus pilnveidot arī
pasniegšanas un zināšanu novērtēšanas metodes un apmācības kvalitāti.
SaskaĦā ar KK nolikumu un KK Padomes nolikumu studenti savas aktivitātes un savstarpējās
saskarsmes veicināšanai izveido savu Studentu pašpārvaldi – Studentu padomi, piedalās arī
KK Padomes darbā un KK darbības un studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija”
pašnovērtējuma ziĦojuma apspriešanā

8. Studiju programmā nodarbinātie mācību spēki

8.1. Skaits un kvalifikācija

KK mācībspēku kolektīvu veido, Ħemot vērā studiju programmas mērėus un uzdevumus, kā arī
akadēmiskā personāla, viespasniedzēju un docētāju kā zinātniskās un profesionālās, tā arī
pedagoăiskās kvalifikācijas atbilstību studiju programmas mērėiem un uzdevumiem.
KK kā akadēmiskais personāls pamatdarbā ir pieĦemti vairāk nekā 50% (pasniedzamo
studiju kursu kredītpunktu izteiksmē) no visu mācību spēku kopskaita, kuri strādā KK.
Studiju kursu pasniegšanai koledžā kā lektori un docētāji tiek piesaistīti arī Rīgas StradiĦa
universitātes pasniedzēji ar doktora un maăistra akadēmiskajiem grādiem un lielu (vairāk kā
10 gadi) praktiskā un pedagoăiskā darba pieredzi medicīnas darbinieku ar augstāko izglītību
sagatavošanā. Kā lektori un docētāji koledžā strādā arī citu augstākās izglītības iestāžu - LU,
RTU, Biznesa augstskolas Turība, Pedagoăijas augstskolas mācībspēki un kolēăi no citām
koledžām.
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Studiju kursa pasniegšanas un zināšanu novērtēšanas metodisko izpildījumu un nodrošinājumu
ar mācību metodiskajiem materiāliem plāno un sagatavo attiecīgā studiju kursa mācībspēks.
Akadēmisko personālu koledžā ievēl koledžas padome atbilstoši koledžas un koledžas
padomes nolikumiem un nolikumam par akadēmiskā un administratīvā personāla vēlēšanām.
Pirms vēlēšanām koledža izsludina atklāto konkursu normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Koledžas padomes sēdes ir atklātas, aizklāto vēlēšanu gaita tiek papildus protokolēta.
Dibinātājs pilnvarotā pārstāvja personā ar ievēlēto akadēmisko personālu slēdz darba līgumu
uz ievēlēšanas laiku. Koledžas akadēmiskā personāla un pieaicināto mācībspēku (vieslektori,
viesasistenti) un docētāju pamatsastāvs ir veidojies jau no 2001. gada, uzsākot koledžas
priekšteča – „Starptautiskās Estētikas skolas” darbību. Mācībspēku kadru mainība šo 6 studiju
gadu gaitā ir bijusi minimāla. Audzis ir arī mācībspēku ar zinātĦu doktora grādu un maăistra
grādu īpatsvars, tomēr nozares specifiskajos kursos tiek iesaistīti arī nozarē pieredzējuši
praktizējoši skaistumkopšanas un veselības aprūpes speciālisti, kuriem nav zinātniskā un
akadēmiskā grāda, bet ir pietiekoša profesionālā pieredze un pat pedagoăiskais stāžs.

Kopā :

Kopā :

IeĦemamais amats
Skaits
Ar zinātnisko vai akadēmisko grādu
Lektori
19
Asistenti
19
Bez zinātniskā vai akadēmiskā grāda
Docētāji
2
Asistenti
1
3

Mācībspēku izglītības līmenis
ZinātĦu doktori
Maăistra vai bakalaura grāds
Profesionālā augstākā
Profesionālā vidējā
Kopā :

%
100
100
67
33
100

Skaits
2

%
9

17
1
2
22

77
5
9
100

Pasniedzēju darba kvalitāte tiek vērtēta veicot studentu aptaujas, salīdzinot metodisko
materiālu izstrādes apjomu un saturu, veicot lekciju apmeklējuma laikā gūto atziĦu
apspriešanu. Mācībspēku pienākumos ietilpst - balstoties uz studiju programmu izstrādāt
studiju kursa saturu, lekciju, praktisko un patstāvīgo nodarbību tēmu, prezentācijas darbu,
laika fonda un izdales materiālu sadalījumu pa nodarbībām, starpkontroles un gala
pārbaudījumu veida un materiālu izvēle un izstrāde, studiju kursu apguves praktisko nodarbību
un patstāvīgā darba metodisko norādījumu sagatavošana, kā arī kvalifikācijas diplomdarba
tēmu izstrāde.
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8.2. Attīstības plāns tuvākajiem sešiem gadiem
Mācībspēku uzdevums ir profesionāli kvalitatīvi un pedagoăiski prasmīgi vadīt studenta
studiju programmas apguvi, lai veiksmīgi sasniegtu programmā nospraustos mērėus un
uzdevumus. Mācībspēku kvalitatīvo darbību var veicināt - motivēts administratīvais un
vispārējais personāls un pozitīvs klimats mācībspēku vidū, labi darba apstākĜi, mācībspēka
nodrošināšana ar jaunākajām informācijas tehnoloăijām, profesionālās literatūras pieejamības
nodrošināšana.
Studiju programmas akadēmiskā personāla attīstības galvenie pamatuzdevumi tuvākajiem
sešiem (2007. – 2013.) gadiem ir - celt zinātniskās izglītības līmeni, profesionālo un
pedagoăisko kvalifikāciju, papildināt esošo akadēmisko personālu ar jauniem speciālistiem,
stimulēt akadēmiskā personāla tālākizglītību un stažēšanos, arī ārzemēs, piedalīties
starptautiskos projektos, piesaistīt atzītus profesionālus vieslektorus programmas apmācību
darbā.
Pasniedzējiem tiek piedāvāts savu kvalifikāciju pilnveidot dažādos kursos, piedaloties
starptautiskajos projektos, semināros Latvijā un ārvalstīs.

8.3. Sadarbība ar ārvalstīm tuvākajos sešos gados

Praktisko nodarbību pasniedzējiem sejas un ėermeĦa kosmētiskajā kopšanā un koledžas
absolventiem tiek piedāvāta iespēja iegūt Starptautiskās skaistumkopšanas skolu konfederācijas (CIEFEC) diplomu, kas dos iespēju kosmētiėiem strādāt kādā no 12 konfederācijas
sastāvā esošajām valstīm, tādām kā Francija, Šveice, BeĜăija, Itālija, Tunisija u.c.
Tiek apzinātas un izvērtētas arī citas sadarbības formas ar augstākajām un profesionālajām
izglītības iestādēm - mācībspēku apmaiĦa, programmas pilnveidošana, profesijas standarta
aktualizēšana u.c.
Īstenojot IZM Mūžizglītības politikas pamatnostādnes 2007. – 2013.gadiem studiju
programmā katru mācību gadu tiek plānoti vieslektori no ASV, Francijas, Itālijas, Spānijas
un Vācijas.
Tiek plānota arī starptautiska sadarbība pasniedzēju un studentu pieredzes apmaiĦas un studiju
kvalifikācijas prakšu apmaiĦas veidā studiju programmas ietvaros, t.sk. ES Mūžizglītības
programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas un ERASMUS apakšprogrammas
ietvaros.
Ik semestri koledžas akadēmiskā personāla, pieaicināto pasniedzēju un docētāju pārstāvji par
dibinātāja līdzekĜiem tiek sūtīti uz pazīstamākajām Eiropas kosmetoloăijas firmām – Mary
Cohr, Gatineau (Francijā) un DRV (Spānijā), lai apgūtu jaunākos kosmētiskos līdzekĜus,
skaistumkopšanas paĦēmienus un tehnoloăijas un dalītos kosmetoloăijas pielietošanas un
studentu apmācības pieredzē ar Eiropas valstu profesionālajiem kolēăiem. Rezultātā koledža
tiek kvalitatīvāk un profesionālāk sagatavoti speciālisti gan Latvijas, gan Eiropas pakalpojumu
darba tirgum.
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8.4. Mācībspēku saraksts
Studiju programmas īstenošanā iesaistītais pastāvigā darbā strādājošais vēlētais akadēmiskais
personāls un pieaicinātie mācībspēki (docētāji, vieslektori, viesasistenti) ir uzskaitīti tabulā.
Dati uzskatāmi parāda, ka vairāk nekā puse (pasniedzamo studiju kursu kredītpunktu
izteiksmē) no mācībspēkiem ir akadēmiskais personāls.

Ar zinātnisko grādu
(doktors)

Studiju
kurss

Vārds,
uzvārds

Anatomija,
fizioloăija

Jānis
Raimonds
Kancāns

Uztura mācība

Zigurds
ZariĦš

Zinātniskais grāds

Medicīnas doktors, Latvijas
Medicīnas akadēmija.
Asociētais profesors,
Latvijas Policijas akadēmija.
Medicīnas doktors, Latvijas
eksperimentālās un klīniskās
medicīnas institūts.

IeĦemamais
amats

Pamatdarbs
vai papildus
darbs
Pamatdarbs

KP

Papildus
darbs

1,5

Lektors

Papildus
darbs

1

Lektore

Papildus
darbs

3

Lektore

Papildus
darbs
Papildus
darbs

4

Lektors

Lektors

6

Ar akadēmisko grādu
(bakalaurs, maăistrs)

Mikrobioloăija

Aigars
Reinis

Saskarsmes
psiholoăija

Agita
ŠmitiĦa
.

Dekoratīvā
kosmētika
Sejas un ėermeĦa
kopšanas
procedūras
Farmakoloăija

Astra
Šauere
Baiba
Ivanova

UzĦēmējdarbība

Ginta
Losberga

GaĜina
Biksone

Latvijas Medicīnas
akadēmija, ārsta grāds,
maăistrs.
Rīgas Pedagoăijas un
izglītības vadības augstskola,
pedagoăijas bakalaurs.
Latvijas Universitāte,
psiholoăijas bakalaurs.
Latvijas Universitāte, sociālo
zinātĦu maăistrs.
Latvijas Universitāte, sociālo
zinātĦu bakalaurs.
Rīgas Medicīnas institūts,
ārsts-pediatrs, maăistrs.
IZM , pedagoăiskā izglītība.
Latvijas Universitāte,
pedagoăijas maăistrs.
Rīgas Medicīnas institūts,
ārsts, maăistrs.
Latvijas Universitāte,
juristikas maăistrs.
Latvijas Sporta Pedagoăijas
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Lektore

9

Lektore

Papildus
darbs

1,5

Lektore

Papildus
darbs

6

akadēmija, bakalaura
diploms sporta zinātnē.
Franču valoda
Latvijas Universitāte,
Inta
romāĦu valodu maăistrs.
Murāne
Kosmetoloăija
Rīgas Medicīnas institūts,
Irēna
ārsts pediatrs.
SpriĦăe
Helioterapija
RSEBAA, profesionālais
Marika
maăistra grāds
Ăederte
uzĦēmējdarbības vadībā.
Neiroloăija
Maruta – Rīgas Medicīnas institūts,
ārstniecības specialitāte,
Solvita
maăistrs.
NaudiĦa
Dermatoloăija
Rīgas Medicīnas institūts,
Monta
medicīnas maăistrs.
LiepiĦa
Veselības mācība, Rūta
Latvijas Universitāte,
izglītības zinātĦu bakalaura
ėermeĦa masāža, Helmane
1. palīdzība
grāds pedagoăijā.
Kosmētiėa sertifikāts.
Masiera sertifikāts.
Franču valoda
AviĦjonas universitāte,
Sanita
Francija, modernās
Nemane
filoloăijas bakalaurs.
SIA „Špona partneri”,
tālākizglītības apliecība
pedagoăijas psiholoăijā.
IZM ISEC tālākizglītības
apliecība franču valodas
mācīšanas metodikā
Ėīmija un
Latvijas Universitāte, ėīmijas
Silvija
kosmētika
maăistrs.
BērziĦa
Rīgas Medicīnas institūts,
Aromterapija
Valentīna
ārstniecības specialitāte,
ŠčegĜajeva
maăistrs.
Ăenētika
Latvijas Universitāte,
Zanda
Daneberga bioloăijas maăistrs.
Zeltīte
Anatomija,
Latvijas Medicīnas
Cēderštrēma akadēmija, medicīnas
fizioloăija
maăistrs.

