
  
 KĀRTĪBA 

Numurs: Nr.12 

Versija: 2 

K1 

Spēkā esošs  

 
 

APSTIPRINĀTS 

SIA „Starptautiskā Kosmetoloģijas 

koledžas”  

valdes priekšsēdētajā Marika Ģederte 

_______________________ 

Rīgā, 30.04.2020 

 

Atrašanās vieta tīklā: mape Dokumenti>> Iekšējie dokumenti>>Lietvedības kārtība>>ErasmusPlus Lapa 1 no 6 

 

 

 ERASMUS+ MOBILITĀTES PROGRAMMAS  

ORGANIZĒŠANAS KĀRTĪBA 

STARPTAUTISKAJĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽĀ 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Šis dokuments nosaka kārtību, kādā notiek studējošo atlase studijām un praksei 

Erasmus+ programmā un studiju un prakses norisi Erasmus+ programmā, un 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk – SKK) docētāju un personāla 

atlase vieslekcijām un pieredzes apmaiņas vizītēm. 

1.2. Nolikumā lietotie termini: 

1.2.1. Partnera augstskola - ārvalstu augstskola, ar kuru SKK ir noslēgusi divpusējo 

līgumu par Erasmus+ mobilitātes programmas studentu un docētāju mobilitātes 

organizēšanu;  

1.2.2. Erasmus programma - Erasmus+ mobilitātes programma;  

1.2.3. Studējošais - SKK studējošais, kas ir izturējis konkursu studijām, praksei vai 

absolventu praksei Erasmus programmā; 

1.2.4. Ārvalstu students – Partnera augstskolas studējošais, kas Erasmus 

programmas ietvaros studē SKK; 

1.2.5. Studiju līgums (Learning agreement) – līgums, kuru paraksta studējošais, 

SKK un partnera augstskola par apgūstamajiem studiju kursiem apmaiņas 

perioda laikā; 

1.2.6. ECTS - European Creditpoint Transfer System - Eiropas Savienības vienotā 

studiju kredītpunktu uzskaites un pārneses sistēma; 

1.2.7. KP – Latvijas kredītpunkts; 

1.2.8. Prakses institūcija - institūcija, kurā students vai absolvents iziet Erasmus 

praksi, saskaņā ar noslēgto prakses līgumu un prakses programmu; 

1.2.9. Docētājs - SKK docētājs, kas nominēts vieslekcijām partneraugstskolā un/vai 

pieredzes apmaiņas vizītei; 

1.2.10. SKK darbinieks - augstskolas darbinieks, kas nominēts pieredzes apmaiņas 

vizītei. 

 

2. Konkurss studijām un praksei Erasmus programmā. 

2.1. Studijām Erasmus programmā Partnera augstskolā nākamajam studiju semestrim var 

pieteikties SKK 2., 3., 4. studiju semestrī (nepilnā laikā arī 5. semestrī) studējošie, 

ar kurām SKK ir noslēgusi līgumu ar Partnera augstskolu par Erasmus programmas 

organizāciju, un kuri iepriekš nav piedalījušies Erasmus programmā. 

2.2. Praksei Erasmus programmā kārtējam studiju gadam var pieteikties 3., 4. un 5. 

studiju semestrī (nepilnā laikā arī 6. semestrī) studējošie. 

2.3. Absolventu praksei Erasmus programmā var pieteikties pilna laikā 6. studiju 

semestrī un nepilnā laikā 7.studiju semestrī studējošie. 
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2.4. Studējošiem, kuri piesakās studijām vai praksei Erasmus programmā, nedrīkst būt 

studiju parādi un nenokārtotas finanšu saistības ar SKK. 

2.5. Studējošiem, kuri piesakās studijām vai praksei Erasmus programmā, un ir iepriekš 

piedalījušies Erasmus programmā, kopējais visu mobilitāšu ilgums, ieskaitot to, uz 

kuru studējošais piesakās, nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus vienas studiju programmas 

ietvaros. 

2.6. Konkurss uz studijām vai praksi Erasmus programmā notiek pēc šādiem kritērijiem: 

2.6.1. studējošā svešvalodas (angļu valodas) zināšanas (svešvalodu studiju kursa 

vērtējums); 

2.6.2. studējošā vidējais sekmju vērtējums par iepriekšējo studiju periodu. 

