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Klausītāju reģistrācijas un uzskaites kārtība 

Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā 

Izdoti saskaņā ar Augstskolu likuma 50.pantu un 59.2 pantu. 

Klausītājs ir persona, kura uz divpusēja līguma pamata par fizisko vai juridisko personu 

līdzekļiem Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas (turpmāk - SKK) noteiktā kārtībā 

reģistrējusies konkrētu studiju kursu apguvei un pilda studiju kursu akadēmiskās saistības. 

1. Pieteikšanās reģistrācijai klausītāja statusā. 

1.1. Pierakstīšanās uz studiju kursiem tiek uzsākta katra semestra pirmajā dienā, tā ilgst 

līdz klausītāju interesējošā studiju kursa otrajai lekcijai, nosakot, ka pierakstīšanās 

notiek rindas kārtībā uz brīvajām vietām. 

1.2. Pretendentam reģistrācijai SKK klausītāja statusā jāpiesakās SKK vai 

https://skk.ipas.lv/. 

1.3. SKK lietvede-administratore konsultē interesentus par studiju kursu apguves 

nosacījumiem klausītāja statusā, precizē, vai ir brīva vieta studiju kursa apguvei 

grupā, koordinē iespēju apgūt konkrēto kursu. 

1.4. Pretendents uzrāda pasi/identifikācijas karti, vidējo izglītību apliecinošu dokumentu 

un aizpilda klausītāja reģistrācijas veidlapu. 

1.5. Klausītājs slēdz divpusēju studiju līgumu ar SKK par studiju kursu apguvi un veic 

maksājumu līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.6. SKK direktore sagatavo rīkojumu. 

2. Studiju process. 

2.1. Persona, kura reģistrējusies klausītāja statusā atsevišķu studiju kursu apguvei, pilda 

visas studiju kursu aprakstos noteiktās akadēmiskās saistības. 

2.2. Klausītājs var izmantot studiju procesā nepieciešamos resursus tādā pat kārtībā kā 

SKK students. 

2.3. Individuālo protokolu sagatavošanu un sekmju ievadi SKK Informatīvajā sistēmā 

nodrošina koledžas administratore-lietvede. 

3. Studiju dokumentācija 

3.1. SKK administratore-lietvede klausītājam sagatavo studiju karti un uzglabā to līdz 

nodošanai SKK arhīvā. 

3.2. Par koledžā apgūtu studiju kursu klausītājam izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par 

tās saņēmēju, norāda koledžas nosaukumu, studiju kursa nosaukumu un apjomu 

kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un 

kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu.  

3.3. Koledža ved izsniegto apliecību reģistru. 

4. Klausītājam ir tiesības uzkrāt ar apliecībām apstiprinātu studiju darba apjomu un, ja viņam 

ir atbilstoša iepriekšējā izglītība, pieprasīt, lai augstskola vai koledža izvērtē darba apjoma 

atbilstību studiju programmām vai to posmiem, piešķirot par to attiecīgus kredītpunktus. 

5. Iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus nosaka 

Ministru kabinets. 

https://likumi.lv/ta/id/37967#p50
https://likumi.lv/ta/id/37967#p59.2
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Izmaiņu apraksts 

Izmaiņu apraksts Izmaiņu pamatojums 

Akadēmiskās izziņas vietā izsniedz apliecību Augstskolu likuma 

59.2 pantu (3) 

Precizēti noteikumi, redakcionāli  
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