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Doties uz Slovēnijas augstskolu izvēlējos pēc prof. Janko Žmiteka vieslekcijas SKK, lai praktiski 

apskatītos un noskaidrotu par zinātnisko pētījumu skaistumkopšanas jomā veikšanas iespējām un praktiskajam 

iemaņām, kas tam nepieciešamas.  

2019.gad 7.-11.decembrī ERASMUS+  programmas ietvaros apmeklēju Slovēniju, kur Ļubļanas pilsētā 

atrodas lietišķo zinātņu augstskola - Visoka šola za storitve.  Augstskolā ir divas nodaļas – kosmetoloģija un 

fotogrāfija. Augstskolā iespējams iegūt bakalaura grādu kosmetoloģijā un fotogrāfijā un maģistra grādu 

kosmetoloģijā. Apgūstot bakalaura grādu kosmetoloģijā uzsvars tiek likts uz studijām skaistumkopšanā, 

manikīru un pedikīru (līdzvērtīgi podologam Latvijā), kā arī dermokosmētikas ingredientu, uzturvielu un 

procedūru ietekmi uz ādu. Pirmajā gadā ir vispārizglītojošie priekšmeti skaistumkopšanā, otrajā gadā papildus 

teorētiskajiem priekšmetiem ir arī praktiskie, kuru laikā katram studentam ir jāveic klienta ādas parametru 

mērījumi un tiem atbilstoši jāizstrādā un jāveic ādas aprūpe, kuras rezultātus izvērtē ar atkārtotiem 

mērījumiem,  bet trešā gada studijas veidojas no moduļu sistēmas, ko katrs var izvēlēties un iegūt padziļinātas 

zināšanas kādā no skaistumkopšanas jomām.  

Augstskola izvietota trīs lokalizācijās. Fotogrāfijas nodaļā ir plaša moderni aprīkota fotostudija un 

modernas, datorizētas lekciju auditorijas. Kosmetoloģijas nodaļa atrodas atsevišķa ēkā, kur ir gan praktisko, 

gan teorētisko nodarbību telpas. Atsevišķā telpā izvietota plaša ādas diagnostikas aparatūra, kas tiek 

izmantota gan zinātniskiem pētījumiem, gan ikdienā studentu apmācībai. Atsevišķi atrodas ķīmijas 

laboratorija, kurās studenti  veic praktiskos darbus ar kosmētisko līdzekļu ingredientiem, aromātiskajam eļļām 

u.c. 

Augstskolas apmeklējuma laika bija iespēja iepazīties ar sejas ādas diagnostikas sistēmām Multi skin 

system center MC 750 un Visio face RD, sīkāk iepazīties ar zinātnisko pētījumu tēmām, kā arī bakalaura un 

maģistra darbiem. Šī sadaļa bija būtiskākais ieguvums mobilitātes laikā.  

Paralēli augstskolas apmeklējumam varēju apskatīt arī Ļubļanas vecpilsētu, kura bija pirms 

Ziemassvētku noskaņās – krāšņi izrotāta un izgaismota, plaši apmeklēta arī vakara stundās.  

 

 

 