Lektore
Lektore
Lektore

Papildus
darbs
Papildus
darbs
Papildus
darbs

Lektore

Papildus
darbs

Lektore

Papildus
darbs
Pamatdarbs

Lektore,
asistente

6
3
0,5

1

1,5
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Lektore

Papildus
darbs

6

Lektore

Pamatdarbs

4

Lektore

Papildus
darbs

1

Lektore

Papildus
darbs
Pamatdarbs

1

Lektore

18

Ar augstāko izglītību
(speciālists)

Stilistika

Una
Bernatoviča

Liepājas Pedagoăijas
akadēmija, profesionālās
izglītības skolotāja.
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Docētājs

Papildus
darbs

3

Ar vidējo profesionālo izglītību
(kvalifikācija)

Masāža

Gvido
Zinkevics

Sejas un ėermeĦa
kopšanas
procedūras,
vaksācija

Olga
Osinceva

P.StradiĦa Rīgas 2.Medicīnas Asistents
skola, feldšeris.
Masieris, sertifikāts
Rīgas Pedagoăiskā skola, Asistents
mūzikas skolotājs.
Starptautiskā Estētikas skola,
kosmētiėe.

Papildus
darbs

2

Pamatdarbs

12

8.5. Zinātniski pētnieciskais darbs

Agita ŠmitiĦa
2004.g. Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums, A/S Narvesen;
2004.g. Darbinieku attieksmes, lojalitātes, motivācijas un apmierinātības ar darbu pētījums,
Hipotēku Banka;
2002.g. Darbinieku atalgojuma sistēmas apmierinātības pētījums, A/S Exigen Latvia;
1999.g. Mācību līdzeklis „Saskarsmes psiholoăija”, tālmācības kursu studentiem un
vidusskolēniem, Republikas Rehabilitācijas Centrs.
GaĜina Biksone
2003.g. autordarbs „Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”;
1998.g. autordarbs „Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe”;
2002.g. praktiskā semināra „Sāpju medikamentozā ārtēšana un aprūpe” organizēšana klīniskā
slimnīcā „GaiĜezers”.
Ginta Losberga
Projekti:
„Momblāns”;
„Latvijas Universitātes „C” daĜas priekšmets – kalnu tūrisms”;
Irēna Tarelkina
Sagatavotie mācību līdzekĜi:
Vispārīgā un speciālā ārstniecībā vadlīnijas studentiem;
Elpošanas sistēmas slimības;
Kardiovaskulārās slimības;
Gastroenteroloăiskās slimības;
Nieru un urīnceĜu slimības;
Endokrīnās slimības;
Hematoloăiskās slimības;
Locītavu saslimšanas.
1998.g. piedalīšanās darba grupā – medicīnas māsu izglītības programmas izstrāde.
Docētie studiju kursi: vispārīgā un speciālā ārstniecība, patoloăija, propedeitika.
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Jānis Raimonds Kancāns
Vispusīgā fiziskā sagatavošana. Rīga, 2000.g., 160 lpp;
Skriešana veselībai. Rīga, „Zinātne”, 1987.g., 101 lpp;
Fiziskā aktivitāte ikdienā. „Zinātne”, 1985.g., 61 lpp.
Linda BāliĦa
1997.g. „Fizioterapeita pieeja respiratorās funkcijas uzlabošanai, atkarībā no bojājuma līmeĦa,
pacientiem ar smadzeĦu bojājumiem”, bakalaura darbs AML;
1996.g. „Fiziskās aktivitātes nozīme osteohondrozes un osteoporozes profilaksē”AML.
Silvija BērziĦa
PirmszāĜu izveides pamatprincipi un pielietošanas iespējas.
Zinātniskie raksti.
Ėirurăija, Farmācija, Stomatoloăija, Rīga, AML/DRU, 2000, 179.-186. lpp.
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 28;
Metodiskās rekomendācijas – 11.
Zanda Daneberga
2002.g. Biochemical screening methods for inborn methods of metabolism in Latvia
2001.-2004.g. LZP sadarbības projekta 01.0023 „Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to
izmantošana cilvēka patoloăijas diagnostikā un profilaksē” apakšgrantam (Nr.12)
„Fenilketonūrijas prenatālās un fragilā X sindroma prenatālās, postnatālās DNS diagnostikas
un kvalitātes kontroles sistēmas izstrādāšana Latvijā”.
1999.g. „Molekulārā diagnostika”, Tartu Universitātes, Bioloăijas un ăeogrāfijas fakultāte,
Molekulārās un šūnu bioloăijas institūts.
Zigurds ZariĦš
Zinātniskas publikācijas rakstu un tēžu veidā (41)
Populārzinātniskas grāmatas:
„Vitamīni uzturā” 1973.g.
„Svara samazināšanas iespējas” 1981.g.
„Aptaukošanās novēršana” 1986.g.
Monogrāfijas:
„Liekais svars: cēloĦi, sekas, profilakse, ārstēšana” 1993.g.
„Uztura mācība” 1998.g.
„Uztura mācība” 2 atkārtoti, papildināti izdevumi.

9. Studiju finansēšanas avoti un infrastruktūras nodrošinājums

9.1. Finansēšanas avoti
Studijas koledžā tiek finansētas no studentu studiju maksām un dibinātāja ieguldījumiem.
Studiju maksa ir Ls 5.400 par visu studiju programmu, kas ir no Ls 80 līdz 150 mēnesī.
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Koledžā darbojas dažādu studiju maksas atlaižu sistēma, piemēram, maksājot ar bankas
kredītu studiju maksa ir Ls 5.000, bet maksājot pilnu studiju maksu uzreiz tās lielums ir tikai
Ls 4.860.
Dibinātājs sekmīgi mācošiem studentiem piedāvā arī dažādas atlaides (līdz 20 %) uz firmas
tirgoto kosmētiku, kosmētiskajiem līdzekĜiem un aparatūru. Studenti, kuri savlaicīgi maksā
studiju maksu, kā balvu saĦem bezmaksas sauĜošanās iespēju dibinātāja solāriju studijā. Tas
viss kopumā dod iespēju studentiem ieekonomēt sevis kopšanai nepieciešamos finansu
līdzekĜus, tādējādi netieši samazinot arī studiju izdevumus.
Koledžas vidējie gada ieĦēmumi no studiju maksas ir apmēram Ls 90.000, bet izdevumi
mācību procesa nodrošināšanai (ieskaitot pasniedzēju algas) – Ls 60.000, t.i. 780 Ls uz vienu
studentu.