2.6.3. studējošā motivācija; 

2.7. Tiesības uz studijām vai praksi Erasmus programmā iegūst tie studējošie, kuriem ir 

augstāks kopējais vērtējumus šīs kārtības 2.6.punktā noteiktajos kritērijos. Vienāda 

vērtējuma gadījumā priekšrocības ir tam studējošajam, kurš konkursam pieteicies 

pirmais. 

2.8. Konkursa pieteikumu (pielikums Nr.1) iesniegšanas termiņu, vietu skaitu studijām 

Erasmus programmā nākamajam studiju gadam nosaka SKK valdes priekšsēdētāja 

līdz kārtējā gada 1.aprīlim sekojošā studiju gada rudens semestrim un līdz 1. 

novembrim kārtējā gada pavasara semestrim. 

2.9. Konkursa pieteikumu (pielikums Nr.2) iesniegšanas termiņu, vietu skaitu praksei 

Erasmus programmā kārtējam studiju gadam un absolventu praksēm nosaka SKK 

valdes priekššēdētāja līdz kārtējā studiju gada 1.novembrim un 1. aprīlim. 

2.10. Par Erasmus stipendiju apjomu nākamā studiju gada mobilitātēm SKK valdes 

priekšsēdētāja informē Uzraudzības komisiju 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas 

ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, ņemot vērā piešķirtā finansējuma apjomu un 

līgumā iekļauto mobilo personu skaitu.  

 

3. Pieteikuma sagatavošana studijām Partnera augstskolā. 

3.1. Studenti, kuri SKK konkursā ir ieguvuši tiesības studēt Erasmus programmā:  

3.1.1. līdz SKK noteiktajam termiņam iesniedz SKK Erasmus koordinatorei vai 

viņa deleģētajam administrācijas darbiniekam pieteikumu par studijām Partnera 

augstskolā, pievienojot visus dokumentus, ko pieprasa Partnera augstskola; 

3.1.2. saskaņo ar SKK metodiķi studiju kursu sarakstu, ko apgūs Partnera 

augstskolā; 

3.1.3. noslēdz trīspusējo studiju līgumu ar SKK un Partnera augstskolu par studijām 

Eramsus programmā, iekļaujot tajā šī nolikuma 3.1.2.punktā minētos studiju 

kursus); 

3.1.4. noslēdz ar SKK Finanšu līgumu par Erasmus stipendijas saņemšanu. 

3.2. SKK: 

3.2.1. izsniedz Studentam Erasmus studenta hartu; 

3.2.2. iepazīstina Studentu ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas 

ietvaros; 

3.2.3. nosūta Partnera augstskolai Studenta pieteikumu un tam pievienotos 

dokumentus; 

3.2.4. izmaksā Studentam Erasmus stipendiju, saskaņā ar šī nolikuma 3.1.4.punktā 

noslēgto līgumu; 

3.2.5. studentam ir pienākums turpināt maksāt studiju maksu, atbilstoši 

parakstītajam studiju līgumam ar SKK, arī par periodu, kuru viņš pavada 

Partnera augstskolā; 
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3.2.6. ar SKK direktores rīkojumu nosūta Studentu studijām Partnera augstskolā. 

 

4. Pieteikuma sagatavošana praksei Erasmus programmā. 

4.1. Studenti, kuri SKK konkursā ir ieguvuši tiesības iziet praksi Erasmus programmā: 

4.1.1. līdz SKK noteiktajam termiņam iesniedz SKK Erasmus koordinatorei vai 

viņas deleģētajam administrācijas darbiniekam pieteikumu par praksi Erasmus 

programmā; 

4.1.2. noslēdz trīspusējo līgumu ar SKK un Prakses institūciju par praksi Erasmus 

programmā; 

4.1.3. noslēdz ar SKK Finanšu līgumu par Erasmus stipendijas saņemšanu. 

4.2. SKK: 

4.2.1. izsniedz Studentam Erasmus hartu; 

4.2.2. iepazīstina Studentu ar viņa tiesībām un pienākumiem Erasmus programmas 

ietvaros; 

4.2.3. izmaksā Studentam Erasmus stipendiju saskaņā ar šī nolikuma 4.1.3.punktā 

minēto līgumu; 

4.2.4. studentam ir pienākums turpināt maksāt studiju maksu, atbilstoši 

parakstītajam studiju līgumam ar SKK, arī par periodu, kad viņš iziet praksi 

Prakses institūcijā; 

4.2.5. ar SKK direktores rīkojumu nosūta Studentu praksē Prakses institūcijā. 

