
UZSĀKOT STUDIJAS  

Studenta apliecība  

Studenti var pieteikties ISIC studentu atlaižu kartēm SKK sekretariātā 

divas reizes gadā, sākoties jaunajam semestrim. Rudenī līdz 10.09. Ziemā 

līdz 10.02.  

1. kursa studentiem cena iekļauta uzņemšanas maksā, atsevišķi nav 

jāmaksā.  

2.-4. kursu studentiem ISIC kartes cena 5 EURO.  

Citā periodā bez atlaides karti var  pieteikt ISIC mājas  

lapā:  https://www.isic.lv/lv/pieteikties/isic Bankas karte 

un ISIC:  

https://www.swedbank.lv/private/cards/cards/isic?language=LA 

T   

Izziņa par to, ka 
studē SKK  

Izziņu var saņemt administrācijā trīs darba dienu laikā. Tā ir jāpiesaka pa 
e-pastu: info@skk.lv  

Moodle  

Šī ir mācīšanās vide, kurā ir ievietoti studiju materiāli, lekciju 

 prezentācijas,  video,  apraksti  par patstāvīgajiem 

darbiem.  

Piekļuve studiju kursam ir tā apguves laikā līdz SKK absolvēšanai.  

SKK Moodle adrese: http://moodle.kk.edu.lv/  

Sākot studijas Moodle lietotājvārdu un paroli students saņem e-pastā.  

Ja nav piekļuve studiju kursam vai to nevar atrast, zvanīt 26378425 vai 
rakstīt: info@skk.lv  

Studiju materiālu  
drukāšanas iespējas  

Saskaņā ar SKK vides politiku, netiek atbalstīta lekcijas materiālu 
drukāšana un kopēšana. Tos var izmantot elektroniskajā vidē. Patstāvīgie 
darbi jāiesniedz pedagogiem elektroniski.  

IPAS parole  

SKK Izglītības pārvaldības administrēšanas sistēmā (IPAS) ir apkopota 

informācija par studiju gaitu.  

https://skk.ipas.lv/  

Paroli un lietotājvārdu students saņems līgumā norādītajā e-pastā.  

Paroli atjaunot var IPAS sistēmā pirms pieslēgšanās.  
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Lekciju saraksts  

http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=110 Lekciju saraksts tiek 

publicēts vienam mēnesim.  

Tā kā ikdienā tas var mainīties, tas tiek publicēts tikai esošajam mēnesim. 
Ja ir nepieciešams zināt aptuveno plānojumu visam semestrim, par to var 
interesēties sekretariātā.  

Sekmju vērtējumi  
(atzīmes)  

Gala vērtējumi kursā: https://skk.ipas.lv/  

Personas datu 
atjaunināšana  

Svarīgi! Studentiem 10 dienu laikā jāinformē SKK administrācija par 

personas datu maiņu (uzvārds, adrese, kontaktinformācija: tālrunis, e-

pasts, u,c.).  

Dati regulāri jāatjauno:  https://skk.ipas.lv/  

Jāiesniedz IESNIEGUMS par vārda/uzvārda maiņu un personas koda 
maiņu: https://skk.ipas.lv/StudentRequest_DetailView_My/?N 
ewObject=true vai jānosūta uz e-pastu: info@skk.lv  

Studiju plāns  
  

Informācija par to, kādi studiju kursi jāapgūst, kurā semestrī, cik ilgi, kāds 
pārbaudījums ir semestra beigās, kāds ir darba apjoms – cik kredītpunkti, 
kontaktstundas, kurā semestrī -  aprakstīta dokumentā “Studiju plāns”: 
http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=110 Studiju gaitai (kādi 
kursi nokārtoti, kādi būs jāapmeklē) var sekot: https://skk.ipas.lv/  

Studiju grafiks  

Informācija par studiju gadu, kad notiek mācības, prakse, kvalifikācijas 

darbs, brīvlaiks:  

http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=110  

Informācija par 
studiju kursu  

(sasniedzamie  
studiju rezultāti, 

tematiskais  
plānojums,  

patstāvīgie darbi, 
vērtēšanas kritēriji)  

Studiju kursu apraksti katrā studiju kursā Moodle.  

Citu izglītības 
iestāžu studiju kursu 

atzīšana  

Studenti, kuriem ir iegūta augstākā izglītība citā iestādē, var atzīt 
nokārtotos studiju kursus ar vienādu vai lielāku kredītpunktu skaitu kā 
SKK.  
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 Lai to izdarītu, SKK jāiesniedz iesniegums un jānorāda, kurus studiju 

kursus vēlas pielīdzināt. Jāpievieno (vai jānorāda, ka atrodas personas 

lietā) diploms, diploma pielikums. Pēc pieprasījuma arī kursu apraksts no 

apgūtā kursa.  

Maksas pakalpojums pēc cenrāža.  