9.2. Infrastruktūras nodrošinājums

Programmas materiāli tehniskā nodrošinājuma pamats ir ēka Rīgā, Pērnavas ielā 2, kur
koledža izvietota 3.stāvā (264 m2). Īres līgums ir spēkā līdz 2009. gada 1. maijam. Dibinātājs
patlaban risina oganizatoriskos, celtniecības un finansiālos jautājumus iespējai tuvākajos gados
pāriet uz plašākām telpām, kas dos iespēju labāk un ērtāk risināt nodarbību telpu izvietojumu,
papildus auditoriju, laboratoriju un studiju ierīkošanu, kas dos iespēju apmācīt arī lielāku
studentu skaitu.
Teorētiskās un praktiskās nodarbības pamatā notiek koledžas telpās (ir divas auditorijas,
divas profesionālo praktisko un patstāvīgo darbu laboratorijas - studijas un studiju –
pētnieciskais kosmētiskais kabinets). Ēkā atrodas arī dibinātājam piederoša solāriju studija,
kur studentes ne tikai mācās, bet arī pašas sauĜojās. Gan profesionālās prakses studijās –
laboratorijās, gan studiju – pētnieciskajā kosmētiskajā kabinetā studenti pēc teorētiskās daĜas
noklausīšanās apgūst praktiskās zināšanas un prasmes, kā arī patstāvīgo darbu laikā iegūst
iemaĦas studiju - kvalifikācijas praksei. Turpat notiek arī ārvalstu vieslektoru semināri un
pasniedzēju un studentu praktiski – pētnieciskie darbi jaunu kosmētisko līdzekĜu, metožu
un tehnoloăiju izpētei un apgūšanai.
Studiju kursu pasniegšanai tiek izmantoti: mūzikas centrs, televizors, videomagnetofons,
multiprojektors, kopētājs un kodoskops.
Teorētiskās un praktiskās nodarbības solāriju tehnikas pielietošanā helioterapijā ėermeĦa
kopšanai un jaunu kosmetoloăijas metožu apgūšanā notiek firmā „BG”, Rīgā, Bukultu ielā 9.
Datormācība notiek Rīgas Tehniskajā universitātē Rīgā, KaĜėu ielā 1a specializētās
informātikas tehnoloăiju apgūšanas auditorijās un laboratorijās.
Koledžā pamazām tiek veidota bibliotēka ar savu speciālo profesionālo literatūru, t.sk.
koledžas mācībspēku sarakstīto. Patlaban bibliotēkas fondā ir aptuveni 200 grāmatu –
zinātniskā, metodiskā, profesionālā, latviešu, krievu, angĜu, franču, vācu valodās, kā arī
vārdnīcas. Studentiem ir iespēja izmantot arī Latvijas Medicīnas bibliotēku un Vienoto lasītāja
karti 14 bibliotēkām.
Studiju programmas materiāli tehniskās bāzes attīstībai ieplānots - papildināt bibliotēku ar
jauniem izdevumiem, apgādāt koledžas studentus un pasniedzējus ar datoru ar Interneta
pieslēgumu un papildināt uzskates līdzekĜu klāstu.
Studējošo un mācībspēku ērtībām ir uzstādīti kafijas automāts un dzeramā ūdens iekārta.
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10. Ārējie sakari
10.1. Sadarbība ar darba devējiem
Lai noskaidrotu darba devēju viedokli par studiju programmas perspektīvām un tās satura
atbilstību darba devēju izvirzītajām prasībām, tika aptaujāti dažādi darba devēji kosmētikas,
kosmetoloăijas un veselības kopšanas jomā, ar kuriem vienlaicīgi veicām arī pārrunas par
iespējamajām studiju kvalifikācijas prakses (turpmāk – prakses) organizēšanas vietām un
nosacījumiem studentiem.
Pirmos aptaujas rezultātus par darba devēju vērtējumu topošo kosmetologu zināšanām un
prasmēm plānots apkopot pēc pirmās studiju kvalifikācijas prakses darba devēju uzĦēmumos,
tas ir – 2008.gada rudenī. Aptaujas darba devēju uzĦēmumos, kuros strādās minētās studiju
programmas absolventi, plānots veikt regulāri, lai uzklausītu darba devēju viedokli par
studentu sagatavotības kvalitāti, kā arī lai pārrunātu prakses programmas satura un
organizācijas pilnveidošanu.
Pamatojoties uz iepriekš apspriestajiem sadarbības līgumiem ar veselības aprūpes centriem
un skaistumkopšanas saloniem, kuri plāno nodrošināt ar nepieciešamajām prakses vietām
KK studentus, ir iespēja sekmīgi realizēt studiju programmā paredzētos studiju kvalifikācijas
prakses mērėus un uzdevumus. KK konkrēti ir noslēgusi sadarbības līgumus ar šādiem
veselības aprūpes un skaistumkopšanas uzĦēmumiem: „Veselības centrs - 4”, ”Galateja ”,
SIA „BG”, SIA „UVB”, SIA „Derma - ārstnieciskās kosmētikas kabinets”, „Veselības
salons Anita” u.c.
Nākotnē plānots darba devēju pārstāvjus iekĜaut arī kvalifikācijas eksāmena un
kvalifikācijas darba aizstāvēšanas komisijās. Studiju programmas tālākā attīstība un
kvalitāte ir cieši saistīta ar darba devējiem ne tikai vietējā, bet arī starptautiskajā līmenī.
Vairāki koledžas vadošie teorētisko un praktisko nodarbību pasniedzēji aktīvi piedalās dažādu
profesionālo asociāciju darbā kā dalībnieki, piemēram, Kosmētiėu un kosmetologu
asociācijā, Lietišėās Estētikas speciālistu asociācijā u.c.
Dibinātājs, sadarbībā ar vadošajiem uzĦēmumiem no Francijas, 2007. gadā ir uzsācis
skaistumkopšanas salonu franšīzes projektu ieviešanu Latvijā. Kā apliecinājums tā veiksmīgai
attīstībai ir pierādījums, ka dibinātājs 2,5 gadu laikā ir spējis ieviest 18 solāriju studijas zem
franšīzes projekta „Blue Box” nosaukuma Latvijā un Lietuvā, 2007. gadā uzsākot savu darbību
arī Krievijas federācijā. 4 gadu laikā ir plānots atvērt vēl 20 skaistumkopšanas franšīzes
institūcijas ar vienotiem kvalitātes rādītājiem un kvalitātes prasībām. Tādējādi Kosmetoloăijas
koledžas absolventiem paveras iespējas praktizēt un turpināt darbu pēc koledžas beigšanas,
nodrošinot darbu 80 absolventiem – ėermeĦa skaistumkopšanas speciālistiem. Dibinātājs ir
izturējis arī konkursu par skaistumkopšanas biznesa pārĦemšanu lielākajā tūrisma attīstības
projektā pēdējo gadu laikā Latvijā – Baltic Sea Park, nodrošinot nākotnē mācību prakses vietu
un darbu vēl 20 Kosmetoloăijas koledžas absolventiem.

10.2. Sadarbība ar citām izglītības iestādēm
Tā kā Kosmetoloăijas koledža ir pirmā un vienīgā augstākās izglītības institūcija Baltijā, kas
sagatavo pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības skaistumkopšanas speciālistus , tad
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KK nav analoga no kura pieredzes mācīties un ar kuru tieši vienādā līmenī sadarboties. Tāpēc
sadarbība notiek pastarpināti:
o ar Rīgas Tehnisko universitāti KK sadarbojas informācijas tehnoloăiju laukā – RTU
notiek studentu apmācība datorzinātnēs.
o ar Rīgas StradiĦa universitāti sadarbojamies vairākās jomās – ir noslēgta vienošanās,
ka studiju force majoure pārtraukšanas gadījumā studenti studijas var turpināt RSU.
Universitātē koledžas absolventi varēs turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības iegūšanai programmā „Uztura speciālists”. Notiek arī tieša
sadarbība – kā docētāji nodarbības KK vada arī RSU doktori un maăistri.
o ir noslēgta vienošanās ar Latvijas Medicīnas biblioteku, kurā KK studenti saĦem
studiju vajadzībām nepieciešamo specializēto medicīnas literatūru. Studentiem ir
pieejama arī Vienotā lasītāja karte 14 bibliotēkām.
o ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas ietvaros KK
studenti plāno piedalīties IVT (Profesionālās izglītības studentu prakse ārvalstu
mācību iestādēs) prakses Mobilitātes projektā. Sadarbības partneris ir Vācijas
Frankfurtes (pie Oderas) Amatniecības kamera.
o Produktīva sadarbība profesionālajā jomā ir izveidojusies ar Starptautisko Rīgas
CIDESCO Kosmētikas skolu, Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas Kosmētiėu un
kosmetologu asociāciju, ar kuru tiešu klātbūtni notiek KK absolventu Centralizētie
profesionālās kvalifikācijas eksāmeni un profesionālās darbības sertifikācija.

10.3. Sadarbība ar ārzemju kolēăiem

Tā kā pirmie studenti pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studijās tika uzĦemti
tikai 2005. gadā, tad studentu starptautiskās sadarbības process ir uzsākts tikai šogad, jo ātrāk
studenti vēl nebija pietiekamā līmenī apguvuši nozares studiju kursu pamatus. Bez to apguves
būtu grūtības profesionālai informācijas uztverei. Koledža aktīvi sadarbojas ar dibinātāja
sadarbības partneriem pasaulslavenās firmās kā Mary Cohr, Gatineau (Francija), Australian
Gold, Swedish Beauty, Caribbean Gold, Designer Skin un Studex (ASV), Sea Bronce,
Depileve (Spānija), Artecno (Itālija), Soltron (Vācija) u.c., aicinot vieslektorus bez maksas
lasīt lekcijas un vadīt praktiskās nodarbības nozares studiju kursos. Tādējādi studējošajiem ir
iespējas sekot līdzi un praktiski apgūt ārvalstu kosmetoloăijas zinātĦu un tirgus novitātes,
bagātinot savu profesionālo izaugsmi un kompetenci
Dibinātājs jau 11 gadus turpina aktīvu sadarbību ar dažādiem starptautiskiem uzĦēmumiem,
līderiem savā nozarē, kas ražo augstvērtīgus sejas un ėermeĦa kopšanas produktus, iekārtas,
piederumus un aprīkojumu skaistumkopšanas saloniem, organizējot seminārus, kursus un
apmācību programmas gan koledžas studentiem, gan arī dibinātāja klientiem. Pateicoties šai
sadarbībai koledžai ir moderna materiāli tehniskā bāze.
Studiju kvalitātes uzlabošanai, pieredzes pilnveidošanai un mācību iestāžu sadarbības
veicināšanai Kosmetoloăijas koledža kā biedrs 2006. gadā ir iestājusies Latvijas Koledžu
asociācijā.

11. Studiju nepārtrauktības nodrošinājums
Kosmetoloăijas koledžas nolikumā ir noteikts - “… nodrošināt studējošajiem iespēju
sagatavoties izglītības turpināšanai, lai iegūtu otrā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību un
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piektā līmeĦa profesionālo kvalifikāciju … Ja studiju programma tiek likvidēta, koledža
nodrošina iespēju studējošajiem turpināt izglītības ieguvi citā augstskolā.”
Kosmetoloăijas koledža ir pirmā koledža Latvijā un Baltijā, kas piedāvā iespēju vidusskolas
absolventiem, kosmētiėiem un māsām iegūt pirmā līmeĦa profesionālo augstāko izglītību
kosmetoloăijā, kā arī sniedz iespēju koledžas absolventiem turpināt studijas otrā līmeĦa
profesionālās augstākās izglītības iegūšanai citā augstskolā. Koledžas vai studiju programmas
likvidācijas gadījumā studentiem un Kosmetoloăijas koledžas studentiem ir nodrošināta
iespēja turpināt studijas Rīgas StradiĦa universitātē studiju programmā „Uztura
speciālists”. To apliecina 2005. gada 31. janvārī noslēgtais Kosmetoloăijas koledžas
sadarbības līgums ar Rīgas StradiĦa universitāt (RSU).
Zināma garantija studentiem ir arī studiju maksas sistēma, kas pieĜauj studiju maksu veikt pa
mēnešiem, kas savukārt Ĝauj pārtraukt studijas, ja to saturs vai organizācija neapmierina
Kosmetoloăijas koledžas studentu.
Šobrīd, Ħemot vērā sadarbības līgumu ar RSU, dibinātāja aizvien pieaugošo lomu
kosmetoloăijas jomā pat Baltijā un koledžas stabilo materiālo stāvokli, draudi koledžas
eksistencei tuvākajā nākotnē nav pat prognozējami.

12. Studiju attīstības perspektīvais plāns tuvākajiem sešiem (2007. – 2013.)
gadiem
Veicamie uzdevumi
Izstrādāt un apstiprināt Kosmetoloăijas koledžas iekšējo
darbību reglamentējošos normatīvos dokumentus
Līdzdarboties koledžu asociācijā
Sadarboties ar valsts institūcijām un radniecīgajām izglītības
un pakalpojumu sniegšanas iestādēm
Izstrādāt normatīvos dokumentus studentu zināšanu un
prasmju kontroles un novērtēšanas sistēmas pilnveidošanai
Veikt koledžas popularizēšanu realizējot dažādus reklāmas
projektus un pasākumus
Izstrādāt un ieviest kosmetoloăijas koledžas mājas lapu
Izstrādāt un ieviest studiju procesā ilglaicīgu lietišėo
pētījumu plānu
Izstrādāt un ieviest iekšējās kontroles sistēmu studiju
kvalitātes nodrošināšanai
Izstrādāt un ieviest nepieciešamo studiju metodisko
dokumentāciju.
Piesaistīt studiju līdzfinansējumu piedaloties dažādos
projektos un konkursos
Izveidot koledžas padomi
Izstrādāt elastīgu mācībspēku un citu administratīvo
darbinieku stimulēšanas sistēmu
Veicināt studentu pašpārvaldes izveidošanu
Papildināt bibliotēkas fondu ar grāmatām, mācību
līdzekĜiem un metodiskiem materiāliem
Izveidot darba grupu studiju programmas „Estētiskā
kosmetoloăija” sagatavošanai akreditācijai
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TermiĦi, atbildīgie
2007. gads, direktors
Regulāri, direktors
Regulāri, dibinātājs, direktors
2007. gads, direktors
Regulāri, dibinātājs
2007. gads, dibinātājs
2007.- 2013. gadi, dibinātājs,
direktors
2007. gads, direktors
Regulāri, studiju kursu
mācībspēki
2007.- 2013.gadi, dibinātājs
2007. gads, direktors
2007. gads, dibinātājs
2007. gads, direktors
Regulāri, dibinātājs
2007. gada janvāris,
dibinātājs, direktors

