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Jaunas iespējas sadarbībai ar Kauņas Lietišķo zinātņu universitāti 
 

No 28. līdz 29. martam ERASMUS+  mobilitātes ietvaros SKK lektore Gunita 

Vjatere un starptautiskās sadarbības koordinatore Elizabete Lībiete viesojās koledžas 

partneraugstskolā – Kauņas Lietišķo zinātņu universitātē, kur norisinājās ikgadējā 

universitātes rīkotā Starptautiskā nedēļa. Vizītes mērķis bija stiprināt jau esošo 

sadarbību ar Kauņas universitāti, kā arī meklēt jaunas iespējas un idejas kopīgiem 

projektiem.  

Starptautiskajai Kosmetoloģijas koledžai vēsturiski ir jau ilgstoša un produktīva 

sadarbība ar Kauņas universitātes Medicīnas fakultātes Kosmetoloģijas programmu 

un tās vadītāju Žaneti Mickieni, kura viesošanās laikā dalījās pieredzē par mācību 

salona darbību un izteica aicinājumu mūsu studentiem apgūt praktisku pieredzi 

Kauņas universitātē. Sarunu laikā jo īpaši svarīga vienošanās tika panākta saistībā ar 

kopīgu studentu starptautisku pētījumu veikšanu un zinātniskās sadarbības 

stiprināšanu nākotnes perspektīvā. 

Starptautiskās nedēļas ietvaros norisinājās arī ikgadējais studentu masāžas 

čempionāts, kuru bija iespējams ne tikai vērot klātienē, bet arī gūt vērtīgus iespaidus 

un atziņas mūsu koledžas studentu sagatavošanai un dalībai turmpākajās sacensībās. 

Čempionāts tika rīkots jau astoto gadu, un dalībai tika aicināti studenti no visām 

partneru augstskolām, kuri studē fizioterapijas, skaistumkopšanas vai masāžu terapijas 

programmās. Šogad čempionātu pārstāvēja 13 studenti no tādām valstīm kā Polija, 

Lietuva, Spānija un Latvija. Pēc organizatoru nolikuma dalībniekiem bija jāsagatavo 

20 minūšu obligātā programma Klasiskajā masāžā un 30 minūtes brīvās izvēles 

programmā SPA masāža. Čempionātā varēja piedalīties studenti vecumā no 18 līdz 30 

gadiem, ar darba pieredzi ne ilgāk kā seši mēneši. Kopumā tika izvirzītas  trīs 



 

nominācijas: “Labākā ergonomika”, “Labākā klasiskā masāža” un “Labākā SPA 

masāža”, kā arī tika apbalvoti čempionāta pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji.  

Čempionāta laikā radās lieliska iespēja klātienē iepazīties ar Kauņas 

universitātes Fizikālās terapijas programmas vadītāju Mildu Gintilieni, lai runātu par 

iespējamo sadarbību starp augstskolu Fizioterapijas un Ārstnieciskās masāžas studiju 

programmām. Kauņas universitātes Medicīnas fakultāte ir izstrādājusi speciālu 

ERASMUS+ studiju programmu gan Fizikālās terapijas, gan Kosmetoloģijas 

programmu studentiem un aicināja arī mūsu koledžas studentus braukt ERASMUS 

studiju un pieredzes apmaiņā uz Kauņas Lietišķo zinātņu universitāti. 

  

          

             


