
Mani sauc Santa Kristīne Misjureva esmu 25 gadus veca Starptautiskās Kosmetoloģijas
koledžas nesenā absolvente. Pec absolvešanas un veiksmīgi nokārtotiem eksameniem
devos Erasmus+ mobilitātes programmā uz Niderlandi. Strādāju  un praktizēju salona
Nice Hair , Gronausestraat 1307A, 7534 AK Enschede, Netherlands. Strādaju kā 
 kosmetoloģe divus mēnēšus.

Kādā veidā Tu uzzināji par iespējām piedalīties apmaiņas braucienā?
Uzzināju no koledžas, koledža sniedza padziļinātu informāciju par iespēju piedalities 
 Erasmus+ programa. 

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē?
Izvēlējos piedalīties Erasmus mobilitātē, jo ši programa dod ļoti lielas iespējas
parcelties uz ārzemem, kā arī uzzināt daudz jaunas kosmetoloģijas tendences. 

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc
mobilitātes, gan tās laikā?
Saņēmu ļoti labu atbalstu no nosūtošās un uzņemošās institūcijas . Šajā prakses
periodā bija sarežģītas personīgās situācijas un institūcijas sniedza ļoti lielu atbalstu.

Uz kurieni Tu devies Erasmus+ apmaiņas programmas ietvaros?
Esmu devos uz Niderlandi,  uz nelielu pilsētu Enschede,  kura atrodas uz robežas ar
Vāciju. 

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses
mobilitātes?
Esmu ieguvusi daudz jaunas profesionālas iemaņas, veicu Anti Cellulite, Draining ,
Relaxing masāžass ar Babor profesionālo kosmētiku un tās protokoliem, kā arī veicu
skropstu un uzacu laminēšanu. Esmu iepazinusies ar jaunām procedūrām
kosmetoloģijā kā, piemēram, Sculpt treatment ķermenim. Veicu ari sejas procedūras
kā Vaakuma tīrīšanu, mikrodermabrāziju, sejas masažas un arī Facial Rejunativation
Treatment ar skābem. Nīderlandē ir absolūti citas kosmetoloģijas tendences
salidzinoši ar Latviju, šeit sievietes parsvarā taisa ķermeņa procedūras - tieši
procedūras ķermeņa ādas uzlabošanai un ādas tvirtumam. 

Vārds, uzvārds: Santa Kristīne Misjureva
Vecums: 25 gadi
Dzimums: sieviete
Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijads koledža
Mobilitātes valsts: Nīderlande
Prakses institūcija: Nice Hair , Gronausestraat 1307A, 7534 AK Enschede, Netherlands
Prakses darba joma: kosmetoloģija 
Mobilitātes perioda ilgums: 2 mēneši



Cik ilgi Tu tur pavadīji un kādu pieredzi ieguvi?
Praksē pavadīju 2 mēnešus. Planā bija izmantot maksimālo laiku, bet sakarā ar ģimenes
apstākļiem, pavadīju tikai 2 mēnešus. Ieguvu neaizmirstāmo pieredzi un jaunas iemaņas.

Kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ prakses perioda laikā?
Niderlandē  dzīve ir ļoti atšķirīga no Latvijas, cita kultūra, jaunas iepazīšanas ar cilvēkiem.
Uzzināju daudz jaunas informācijas, tendences. 

Pastāsti par dzīves vietas apstākļiem- kur Tu dzīvoji? Vai dzīvoji viena?
Dzīvoju mazā un saulainā dzīvoklīti ar atsevišķo vannas istabu. Es dzīvoju viena sava istabā
.
Kādi ir tavi šī brīža plāni? Kā dalība šajā programmā ir mainījusi Tavu ikdienu šobrīd, kad
esi atpakaļ Latvijā? 
Es esmu veiksmīgi nokārtojusi eksāmenus un saņemšu Skaistumkopšanas speciālista
diplomu jūlijā, izlaidumā. Mans plāns ir parcelties uz dzīvi arzemēs, strādat un turpināt
mācīties savā profesijā.

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju
piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē?
100% braukt un piedalīties Erasmus programā  ka arī  iziet no savas ''komforta zonas''.
Ziniet, ka Jums palīdzēs, ja būs kādas neskaidrības prakses laikā. Ziniet, ka Jums ir atbalsts
no mūsu koledžas un nevajag baidīties. 