Izveidot darba grupu Kosmetoloăijas koledžas
sagatavošanai akreditācijai
Izstrādāt studiju programmu „Estētiskā kosmetoloăija”
tālākizglītībai
Izstrādāt studiju plānu kosmētiėu tālākizglītības studiju
programmai „Estētiskā kosmetoloăija”
Pilnveidot un aktualizēt studiju programmu „Estētiskā
kosmetoloăija”
Sagatavot studiju programmu „Estētiskā kosmetoloăija”
akreditācijai
Sagatavot Kosmetoloăijas koledžu akreditācijai
Pilnveidot studentu aptaujas anketas un veikt aptaujas
Veikt esošā personāla un pasniedzēju darba kvalitātes
novērtējumu, nepieciešamības gadījumā, piesaistīt jaunus,
profesionālus pasniedzējus un darbiniekus
Veicināt pasniedzēju tālākizglītību un kvalifikācijas celšanu
Nodrošināt studējošos un pasniedzējus ar plašākām studiju,
praktisko darbu, pētniecības un atpūtas telpām

2007. gada janvāris,
dibinātājs, direktors
2008. gads, dibinātājs,
direktors
2007. gads, dibinātājs,
direktors
2007. gads, dibinātājs,
direktors
2007.gads, darba grupa
2007.gads, darba grupa
Reizi semestrī, direktors
Regulāri, dibinātājs, direktors

Regulāri, dibinātājs, direktors
2009. – 2011.gadi, dibinātājs

13. Secinājumi

Veicot studiju programmu kopas „Estētiskā kosmetoloăija” pašnovērtējumu var secināt, ka
programmas pilnvērtīgai realizēšanai ir visi nepieciešamie nosacījumi:
Pozitīvais:
o Kopumā studiju programmas pasniegšanas un apguves darba organizācija un
infrastruktūras un materiāli – tehniskās bāzes nodrošinājums atbilst izvirzīto mērėu un
uzdevumu sasniegšanai.
o Kosmetoloăijas koledžā esošā materiāli tehniskā un informatīvā bāze nodrošina pirmā
līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Estētiskā kosmetoloăija”
īstenošanu.
o Mācībspēku kontingents, viĦu zinātniskā un praktiskā kompetence, aktivitāte metodisko
mācību materiālu sagatavošanā visā pilnībā nodrošina pirmā līmeĦa profesionālās
augstākās izglītības studiju programmas īstenošanu.
o Nozares studiju kursu apguves rezultātā iegūstamās teorētiskās zināšanas, praktiskās
prasmes un profesionālās iemaĦas ir orientētas uz mūsdienu kosmetoloăijas tendencēm.
o Tiek attīstīti starptautiskie sakari ar ārzemju izglītības iestādēm un nozares uzĦēmumiem,
kas dod iespējas kā studentiem tā arī pasniedzējiem tuvāk iepazīties ar ārzemju speciālistu
pieredzi skaistumkopšanas sfērā un izglītības jomā.
o Ir nodrošināta studiju un studiju – kvalifikācijas prakšu materiāli - tehniskā un praktiskā
bāze, ko apliecina arī sadarbības līgumi ar Rīgas StradiĦa universitāti, Rīgas Tehnisko
universitāti, SIA „Veselības centru-4”, „Veselības salonu”Anita””, „Derma ārstnieciskās kosmētikas kabinetu”, SIA „Saules salons” u.c.
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o Būtiska loma ir atvēlēta dažāda rakstura nodarbību praktiskajiem darbiem un
ārpusnodarbību patstāvīgajiem darbiem, to savstarpējai loăiski secīgai sasaistei, Ħemot
vērā katras sejas un ėermeĦa kopšanas kosmetoloăiskās procedūras specifiku.
o Studentiem iespējams ārpusprogrammas semināru veidā iepazīties ar jaunākajām
kosmetoloăijas tendencēm, materiāliem, tehnoloăijām un metodēm, kurus organizē kā
Latvijas tā arī ārvalstu firmas.
o Kā pozitīvu momentu studiju programmā var minēt nozares profesionālo studiju kursu
mācībspēku orientētību uz kosmetoloăisko procedūru pielietojuma inovāciju un to
ietekmes uz cilvēka ādu un organismu lietišėi profesionālo izpēti un apgūšanu, iesaistot
šajā procesā arī studentus.
o Sakarā ar to, ka valstī strauji attīstās pakalpojumu sfēra skaistumkopšanā, ir lietderīga
ikgadēja studentu uzĦemšana, jo pieprasījums darba tirgū joprojām ir lielāks nekā
sagatavoto speciālistu skaits.
Negatīvais:
o Praktiskajos studiju kursos ne vienmēr ir iespējams studiju rezultātus novērtēt objektīvi.
o Programma Latvijā tiek realizēta pirmo reizi un tāpēc vēl nav uzkrāta pietiekoša pieredze,
kas dotu iespēju efektīgi un profesionāli pamatoti to pilnveidot.
o Nepietiekošs telpu, darba galdu, mācību literatūras un studiju tehnikas nodrošinājums, lai
palielinātu uzĦemamo studentu skaitu.
o Daudziem studentiem paralēli studijām jāstrādā, kas viĦiem traucē pilnvērtīgi apmeklēt
studijas.
o Ir Ĝoti šaurs nozares profesionālo speciālistu loks, kas spēj pilnvērtīgi un profesionāli
apmācīt studentus daudzveidīgajā un Ĝoti šauri specifiskajā dažu studiju kursu jomā. Tas
bremzē iespēju KK pilnībā nokomplektēt tikai ar pastāvīgi strādājošu akadēmisko
personālu.
Vēlamais:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Jāstimulē studenti radošai attieksmei pret studiju procesu.
Jāstimulē mācībspēku tālākizglītība.
Jāaktivizē mācībspēku interese zinātnisko pētījumu un rezultātu publikāciju jomā.
Jāturpina bibliotēkas papildināšana un datoru nodrošinājuma pilnveidošana, kā arī
jāpaplašina Interneta pakalpojumu izmantošanas iespējas.
Programmas ietvaros jāpanāk studiju programmas tuvināšanās ES programmām, plašāk
organizējot mācībspēku un studentu apmaiĦu starp ES izglītības iestādēm.
Studiju programmas pastāvīgai aktualizēšanai un pilnveidošanai plašāk jāizmanto studentu
un darba devēju aptauju rezultātus.
Jāizstrādā vasaras semināri un kursi ar ārvalstu speciālistu piedalīšanos, kuri papildus
studiju programmai dotu iespēju studentiem plašāk iepazīties ar ārzemju pieredzi un
metodiskajiem materiāliem, kā arī dotu iespēju studentiem pilnveidot apgūtās teorētiskās
un praktiskās zināšanas.
Studiju kvalifikācijas praksēs optimāli jāpilnveido to organizācija un vadība. Prakses
vadītājus jānozīme balstoties uz pasniedzēju profesionāli praktiskās pieredzes apzināšanu.
Pastāvīgi jāpilnveido un jāaktualizē studiju kursu studiju metodiskos materiālus.
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SATURS

Lpp.
1. Kosmetoloăijas koledžas padomes 22.01.2007.
sēdes protokols Nr. 7 – 3 – 12 / 9
2. Izglītības iestādes reăistrācijas apliecība Nr.3334802498,
izdota Kosmetoloăijas koledžai 05.05.2005.
3. Licence Nr. 041023 – 1, izdota Kosmetoloăijas koledžai 21.06.2005.
4. Sadarbības līgums ar RSU
5. Pasniedzēju zinātniskās biogrāfijas
6. Studiju plāni
7. Studiju kursu programmas
7.1. Vispārizglītojošie studiju kursi
7.2. Nozares studiju kursi
7.3. Profesionālie studiju kursi
7.4. Izvēles studiju kursi
8. Absolventiem izsniedzamie dokumenti
8.1. Diploms par 1.līmeĦa profesionālās augstākās izglītības iegūšanu
8.2. Diploma pielikums
9. Klāt nepievienotās Kosmetoloăijas koledžas dokumentācijas atrašanās
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Agita
ŠmitiĦa
271273-10007
Druvienas iela 32-13, Rīga, LV-1079
29422473
agitasm@yahoo.com

Izglītība:
2006.g. Latvijas Universitāte, Vadības zinātnes doktora studiju programma;
2000.g. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, sociālo zinātĦu maăistra
grāds psiholoăijā;
1997.g. Latvijas Universitāte, Pedagoăijas un psiholoăijas fakultāte, sociālo zinātĦu bakalaura
grāds psiholoăijā;
1996.g. Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības Augstskola, bakalaura grāds pedagoăijā;
1992.g. Jelgavas 2. vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2004.g. seminārs „Komunikācija darbā ar studnetiem”, Nordic Training International;
2004.g. organizāciju psihologu konference „Profesionālā identitāte”;
2004.g. lekciju kurss „Psiholoăisko treniĦu vadīšana organizācijās”, LU;
2003.g. seminārs „Pasakas no bērnības”, Individuālpsiholoăijas Institūts, seminārs „Laika
menedžments”, Eiropersonāls;
2002.g. kursi „Psihoterapeita un klienta attiecības. Transfers, kontransfers”, Rīgas pilsētas
skolu valde;
2001.g. kursi „Individuālpsiholoăijas psihoterapija”, Latvijas Skolu psihologu asociācija;
2000.g. kursi „Datorzinību pamati”, Rīgas pilsētas Skolu valde;
2000.g. IV Starptautiskā Baltijas Psiholoăijas konference „New Developments in Psychology
in The Baltics: Theory and Practise”, uzstāšanās ar referātu, konferences organizēšana.
Valodu prasme:
Latviešu valoda – dzimtā;
Krievu valoda – brīvi;
AngĜu valoda – brīvi;
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, saskarsmes psiholoăijas pasniedzēja;
2004.g. līdz šim brīdim Vidzemes augstskola, lektore;
1999.g. līdz šim brīdim Latvijas Universitātes, Psiholoăijas nodaĜas lektore;
2004.g.-2005.g. LU, Izglītības psiholoăe un Psiholoăijas nodaĜas LUIS sistēmas
administratore;
2003.g.-2004.g. A/S Mācību Komercfirma, lektore;
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1999.g.-2003.g. LU, Psiholoăijas nodaĜas Psiholoăijas maăistra studiju programmas un LU
Psiholoăiskās palīdzības centra administratore;
1998.g.-2001.g. Rīgas Pedagoăijas un Izglītības Vadības augstskolas lektore;
1997.g.-2002.g. Rīgas 90. vidusskolas psiholoăe;
1998.g.-2002.g. Valsts nodarbinātības dienesta Jūrmalas filiāles psiholoăe, lektore;
1997.g.-1999.g. Republikas Rehabilitācijas Centrs, lekciju un nodarbību pasniedzēja;
1996.g.-1997.g. SIA „Interinfo Latvijā”, reklāmas konsultante Lattelekom oficiālajiem tālruĦu
katalogiem;
1995.g.-1999.g. Latvijas organizācijas „Glābiet bērnus” bērnu Uzticības Telefona konsultējošā
psiholoăe.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
2004.g. Darbinieku lojalitātes, apmierinātības ar darbu, un atalgojumu pētījums, A/S Narvesen;
2004.g. Darbinieku attieksmes, lojalitātes, motivācijas un apmierinātības ar darbu pētījums,
Hipotēku Banka;
2002.g. Darbinieku atalgojuma sistēmas apmierinātības pētījums, A/S Exigen Latvia.
1999.g. Mācību līdzeklis „Saskarsmes psiholoăija”, tālmācības kursu studentiem un
vidusskolēniem, Republikas Rehabilitācijas Centrs.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Adrese
TālruĦa nr.
e-pasts:

Astra
Šauere
170375-10938
Rīga, Dzirnavu iela 5-4
29174422
ledija.ltd@navigators.lv

Izglītība:
2004.g. Latvijas Universitāte, Komunikāciju zinātĦu fakultāte;
2003.g. Amatniecības kameras meistara diploms;
2003.g. Permanentā skola „Long time liner”;
1994.g. „Skaistums”, kosmētiėe, vizāžiste;
1993.g. Rīgas 2.vidusskola.
Valodu prasme:
Latviešu - dzimtā;
Krievu - labi;
AngĜu - vidēji.
Darba pieredze:
2005.g. – līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledžas (iepriekš – Starptautiskās estētikas skolas)
dekoratīvās kosmētikas pasniedzēja;
2000.g. – 2004.g. mācību centra RIMAN vizāžistu pasniedzēja;
1995.g. – līdz šim brīdim skaistumkopšanas salona „Lēdija” prezidente;
2001.g. – līdz šim brīdim „Baltijas vizāžistu asociācijas” valdes locekle.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
2005.g. – Pasaules čempionāts Body art Milānā – 1.vieta;
2005.g. – Starptautiskais Estētikas kongress Milānā – 2. vieta;
2004.g. – Baltijas Body art čempionāts;
2004.g. – Eiropas čempionāts Grand prix permanentajā make-up (Maskava);
2004.g. – Atklātais Krievijas čempionāts „Fantāzijas make-up” čempionāts – 3. vieta;
2003.g. – Estētikas kongress Parīzē „Body art” specbalva.

42

CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Baiba
Ivanova
190255-10139
Stabu iela 49-40, Rīga, LV-1011
26542781

Izglītība:
1985.g. Rīgas Medicīnas Institūts,
1973.g. Rīgas 36. vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2004.g. sertifikāts par iegūtu pedagoăisko izglītību LR IZM;
2003.g. apmaiĦas programma Somijā, Juvaskulā;
1995.g. Ārsta-kosmetologa sertifikāts.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - vidēji.
Darba pieredze:
2004.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, sejas kopšanas procedūru pasniedzēja;
2000.g. līdz šim brīdim 34. arodvidusskolas pasniedzēja;
1998.g. – 2000.g. skaistumkopšanas salons „Dāma”, ārsts-kosmetologs;
1995.g. – 1998.g. skaistumkopšanas salons „Sirēnas”, ārsts-kosmetologs;
1992.g. – 1995.g. salons „Velsa DL”, ārsts-kosmetologs;
1988.g. – 1992.g. Rīgas pilsētas ārstnieciskās kosmētikas dziedinātava – ārsts-kosmetologs;
1985.g. – 1988.g. 4. Bērnu poliklīnika, bērnu ārste;
1973.g. – 1979.g. P.StradiĦa klīniskā slimnīca, neiroėirurăijas centrs, laborante.

Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds
Uzvārds
Personas kods
Adrese
TālruĦa nr.

Gvido
Zinkevičs
211269-11495
Jūrmala, RaiĦa iela 83-57, LV-2016
29460820

Izglītība:
1990.g. Rīgas 2. medicīnas skola, feldšeris – laborants.
Papildu izglītība/kursi:
2001.g. kosmoeniopsihologa diploms;
2000.g. sertifikāts pēdu refleksoloăijā;
2000.g. apliecība par piedalīšanos seminārā „MuskuĜu disbalansa klīniskās problēmas”;
Valodu prasme:
Latviešu – dzimtā;
Krievu – labi;
AngĜu – vidēji.
Darba pieredze:
2005.g. – līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledžas ėermeĦa masāžu pasniedzējs.
1998.g. – 2000.g. Diplomātiskā servisa aăentūras medicīnas centrs;
1994.g. Dziednīca „Rīgas Līcis”, masieris;
1990.g. – 1999.g. Kauguru poliklīnika, masieris.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

GaĜina
Biksone
060947-10123
Purvciema iela 24-36, Rīga, LV-1035
29146708
galina.biksone@nano.lv

Izglītība:
2001.g. Latvijas Universitāte, izglītības zinātĦu maăistra grāds pedagoăijā;
1974.g. Rīgas Medicīnas institūts, ārsta kvalifikācija;
1966.g. Latvijas VAM Ventspils medicīnas skola, medicīnas māsas diploms;
1963.g. Ventspils vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2003.g. sertifikāts praktizēt par internisti līdz 2008.g., Latvijas Internistu biedrība;
Valodu prasme:
Latviešu valoda - labi pārvalda;
Krievu valoda - dzimtā;
AngĜu valoda - apmierinoši.
Darba pieredze:
2003.g. līdz šim brīdim Rīgas StradiĦa universitātes māszinību fakultātes lektore;
2003.g. līdz šim brīdim LU medicīnas fakultātes farmācijas maăistra studiju programmas
lektore;
2000.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, farmakoloăijas pasniedzēja;
1981.g. līdz šim brīdim Rīgas 5. medicīnas skolas pedagogs;
1982.g. – 1996.g. Rīgas pilsētas „GaiĜezera” slimnīcas kardioloăijas nodaĜas ārste;
1978.g. – 1981.g. Daugavpils rajona centrālās slimnīcas terapeitiskās nodaĜas vadītāja.

Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
2003.g. autordarbs „Medikamentozā ārstēšana un aprūpe”
1998.g. autordarbs „Klīniskā farmakoloăija un pacientu aprūpe”
2002.g. praktiskā semināra „Sāpju medikamentozā ārtēšana un aprūpe” organizēšana klīniskā
slimnīcā „GaiĜezers”.

45

CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Ginta
Losberga
180767-12721
A.Čaka iela 132-37, Rīga, LV-1012
29465675
ginta.losberga@apollo.lv

Izglītība:
2006.g. BA Turība, juridiskā fakultāte, maăistrants;
2006.g. Latvijas Universitāte, jurista kvalifikācija;
2000.g. Latvijas Sporta Pedagoăijas Akadēmija, diploms pedagoăijā un aktīvā tūrisma
menedžmentā, bakalaura grāds sporta pedagoăijā;
2000.g. Austrijas Ekonomikas palātas augstskola, kurss menedžmentā;
1990.g. Republikāniskā Tirdzniecības ministrijas skola, diploms viesu apkalpošanas kultūrā;
Papildus izglītība/kursi:

Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - Ĝoti labi;
Vācu valoda - vidēji.
Darba pieredze:
2007.g. individuāli praktizējošs advokāts;
2007.g. līdz šim brīdim RTU, pasniedzēja;
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, uzĦēmējdarbības pasniedzēja;
2006.g. M.Frankēvicas advokātu birojs, juriste;
2006.g. līdz šim brīdim Individuāli praktizējošs zvērināta advokāta palīgs R.Losbergs,
grāmatvede;
2002.g.-2005.g. Rīgas apgabaltiesa, tiesneša palīgs;
2001.g.-2002.g. SIA”NT piedzīvojumi”, juriste;
2000.g.-2001.g. SIA Mēdiju aăentūra „TILTI”, juriste;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
Projekti:
„Momblāns”;
„Latvijas Universitātes „C” daĜas priekšmets – kalnu tūrisms”;
„Latvijas Universitātes tūristu kluba pasākumi Ėīpsalas hallē BT1”.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Irēna
Tarelkina
280756-12701
Kleistu iela 2-32, Rīga, LV-1067
29812357
irena.t@one.lv

Izglītība:
2005.g. Latvijas Universitāte, Augstskolu didaktika: mūsdienu teorija un prakse;
2000.g. Rīgas Tehniskā Universitāte, Augstākā profesionālā izglītība, arodpedagogs;
1980.g. Rīgas Medicīnas Institūts, ārsta diploms;
1973.g. Siguldas vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2005.g. sēde „Neiropātisko sāpju aktualitātes” sertifikāts;
2005.g. seminārs „Jaunākās tendences pacientu aprūpē” sertifikāts, Rīgas Medicīnas koledža;
2005.g. seminārs „Metabolais sindroms – praktizējoša ārsta aktuāla problēma” sertifikāts,
Latvijas Internistu biedrība;
2004.g. seminārs „Kā aizkavēt pēkšĦu kardinālu nāvi?” sertifikāts, Latvijas Kardiologu
biedrība;
2004.g. konference „Māsas prakses pētniecības pieredze” sertifikāts, Klīniskā slimnīca
„GaiĜezers”;
2004.g. sēde „Cukura diabēts un savlaicīga insulīnterapija” sertifikāts, Latvijas Internistu
biedrība;
Valodu prasme:
Latviešu valoda – 3. pakāpe, brīvi;
Krievu valoda - dzimtā;
AngĜu valoda – apmierinoši.
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, terapijas pasniedzēja;
2005.g. Rīgas 5. medicīnas skola, pedagogs;
2005.g. Rīgas Medicīnas koledžas lektore;
1987.g. Rīgas 7. klīniskās slimnīcas ārste.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
Sagatavotie mācību līdzekĜi:
Vispārīgā un speciālā ārstniecībā vadlīnijas studentiem;
Elpošanas sistēmas slimības;
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Kardiovaskulārās slimības;
Gastroenteroloăiskās slimības;
Nieru un urīnceĜu slimības;
Endokrīnās slimības;
Hematoloăiskās slimības;
Locītavu saslimšanas.
1998.g. piedalīšanās darba grupā – medicīnas māsu izglītības programmas izstrāde.
Docētie studiju kursi: vispārīgā un speciālā ārstniecība, patoloăija, propedeitika.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Inta
Murāne
031060-10113
Klusā iela 7-34, Rīga, LV-1013
29375018, 7370591
intami@inbox.lv