 

5. Studijas Partnera augstskolā 

5.1. Studenta studijas Partnera augstskolā reglamentē Partnera augstskolas iekšējie 

tiesību akti, Partnera augstskolas mītnes valsts normatīvie akti, kā arī Erasmus 

universitāšu harta, ko parakstījušas abas partnera augstskolas. 

5.2. Pirms došanās studiju mobilitātē Students tiešsaistē OLS aizpilda valodas testu. 

5.3. Studentam studiju laikā ir iespēja izmantot valodas kursus OLS tiešsaistē. 

5.4. Ja, ierodoties Partnera augstskolā, nav iespējams apgūt šī nolikuma 3.1.2.punktā 

minētos studiju kursus, Students, saskaņojot ar Erasmus koordinatori, izvēlas citus 

studiju kursus. Par izvēlētajiem kursiem tiek noslēgta papildus vienošanās pie šī 

nolikuma 3.1.3.punktā minētā trīspusējā līguma. 

5.5. Pēc studiju pabeigšanas Partnera augstskolā, ko apliecina Partnera augstskolas 

izsniegts sertifikāts par studiju periodu Partnera augstskolā Erasmus programmas 

ietvaros un Partnera augstskolas izsniegts sekmju izraksts par apgūtajiem studiju 

kursiem Erasmus programma, to apjomu un vērtējumu, Students iesniedz šos 

dokumentus Erasmus koordinatorei vai viņa deleģētajam administrācijas 

darbiniekam. 

 

5.6. Pēc studiju pabeigšanas Erasmus programmā Students tiešsaistē iesniedz Erasmus 

programmas atskaiti par studijām Erasmus programmā  interneta vietnē 

https://webgate.ec.europa.eu 

5.7. Ja Students pārtrauc studijas Erasmus programmā ātrāk kā 3 mēnešus pēc studiju 

uzsākšanas, kā arī neapgūst nevienu studiju kursu Partnera augstskolā, Studentam ir 

pienākums atmaksāt šī nolikuma 3.2.4.punktā minēto stipendiju.    

5.8. Pēc studijām Students tiešsaistē OLS aizpilda valodas testu otro reizi. 

 

6. Prakse Prakses institūcijā. 
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6.1. Studenta vai absolventa praksi Prakses institūcijā reglamentē Prakses institūcijas 

iekšējie tiesību akti, Prakses institūcijas mītnes valsts normatīvie akti, kā arī Erasmus 

universitāšu harta, ko parakstījusi SKK. 

6.2. Prakses laikā apgūstamo iemaņu, prasmju un zināšanu apjomu, prakses uzdevumus 

un mērķus reglamentē SKK izstrādāta prakses programma, un šī nolikuma 

4.1.2.punktā minētais trīspusējais līgums. 

6.3. Pirms prakses Erasmus programmā Students tiešsaistē OLS aizpilda valodas testu. 

6.4. Studentam vai absolventam studiju laikā ir iespēja izmantot valodas kursus OLS 

tiešsaistē. 

6.5. Pēc prakses pabeigšanas Prakses uzņēmumā, ko apliecina Prakses uzņēmuma 

izsniegts sertifikāts par prakses periodu Prakses uzņēmumā Erasmus programmas 

ietvaros, Students iesniedz šos dokumentus SKK Erasmus koordinatorei vai viņa 

deleģētajam administrācijas darbiniekam. 

6.6. Pēc prakses pabeigšanas Erasmus programmā Students tiešsaistē iesniedz atskaiti 

par praksi Erasmus programmā interneta vietnē https://webgate.ec.europa.eu . 

6.7. Pēc prakses pabeigšanas Erasmus programmā Students tiešsaistē OLS aizpilda 

valodas testu otro reizi. 

 

7. Erasmus programmā iegūto vērtējumu atzīšana. 

7.1. SKK metodiķe darbā ar rīkojumu ieskaita Studenta Partnera augstskolā apgūtos 

studiju kursus, kas norādīti šī nolikuma 5.3. punktā iesniegtajos dokumentos. 