Ārpus formālās 
izglītības un prakses 

atzīšana  

Iespēja atzīt pašmācības ceļā apgūtas zināšanas, prasmes, kompetences, 
darba vidē balstītu mācīšanos. Process aprakstīts “Ārpus formālās 
izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un 
iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju  
rezultātu atzīšanas nolikums Starptautiskajā Kosmetoloģijas koledžā”.  
Maksas pakalpojums pēc cenrāža.  

Cenrādis  SKK Cenrādis  

Lekciju kavēšana  

Lekcijas nedrīkst kavēt.  
Ja tiek kavēts lekciju sākums, pedagogam ir tiesības neļaut piedalīties 
lekcijā.  
Katrā studiju kursā tiek norādīts, cik daudz lekcijas drīkst/nedrīkst kavēt, 
vai tas ietekmēs gala vērtējumu. Attaisnoti kavējumi: slimība vai 
dzemdības (ārsta izziņa), SKK vai SKK SP rīkotie pasākumi  
(apmeklējumu parakstu lapa).  
Ārsta izziņa jāuzrāda pedagogam un jāiesniedz  
sekretariātā. To var nosūtīt arī uz e-pastu: info@skk.lv   

Studiju 
pārtraukšana  

(izstāšanās no SKK)  

Pirms studiju pārtraukšanas, jāpiesakās pie direktores uz tikšanos:  
https://skk.lv/kontakti/pienemsanas-laiki/ Jāiesniedz iesniegums:  
https://skk.ipas.lv/StudentRequest_DetailView_My/?N ewObject=true  
Ja ir izvēlēts dalītais mēneša maksājums, studiju maksa jāsamaksā par 
visu semestri.  
Svarīgi! Informēt rakstiski par studiju pārtraukšanu.  

Akadēmiskais gads  
(akadēmiskais 
pārtraukums)  

Studentam var būt dažādi iemesli, kad uz laiku jāpārtrauc studijas, jo nav 
iespējams tās turpināt. Akadēmiskajam pārtraukumam var pieteikties 
pēc pabeigta pirmā studiju semestra.  
Jāraksta iesniegums:  
https://skk.ipas.lv/StudentRequest_DetailView_My/?N ewObject=true  
Studiju pārtraukšanas un turpināšanas kārtība SKK  

Studiju turpināšana 
pēc  

Lai turpinātu studijas pēc studiju pārtraukuma, studējošajam ir 
pienākums vienu nedēļu pirms attiecīgā semestra SKK reģistrēties, 
iesniedzot SKK  
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pārtraukuma  
(atgriešanās no 

akadēmiskā gada)  

direktoram adresētu iesniegumu, atbilstošā semestra studijām un 
studiju kursu apguvei.  
Jāraksta iesniegums: 
https://skk.ipas.lv/StudentRequest_DetailView_My/?N ewObject=true  
Studiju pārtraukšanas un turpināšanas kārtība SKK.  

Akadēmiskie parādi  

Studiju pārbaudījumu, konsultāciju un akadēmiskā parāda kārtošanas 
nolikums.  
Attaisnotu iemeslu dēļ nav jāmaksā.  
Neattaisnotu kavējumu dēļ – skatīt SKK Cenrādis.  

Konsultācijas  
Studiju pārbaudījumu, konsultāciju un akadēmiskā parāda kārtošanas 
nolikums.  
SKK Cenrādis.  

Telpas un auditorijas  

Rīga, Graudu iela 68, C korpuss  
1. stāvā  
114. auditorija   
3. stāvā  
Multifunkcionālās auditorijas: 310., 311.  
Praktiskie kabineti: 306., 332., 334.  
Ģērbtuve nodarbībām: 333.  
Administrācija 335.  
Sekretariāts 331.  
Pedagogu telpa 331.1.  

SKK Iekšējie 
dokumenti  

http://moodle.kk.edu.lv/course/view.php?id=117  

Grupas koda 
skaidrojums  

Plūsmu apzīmējumi – nedēļas dienas un lekciju laiks:  

1 P-C (9.00-16.00) – dienas plūsma  

2 P,S (9.00-18.50) – “brīvdienu” plūsma  

3 - P,O,C (16.20-21.20) – vakara plūsma  

  
Programmas apzīmējumi:  
EK – Estētiskā kosmetoloģija  
ĀM – Ārstnieciskā masāža  
  
z – ziemas uzņemšana  
  
19, 20, 21, 22 …… gads, kurā uzņemta grupa  
  
Piemēri:  
EK-1/21 – Estētiskā kosmetoloģija, dienas grupa, studē: P-C (9.00-16.00)  
AMz-2/20 – Ārstnieciskā masāža, brīvdienu grupa, studē P,S (9.00-18.50), 
ziemas uzņemšana  
EK-3/19 - Estētiskā kosmetoloģija, vakara grupa, studē:  
P,O,C (16.20-21.20)  
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