Izglītība:
2001.g. Ruānas Universitāte, Francija,licence maitrise grāds FLE;
2000.g. Latvijas Universitāte, humanitāro zinātĦu maăistra grāds RomāĦu filoloăijā;
1983.g. Latvijas Universitāte, svešvalodu fakultāte, franču valoda un literatūra;
Papildus izglītība/kursi:
2004.g. starptautiskā konference Latvijā, „Valoda kā identitāte”, publikācija;
2001.g. Francijas Vēstniecības Rīgā organizētais pedagoăiskais seminārs, tulks;
2000.g. franču literatūras standartu izveide;
1999.g. ES seminārs Portugālē moderno valodu mācīšanas metodikā, valodu portfolio,
Algarve;
1999.g. datoru kursi;
1998.g. Starptautiskā valodu pasniedzēju konference Zviedrijā, Stokholmā;
1998.g. Eiropas Padomes organizētais seminārs literatūrā Latvijā, Rīgā.
Valodu prasme:
Latviešu valoda – dzimtā;
Franču valoda - brīvi;
Krievu valoda – brīvi;
AngĜu valoda – sarunvaloda, profesionālā valoda.
Darba pieredze:
2005.g. RTU franču valodas pasniedzēja;
2005.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, franču valodas pasniedzēja;
2002.g. tulkojums „Franču–latviešu sarunvalodas vārdnīca”, izdevniecība Zaigzne ABC;
2001.g. tulkojums A.Grūtupa grāmatai „Tiesāšanās kā māksla”;
1999.-2002.g. RPIVA, franču valodas pasniedzēja;
1984.g. līdz šim brīdim Rīgas Franču licejs, franču valodas metodiskās apvienības vadītāja,
franču valodas un literatūras pasniedzēja;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
2002.-2006.g. Vidzemes priekšpilsētas franču valodas MA vadītāja.
1999.-2007.g. franču valodas Valsts olimpiādes organizēšana;
1999.-2007.g. Latvijas Franču valodas pasniedzēju asociācijas vicerezidente;
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Irēna
SpriĦăe
180462-10958
Lēdurgas iela 22-41, Rīga, LV-1034
29131888

Izglītība:
1994.g. Mācību centrs „Sadzīves pakalpojumi”, kosmētiėe;
1988.g. Rīgas medicīnas institūts, ārsts-pediatrs.
Papildus izglītība/kursi:
2003.g. sertifikāts mezoterapijā;
2001.g. sertifikāts mezoterapijā.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - brīvi;
AngĜu valoda - brīvi.
Darba pieredze:
2003.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, sejas un ėermeĦa kopšanas procedūru
pasniedzēja, kosmetoloăijas pasniedzēja.
1997.g. līdz šim brīdim Skaistumkopšanas centrs „Saules salons”, ārsts-kosmetologs;
1997.g. Skaistumkopšanas salons „Dāma”, ārsts-kosmetologs;
1994.g. Rīgas 2. poliklīnika, pediatrs.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Jānis Raimonds
Kancāns
050537-10608
Kristapa iela 26-9, Rīga, LV-1046
7626552

Izglītība:
1999.g. asociētais profesors;
1985.g. docents;
1980.g. bioloăijas zinātĦu kandidāts, nostrificēts 1992.g. kā medicīnas doktors;
1959.g. Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts, fiziskās audzināšanas un cilvēka anatomijasfizioloăijas specialitāte.
1955.g. Jelgavas pedagoăiskā skola.
Papildus izglītība/kursi:
1996.g. kursi „Informācijas apstrāde ar datortehniku”;
1988.g. 6 mēnešu stažēšanās Rīgas Politehniskajā institūtā;
1973.g., 1978.g., 1984.g. augstskolu pasniedzēju 3 mēnešu kvalifikācijas celšanas kursi Tartu
Valsts universitātē.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - sarunvalodas līmenī.
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, anatomijas un fizioloăijas pasniedzējs;
2004.g. speciālists zinātniskā darbā Latvijas Sporta muzejā;
1998.g.- 2003.g. asociētais profesors Latvijas Policijas akadēmijā Fiziskās sagatavošanas
katedrā;
1994.g. docents LPA Fiziskās sagatavošanas katedrā;
1983.g. docents Rīgas medicīnas institūta Fiziskās audzināšanas katedrā;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
Vispusīgā fiziskā sagatavošana. Rīga, 2000.g., 160 lpp;
Skriešana veselībai. Rīga, „Zinātne”, 1987.g., 101 lpp;
Fiziskā aktivitāte ikdienā. „Zinātne”, 1985.g., 61 lpp.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
E-pasta adrese:

Linda
BāliĦa
180474-11583
Matīsa iela 20-16, Rīga, LV-1001
26339131
linda@vc4.lv

Izglītība:
1997.g. AML, bakalaura grāds Veselības aprūpē;
1997.g. AML, fizioterapeita grāds;
1992.g. P. StradiĦa Rīgas 2. medicīnas skola, medicīnas māsas diploms.
Valodu prasme:
Latviešu valoda – dzimtā;
Krievu valoda – labi;
AngĜu valoda – labi.
Darba pieredze:
2007.g. līdz šim brīdim skaistuma un veselības klīnikas „4. Dimensija” metodiskā vadītāja;
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, kosmetoloăijas aparatūras pasniedzēja;
2006.g. līdz šim brīdim „Wellslim” administratīvā un metodiskā vadītāja;
2003.g. līdz šim brīdim ĖermeĦa estētikas centrs „Dynasty”, vadītāja, fizioterapeite;
2001.g. līdz šim brīdim „Veselības centrs 4”, ĖermeĦa estētikas nodaĜas vadītāja,
fizioterapeite;
1999.g. līdz šim brīdim „Veselības centrs 4”, Fizikālās terapijas nodaĜas vadītāja,
fizioterapeite, ėermeĦa estētikas speciāliste;
1998.g.-1999.g. fizioterapeite SIA „Dr. Miglāna privātprakse”
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
1997.g. „Fizioterapeita pieeja respiratorās funkcijas uzlabošanai, atkarībā no bojājuma līmeĦa,
pacientiem ar smadzeĦu bojājumiem”, bakalaura darbs AML;
1996.g. „Fiziskās aktivitātes nozīme osteohondrozes un osteoporozes profilaksē”AML.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Marika
Ăederte
120574-11803
Rīgas rajons, p/n Ādaži, „Marikas”, LV-2164
29116060
marika@uvb.lv

Izglītība:
2003.g. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, maăistra
grāds, „UzĦēmējdarbības vadītājs”;
2000.g. Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa administrācijas augstskola, bakalaurs,
„UzĦēmējdarbības vadītājs”.
1992.g. Jelgavas 1. ăimnāzija.
Papildus izglītība/kursi:
2006.g. apliecība par profesionālās pilnizveides izglītību darba aizsardzībā un drošībā.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - Ĝoti labi.
Darba pieredze:
2004.g. līdz šim brīdim SIA „UVB” direktore;
2002.g.-2004.g. SIA „UVB” Kosmētikas nodaĜas vadītāja;
2000.g.-2002.g. Starptautiskās Estētikas skolas direktore;
1998.g.-2000.g. SIA „BG” kosmētikas nodaĜas vadītāja;
1996.g.-1998.g. SIA „BG” klientu menedžere;
1995.g.-1996.g. Sequoia National Park, Kalifornija, viesnīcu apkalpojošais personāls;
1994.g. Botsvānas informācijas centrs, biroja administratore;
1993.g. Rīgas CeĜu satiksmes drošības departaments, lietvede.

Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Maruta-Solvita
NaudiĦa
120440-11579
Indrānu iela 11-1, Rīga, LV-1012
29235280
masolna@inbox.lv

Izglītība:
1964.g. Rīgas Medicīnas Institūts, ārstniecības specialitāte;
1958.g. Rīgas 2. vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2003.g. Eiropas neirologu federācijas kongress Helsinkos;
2003.g. Baltijas neirologu un bērnu neirologu kongress Tartu, Igaunija.
2000.g. sertifikāts praktizēt par neirologu no LĀPPOS;
1998.g. starptautiskais neirologu kongress Spānijā, SeviĜā;
1995.g. Oslo Universitātē „Medical Care and Health Service”;
1988.g. ěeĦiĦgradas neirologu kvalifikācijas kursi.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - labi.
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, neiroloăijas pasniedzēja;
1979.g. līdz šim brīdim BOVAS P.StradiĦa klīniskā universitātes slimnīca, neiroloăijas nodaĜa;
1974.g. – 1979.g. Rīgas rajona poliklīnika, neirologs;
1970.g. – 1974.g. Cēsu rajona Jaunpiebalgas slimnīca, neirologs un terapeits;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
Raksti „Ārstu žurnālā” un „Žurnāls ārstiem un farmaceitiem”.
Latvijas Neirologu Asociācijas Neiromuskulāro slimību PaneĜa vadītāja, valdes asociētais
loceklis.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Monta
LiepiĦa
170852-10147
Purvciema iela 57-105, Rīga
29438454 (Ilze Jākobsone)

Izglītība:
1976.g. Rīgas Medicīnas Institūts, ārsta kvalifikācija;
Papildus izglītība/kursi:
2005.g. Latvijas Dermatovenerologu asociācijas sertifikāts par tiesībām praktizēt par
dermatologu, venerologu līdz 2010.g. 22. martam.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - labi.
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, dermatoloăijas pasniedzēja;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Olga
Osinceva
110868-11174
Rīgas rajons, StopiĦu pagasts, „Avoti – 7”
29283329
olga.osinceva@inbox.lv

Izglītība:
2003.g. Starptautiskā Estētikas skola, kosmētiėe;
1987.g. Rīgas pedagoăiskā skola, mūzikas skolotājs, muzikālais audzinātājs.
Papildus izglītība/kursi:
Valodu prasme:
Latviešu valoda - brīvi;
Krievu valoda - brīvi;
AngĜu valoda - vāji.
Darba pieredze:
2004.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, sejas un ėermeĦa kopšanas procedūru
pasniedzēja;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Rūta
Helmane
280673-11386
Tomsona iela 9-3, Rīga, LV-1013
25993388
rhelmane@inbox.lv

Izglītība:
2005.g. Bambergas (Vācija) profesionālās kosmētikas skola;
2000.g. Latvijas Universitāte, izglītības zinātĦu bakalaura grāds pedagoăijā;
1992.g. Rīgas 5. medicīnas skola.
Papildus izglītība/kursi:
2007.g. apmācības sertifikāts darbam ar ProCytech Laboratory „mesoACTIVE” prodektiem un
injekcijas tehnikām;
2006.g. masiera sertifikāts līdz 2011.g. no Latvijas Ārstu biedrības;
2005.g. sertifikāts - Kāju kopšanas speciāliste, Bambergas profesionālās kosmētikas skola.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - brīvi;
AngĜu valoda - sarunvaloda;
Vācu valoda - brīvi.
Darba pieredze:
2006.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, sejas un ėermeĦa kopšanas procedūru
asistente, veselības mācības pasniedzēja, 1. palīdzības pasniedzēja, ėermeĦa masāžas
pasniedzēja.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Sanita
Nemane
040473-11876
Pīlādžu iela 19, Skrīveri, LV-5125
26075377
sanitanem@hotmail.com

Izglītība:
2003.g. Juridiskā Koledža, 1. kursa neklātnienes nodaĜa;
2001.g. AviĦjonas Universitāte, Francija, bakalaura grāds modernajā filoloăijā;
2000.g. AviĦjonas Universitāte, Francija, licenciāta grāds franču valodā un literatūrā;
1998.g. Franču Valodas Institūts Ārzemju studentiem, diploms franču valodā, literatūrā un
civilizācijā;
1993.g. Latvijas Kultūras Akadēmija, mākslas bakalaura divi kursi;
1991.g. Skrīveru Andreja Upīša vidusskola.
Papildus izglītība/kursi:
2004.g. Tālākizglītības kursi „Pedagoăija. Psiholoăija”, 72 stundas;
2003.g. Tālākizglītības programma „Franču valodas mācīšanas metodika”, 28 stundas.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Franču valoda - brīvi;
Krievu valoda - brīvi;
AngĜu valoda - pamatzināšanas;
Vācu valoda - pamatzināšanas.
Darba pieredze:
2005.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, franču valodas pasniedzēja;
2002.g.-2004.g. LR Iekšlietu Ministrijas Rīgas Galvenās Policijas Pārvalde, operatīvās vadības
centrs, speciālists, tulks;
2003.g. Bulduru Kristīgā Akadēmija, franču valodas pasniedzēja;
2002.g.-2003.g. Liepājas Pedagoăiskā Akadēmija, franču valodas pasniedzēja;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:

Silvija
BērziĦa
200447-10601
Šampētera iela 82a-1, Rīga, LV-1046
29333451

Izglītība:
1993.g. Latvijas Universitāte, ėīmijas maăistra grāds, diploma Nr. 000357;
1970.g. Latvijas Universitāte, ėīmijas fakultāte.
Papildu izglītība/kursi:
1988.g. Maskavas medicīnas institūta kvalifikācijas celšanas kursi.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
Vācu valoda
Darba pieredze:
2003.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, ėīmijas un kosmētikas pasniedzēja;
1997.g. līdz šim brīdim RSU Farmācijas ėīmijas katedras lektore;
1980.g. – 1997.g. RMI Farmācijas ėīmijas katedras asistente;
1977.g. – 1980.g. RMI Farmācijas ėīmijas katedras vecākā laborante un stundu pasniedzēja;
1970.g. – 1977.g. ZA Mikrobioloăijas institūta vecākā laborante.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
PirmszāĜu izveides pamatprincipi un pielietošanas iespējas.
Zinātniskie raksti.
Ėirurăija, Farmācija, Stomatoloăija, Rīga, AML/DRU, 2000, 179.-186. lpp.
Kopējais zinātnisko publikāciju skaits – 28;
Metodiskās rekomendācijas – 11.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Zanda
Daneberga
030876-12513
Brīvības gatve 397-52, Rīga, LV-1024
26845135
zanda_m@hotmail.com

Izglītība:
2000.g. Latvijas Universitāte, dabas zinātĦu maăistra grāds bioloăijā;
1998.g. Latvijas Universitāte, bakalaura grāds bioloăijā;
1994.g. Talsu 1. vidusskola
Papildus izglītība/kursi:
Medicīniskās
2005.g. sertifikāts praktizēt par ăenētiėi līdz 2010.g., Latvijas Ārstu biedrība,
ăenētikas asociācija;
2003.g. Erasmus Universitātes vasaras skolas organizētie kursi „Research training in Clinical
Research” Roterdamā.
2003.g. Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītāja sertifikāts līdz 2007.g.
2000.g. ViĜĦas Universitātes Medicīnas Fakultātes Cilvēka Ăenētikas Centrs „DGGE analīze”.
Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - specializētā literatūra;
AngĜu valoda - specializētā literatūra.
Darba pieredze:
2003.g. Rīgas 5. medicīnas skola, stundu pasniedzēja;
2001.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, ăenētikas pasniedzēja;
1997.g. līdz šim brīdim B/O Valsts SIA „Bērnu klīniskā slimnīca ”GaiĜezers”” Valsts
Medicīniskās Ăenētikas centrs, Bioėīmijas laboratorija, ăenētiėe;
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
2002.g. Biochemical screening methods for inborn methods of metabolism in Latvia
2001.-2004.g. LZP sadarbības projekta 01.0023 „Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to
izmantošana cilvēka patoloăijas diagnostikā un profilaksē” apakšgrantam (Nr.12)
„Fenilketonūrijas prenatālās un fragilā X sindroma prenatālās, postnatālās DNS diagnostikas
un kvalitātes kontroles sistēmas izstrādāšana Latvijā”.
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CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:

Zeltīte
Cēderštrēma
031068-12853
Valdeėu iela 52/4-92, Rīga, LV-1021
26541725

Izglītība:
1997.g. - 2000.g.
1990.g. - 1996.g.
1987.g. – 1989.g.
1984.g. – 1987.g.

Latvijas Medicīnas akadēmija, ăimenes ārsta kvalifikācija;
Latvijas Medicīnas akadēmija, ārsta grāds, diploma Nr. 000644;
Rīgas 2. medicīnas skola;
Saldus 1. vidusskola.

Papildu izglītība/kursi:
2002.g. Valodu apmācības centrs - angĜu valoda;
2000.g. Mācību centrs - datorkursi.
Valodu prasme:
Latviešu - dzimtā;
Krievu - labi;
AngĜu - sarunvalodas līmenī;
Darba pieredze:
2005.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, anatomijas, fizioloăijas, terapijas pasniedzēja;
2001.g. līdz 2004.g. Starptautiskā Estētikas skola, anatomijas pasniedzēja.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):

61

CURRICULUM VITAE

Personas dati:
Vārds:
Uzvārds:
Personas kods:
Adrese:
TālruĦa nr:
e-pasta adrese:

Zigurds
ZariĦš
190437-10409
Slokas iela 179-98, Rīga, LV-1067
29822389

Izglītība:
1992.g. nostrificēts par Medicīnas doktoru;
1969.g. Medicīnas zinātĦu kandidāts terapijas specialitātē;
1967.g. asipirants, Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts;
1962.g. Rīgas Medicīnas institūts, vispārējās ārstniecības fakultāte.
Papildus izglītība/kursi:

Valodu prasme:
Latviešu valoda - dzimtā;
Krievu valoda - labi;
AngĜu valoda - labi.
Darba pieredze:
2001.g. līdz šim brīdim Kosmetoloăijas koledža, uzturmācības pasniedzējs;
1999.g.-2001.g. regulāras lekcijas Uzturmācībā Medicīnas, Māszinību un Sabiedrības veselības
fakultātē un Pēcdiploma apmācības fakultātē;
2001.g. Diētas ārstu asociācijas Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājs;
2001.g. AML/RSU Uztura laboratorijas vadītājs;
1998.g. LEKMI Uztura laboratorijas vadītājs;
1967.g.-1991.g. Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīna institūta jaunākais zinātniskais
līdzstrādnieks.
Cita nozīmīga informācija (piem. Publikācijas vai kompetences saistībā ar projektā
veicamajiem pienākumiem):
Zinātniskas publikācijas rakstu un tēžu veidā (41)
Populārzinātniskas grāmatas:
„Vitamīni uzturā” 1973
„Svara samazināšanas iespējas” 1981
„Aptaukošanās novēršana” 1986
Monogrāfijas:
„Liekais svars: cēloĦi, sekas, profilakse, ārstēšana” 1993
„Uztura mācība” 1998
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6. STUDIJU PLĀNI
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7. STUDIJU KURSU PROGRAMMAS
7.1 Vispārizglītojošie studiju kursi
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Literatūras saraksts
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3)
4)
5)
6)
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Literatūras saraksts
Latvijas Republikas Satversme.
ANO Vispārējā Cilvēka tiesību deklarācija.
Eiropas cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija.
KrastiĦš.I. Tiesību teorijas pamatjēdzieni. R.LU, 1998.g.
JakubaĦecs.V. Valsts un tiesību teorijas pamati. R., 1996.g.
JakubaĦecs.V. Tiesību jēdziens, struktūra un formas. R., 1998.g.
JakubaĦecs.V. Tiesības sabiedrībā. R., 1998.g.
Autoru kolektīvs. Politika un tiesības. Ievads politikā., R., 1998.g.
VītiĦš E. Vispārējs tiesību pārskats. R., 1993.g.
Sinaiskis V. Civiltiesību apskats- Lietu tiesības, Saistību tiesības. R., 1996.g.
Latvijas Republikas Civillikums
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Saistību tiesības.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietu tiesības. Īpašums.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Lietu tiesības. Lietas. Valdījums. Tiesības uz svešu
lietu.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Ăimenes tiesības.
Latvijas Republikas Civillikuma komentāri. Mantojuma tiesības.
Skots Dž.Bērnems. Līgumu sastādīšana. R., 1995.g.
Autoru kolektīvs. Civiltiesisku līgumu paraugi. 2.papildinātais izdevums. R., 2004.g.
Torgāns K. Līgumi uzĦēmējdarbībā. R., 1993.g.
Torgāns K., Petrovičs S. Kravu un pasažieru pārvadājuma līgumi, R., 1996.g.
Bitāns A. Civiltiesiskā atbildība un tās veidi. R., 1997.g.
Civilprocesa likums
Civilprocesa likuma komentāri
Baltijas vietējo likumu kopojuma IIIdaĜas- vietējo civillikumu kopojuma skaidrojums. Otrā
grāmata. Lietu tiesības.
Rozenfelds J. Lietu tiesības, R., 2004.g.
Gencs Z. Mantošana, R., 2002.g.
Gencs Z. Mantojuma kārtošana, R., 1996.g.
Komerclikums
Strupišs A. Komerclikuma komentāri, R., 2003.g.
Leibus I. Individuālā uzĦēmēja grāmatvedība un nodokĜi, R., 2006.g.
Starptautiskās darba organizācijas konvencija
Darba likums
Darba strīdu likums
Darba aizsardzības likums
Likums par darba koplīgumiem
Likums par valsts darba inspekciju
Likums par arodbiedrībām
Likums par nodarbinātību
Likums par valsts sociālo apdrošināšanu
Likums par sociālo drošību
Likums par pensijām
Darba attiecību enciklopēdija, R., 2005.g.
Juridisko terminu vārdnīca uzĦēmējdarbībai, R., 1997.g.
Juridisko terminu vārdnīca, R., 1998.g.
Likumu terminu vārdnīca, R., 2004.g.
Latvijas Republikas administratīvo pārkāpumu kodekss
Krimināllikums
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Literatūras saraksts
Borns E.L. Psiholoăija (Izturēšanās un tās konteksts), Raka, 2001
Dubkevičs L. Saskarsme audzēkĦiem, -R.:Jumava, 2006
Edeirs Dž. Efektīva komunikācija. Vissvarīgākā vadības mākslas metode., -R.:Asja, 1999 Fēlavs G.E. Konflikti
darbā., Balta eko, 2003
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24)