7.2. Pēc prakses termiņa beigām Students aizstāv prakses atskaiti SKK noteiktajā kārtībā, 

par ko saņem atbilstošu kredītpunktu skaitu. 

7.3. Pārskaitot tiek piemērota ECTS sistēma, ņemot vērā attiecību 1 Latvijas 

kredītpunkts, vai viena prakses nedēļa vienāds ar 1.5 ECTS. Ja prakses ilgums ir 

lielāks, nekā paredzēts studiju programmā, tad tiek pārskaitīts tikai tik liels 

kredītpunktu skaits, cik paredzēts programmā, un Studenta diploma pielikumā tiek 

veikts ieraksts par pilna prakses perioda iziešanu Erasmus programmas ietvaros. 

7.4. Erasmus programmā apgūtie studiju kursi tiek pārskaitīti pilnā apjomā.  

7.5. Studentiem no SKK studiju programmas perioda, kuru Students pavadīja Erasmus 

programmā, papildus jāapgūst tikai tik daudz studiju kursu, lai kopējais kredītpunktu 

skaits studiju gadā sasniegtu 40.  

 

8. SKK docētāju un darbinieku mobilitāte. 

8.1. SKK docētāju skaitu vieslekcijām sekojošajam studiju gadam nosaka SKK valdes 

priekšsēdētāja līdz kārtējā gada 1.oktobrim. 

8.2. Prioritāte piedalīties mobilitātes programmā kārtējā studiju gadā ir docētājiem, 

kuriem ir augstāks docētāju darba novērtēšanas vērtējums, kuri nav piedalījušies 

mobilitātes programmā un kuriem ir augstāks angļu valodas zināšanu līmenis. 

8.3. SKK docētāju un darbinieku skaitu pieredzes apmaiņas vizītēm sekojošam studiju 

gadam nosaka SKK valdes priekšsēdētāja līdz kārtējā gada 1. oktobrim. 

8.4. Pirms mobilitātes uzsākšanas SKK docētājs sastāda Docēšanās programmu, ko 

saskaņo ar uzņemošo augstskolu un Erasmus koordinatori. 

8.5. Pirms mobilitātes uzsākšanas SKK darbinieks sastāda Darba plānu, ko saskaņo ar 

uzņemošo augstskolu vai uzņēmumu un SKK Erasmus koordinatori. 

8.6. Pēc mobilitātes SKK docētājs un SKK darbinieks tiešsaistē iesniedz Erasmus 

mobilitātes atskaiti interneta vietnē https://webgate.ec.europa.eu, pieredzes stāstu, 

kuru SKK ievieto www.skk.lv un sertifikātu par dalību mobilitātē.   

 

https://webgate.ec.europa.eu/
https://webgate.ec.europa.eu/
http://www.skk.lv/
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Pielikums Nr.1 

 

 

 

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas” 

Erasmus+ Atlases komisijai 

 

 

_______________________________ 

(studenta vārds, uzvārds) 

_______________________________ 

(studiju grupas numurs) 

_______________________________ 

(studenta telefona nr. un  e-pasta adrese) 

 

 

Iesniegums 

 

Lūdzu izskatīt manu kandidatūru studijām Erasmus+ programmā  

Partnera augstskolā  _____________________________________ 

Laika posmā no 20___. g. ______________ līdz 20___ . g. ____________ . 

 

 

 

 

 
 

___________________________     _________________ 

(datums)         (paraksts) 
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Pielikums Nr.2 

 
 

 

 

SIA “Starptautiskā Kosmetoloģijas koledžas” 

Erasmus+ Atlases komisijai 

 

 

_______________________________ 

(studenta vārds, uzvārds) 

_______________________________ 

(studiju grupas numurs) 

_______________________________ 

(studenta telefona nr. un e-pasta adrese) 

 

 

Iesniegums 

 

Lūdzu izskatīt manu kandidatūru Erasmus+  prakses stipendijai.  

Prakses uzņēmuma nosaukums  __________________________________. 

Prakses uzņēmuma valsts _______________________________________. 

Prakses termiņš no 20 __.___._________.  līdz 20__.____.________. 

 

 

 

___________________________     _________________ 

(datums)        (paraksts) 

 

 

 

 

 

 

 