Garleja R., Vidnere M. Psiholoăijas un sociālās uzvedības aspekti ekonomikā, R.: Raka, 2000
Goulmens D. Tava emocionālā inteliăence, -R.: Jumava, 2001
R.Geiselharts Stresa menedžments, R., Balta Eco, 2003
Krīgers V. Komandas vadība, Balta Eco, 2003
Kupčs J. Saskarsmes būtība, -R.: Zvaigzne ABC, 1997
Kulbergs J. Krīze un attīstība, -Liepāja:LPA, 1998
Omārova S. Cilvēks runā ar cilvēku, - R.: Kamene, 1994
Omārova S. Cilvēks dzīvo grupā, - R.: Kamene, 1998
Pīzs A. ĖermeĦa valoda, -R.:Jumava, 1995.
Pikeringa P. Strīdi, nesaskaĦas, konflikti, Rīga, 2003
ReĦăe V. Attiecību psiholoăija, -R: Zvaigzne ABC, 2004
ReĦăe V. Sociālā psiholoăija, - R.: Zvaigzne ABC, 2002
ReĦăe V. Organizāciju psiholoăija, -R.: Kamene, 2003
ReĦăe V. Personības psiholoăija, R., -Zvaigzne ABC, 2000
Svence G. Pieaugušo psiholoăija, - R.:Raka, 2003
Komunikāciju prasmes, R,-SIA Remarks-R, 2001
Andersen, P. Explaining intercultural differences in non- verbal communication, - Belmont,
CA: Wadsworth, 1994
Andrews P.H, Hershchel R.T., Organizational Communication, Houghton Mifflin Company,
Boston, 1996
Barker L.L, Wahlers K.J, Watson K.W. Groups in process(6th ed).- Allyn&Bacon,
Massachusetts, 2001
Beebe S.A., Masterson J.T., Communicating in Smalls Groups.- Addison Wesley Longman,
Inc, 2000
Berne E. Games People Play, - Penguin Book, NY, 1989
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7.2. Nozares studiju kursi
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7.3. Profesionālie studiju kursi
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7.STUDIJU KURSU PROGRAMMAS
7.4. Izvēles studiju kursi
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8. ABSOLVENTIEM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

8.1. Diploms par 1.līmeĦa profesionālo aukstākās izglītības iegūšanu
8.2.Diploma pielikums
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DIPLOMA PIELIKUMS
Diploma sērija PK Nr.
Diploma pielikums atbilst Eiropas Komisijas, Eiropas Padomes un Apvienoto Nāciju Izglītības,
zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO/CEPES) izveidotajam paraugam. Pielikums sagatavots,
lai sniegtu objektīvu informāciju un nodrošinātu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (piemēram,
diplomu, sertifikātu) akadēmisku un profesionālu atzīšanu.
Diploma pielikumā ir iekĜautas ziĦas par diploma oriăinālā minētās personas sekmīgi pabeigto
studiju būtību, līmeni, kontekstu, saturu un statusu. Tajā nevajadzētu iekĜaut norādes par kvalifikācijas
novērtējumu un līdzvērtību, kā arī ieteikumus tās atzīšanai. Informāciju sniedz visās atsoĦās sadaĜās. Ja
kādā sadaĜā informāciju nesniedz, norāda tās nesniegšanas iemeslu.
1. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS IEGUVĒJU:
1.1. vārds:
1.2. uzvārds:
1.3. dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads):
1.4. studenta personas kods:
2. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
2.1. kvalifikācijas nosaukums:

Ilze
BērziĦa
12/05/1983
120583-12345

skaistumkopšanas
speciālists kosmetoloăijā
kosmetoloăija

2.2. galvenā studiju joma kvalifikācijas iegūšanai:
2.3. kvalifikācijas piešėīrējas institūcijas nosaukums un statuss:
Kosmetoloăijas koledža, valsts akreditēta (datums, Nr. ___), juridiskas personas dibināta
profesionālās augstākās izglītības iestāde
2.4. studijas administrējošās iestādes nosaukums un statuss:
tas pats, kas 2.3. punktā
2.5. studiju un eksaminācijas valoda:
latviešu
3. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJAS LĪMENI:
3.1. kvalifikācijas līmenis:
Pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības diploms (skat. 6.1. punktu)
Ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis (skat. 6.2. punktu)
3.2. oficiālais programmas ilgums, programmas apguves sākuma un beigu datums:
3 gadi pilna laika studijas, 120 kredītpunkti (180 ECTS kredītpunkti),
01.09.2005. – 31.08.2008.
3.3. uzĦemšanas prasības:
Vispārējā vidējā izglītība vai vidējā profesionālā izglītība
4. ZIĥAS PAR STUDIJU SATURU UN REZULTĀTIEM:
4.1. studiju veids:
pilna laika studijas
4.2. programmas prasības:
• apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaĦas izvēlētajā specialitātē;
• apgūt iemaĦas kosmetoloăijas nozarē;
• nokārtot kvalifikācijas eksāmenu, t.sk. izstrādāt un aizstāvēt kvalifikācijas darbu 8 kredītpunktu
apjomā.
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Programmas sastāvdaĜas un personas iegūtais novērtējums/atzīme/kredītpunkti:
ECTS

•
Kursa nosaukums

•

•

kredītpun

Kredītpunkti

•

Vērtējums

kti
•
•

UzĦēmējdarbība

•

Personālo datoru

VISPĀRIZGLĪTOJOŠIE STUDIJU KURSI

zinības

•

6

•

3

9

•

•

4,5

•

•

4,5

•

•

•

Saskarsmes psiholoăija

•

3

•

Lietišėā Franču valoda

•

6

•

9

•

Ētika un estētika

•

2

•

3

•

•

•

NOZARES PROFESIONĀLIE STUDIJU KURSI

Anatomija un

•

•

6

Medicīnas zinību bloks

•

11

Kosmetoloăija

•

6

•

3

•

4

•

10

fizioloăija
•

•

Fizikālā estētiskā

•

medicīna
Ėīmija un kosmētika

•

Sejas kopšanas

•

kosmētiskās procedūras
ĖermeĦa kopšanas

•

•

10,5

•

kosmētiskās procedūras

9

•

16,5

•

9

•

4,5

•

•

6

•

•

15

•

15,75

•

6

•

•
•
•
•

•

Dekoratīvā kosmētika

•

4

Stilistika

•

3

•

4,5

•

1,5

•

2,25

•

•

Manikīrs un pedikīrs

•

•
•

•

IZVĒLES STUDIJU KURSI

•

Lietišėā angĜu valoda

•

5

•

7,5

•

•

Lietišėā angĜu valoda

•

10

•

15

•

•

Lietišėā vācu valoda

•

5

•

7,5

•

Lietišėā krievu valoda

•

5

•

7,5

•

Mārketings

•

2

3

•

Mikropigmentācija

•

3

•

4,5

•

Netradicionālās

•

5

•

7,5

•

•

•
•
•
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•

metodes kosmetoloăijā
•

Mākslas un mūzikas
terapija kosmetoloăijā

politika
Grāmatvedības pamati

3

•

•

2

•

3

•

•

3

4,5

•

Studiju kvalifikācijas
prakse
Kvalifikācijas eksāmens

•

•

•

•

PRAKSE UN KVALIFIKĀCIJAS EKSĀMENS

•
•

2

Eiropas Savienības

•

•

•

•

16

•

24

•

•

2

•

3

•

•

8

•

12

•

Kvalifikācijas
diplomdarbs

Kvalifikācijas darba tēmas nosaukums:

•

4.4. atzīmju sistēma un norādījumi par atzīmju iedalījumu:
•

Atzīmes
īpatsvars

Apguves

•

līmenis

Atzīme

•

Skaidrojums

•

•

Aptuvenā

šīs

ECTS

programm
as studentu
vidū

•

ěoti

•

10

augsts

•

9

•

8

•

7

•

6

•

5

•

Augsts

•

Vidējs

Izcili

•

A

•

•

Teicami

•

A

•

•

ěoti labi

•

B

•

Labi

•

C

•

Gandrīz labi

•

D

•

Viduvēji

•

E

•

•

•
•
•
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•

•

zems

•

4

3-1

•

Gandrīz
viduvēji

•

•

EFX

•

•

Fail

•

Negatīvs
vērtējums

Kvalifikācijas ieguvēja svērtā vidējā atzīme ________ (skat. 6.3. punktu).
4.5. kvalifikācijas klase:

nav

5. ZIĥAS PAR KVALIFIKĀCIJU:
5.1. turpmākās studiju iespējas:
Tiesības turpināt studijas otrā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programmās
5.2. profesionālais statuss:
nav paredzēts piešėirt
6. PAPILDINFORMĀCIJA:
6.1. programmas statuss:
Kosmetoloăijas koledžas pirmā līmeĦa profesionālās augstākās izglītības studiju
programma „Estētiskā kosmetoloăija” skaistumkopšanas speciālista kosmetoloăijā
kvalifikācijas iegūšanai ir akreditēta __________ (Nr. ______ ) uz diviem gadiem
6.2. ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis – teorētiskā un praktiskā sagatavotība, kas dod iespēju
veikt sarežăītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt citu speciālistu darbu
6.3. papildinājums punktam 4.4.:
Kvalifikācijas ieguvēja svērto vidējo atzīmi rēėina kā:
aw = SUM(a*f) / SUM(f), kur:
aw – svērtā vidējā atzīme;
a – studenta iegūtais vērtējums par katru programmas daĜas kursu;
f – šī kursa apjoms kredītpunktos.
6.4. šis diploma pielikums ir derīgs tikai kopā ar diplomu Sērija PK Nr. _____
6.5. papildinformācijas avoti:
Kosmetoloăijas koledža
adrese: Pērnavas iela 2, Rīga, LV-1012, Latvija
tālrunis: +371-67501150; +371-26378425
e-pasts: koledza@uvb.lv
mājas lapa: www.uvb.lv
Akadēmiskās Informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
adrese: VaĜĦu iela 2, Rīga, LV-1050, Latvija
tālrunis: +371-67225155
fakss: +371-67221006
mājas lapa: www.aic.lv
7. PIELIKUMA APSTIPRINĀJUMS
7.1. datums:
7.2. paraksts: __________________
7.3. pielikuma apstiprinātāja amats:
7.4. zīmogs:

__________________.
Imants Geidāns, dr. sc. ing.
Kosmetoloăijas koledžas direktors

8. ZIĥAS PAR AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS SISTĒMU VALSTĪ (skat. nākamās divas lapas)

9. KLĀT NEPIEVIENOTĀS KOSMETOLOĂIJAS KOLEDŽAS
DOKUMENTĀCIJAS ATRAŠANĀS VIETA
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•

Nr.

• 1

• Nosaukums
• Kosmetoloăijas koledžas ( KK )
reăistrācijas apliecība

• 2

• Kosmetoloăijas koledžas licence

• Atrodas
• Pie

KK

direktora
• Pie

KK

direktora
• 3

• KK padomes protokoli

• Pie

KK

metodiėes
• 4

• Sadarbības līgumi

• Pie

KK

direktora
• 5

• Profesiju standarti

• Pie

KK

metodiėes
• 6

• KK struktūra

• Pie

KK

direktora
• 7

• Studiju līgumi

• Pie

KK

metodiėes
• 8

• Studentu personīgās lietas

• Pie

KK

metodiėes
• 9

• Nodarbību saraksti

• Pie

KK

metodiėes
• 10

• Metodiskie materiāli

• Pie

KK

metodiėes
• 11

• Prakses dokumentācija

• Pie

KK

metodiėes
• 12

• Aptaujas anketas

• Pie

KK

metodiėes
• 13

• Aptauju analīze

• Pie

KK

metodiėes
• 14

• Profesionālie semināri
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• Pie

KK

direktora
• 15

• Lietvedības dokumentācija

• Pie

KK

metodiėes
• 16

• Studiju programmas

• Pie

KK

metodiėes
• 17

• Pašnovērtējuma ziĦojumi

• Pie

KK

direktora
• 18

• Pārbaužu materiāli

• Pie

KK

direktora
• 19

• Studējošā rokasgrāmata

• Pie

KK

metodiėes
• 20

• Ievadinstruktāža

• Pie
metodiėes
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