
Vārds, uzvārds  VINETA PARFENKOVA 
Nosūtošā augstskola STARPTAUSTISKĀ KOSMETOLOĢIJAS KOLEDŽA 
Darbības joma augstskolā PROJEKTU VADĪTĀJA 
Mobilitātes valsts IGAUNIJA 
Uzņemošā institūcija UNIVERSITY OF TARTU PARNU COLLEGE (Ringi 35, Pärnu) 
Personāla pilnveides veids PERSONĀLA PILNVEIDES MOBILITĀTE 
Mobilitātes perioda ilgums 2019.gada 27.08. – 28.08. + 2 ceļošanas dienas 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 
(turpmāk –SKK) Erasmus+ projekta ietvaros, 
piedāvā ja iespē ju doties uz personā la 
pilnveides mobilitāti Igaunijā, Pērnavā un iegūt 
p ieredz i māc ību darba organizēšanā , 
programmu izstrādē un starpvalstu projektu 
īstenošanā, kā arī iepazīt valsti un tās kultūru.


Tartu universitātes Pērnavas koledža atrodas 
renovētas fabrikas telpās, kas papildināta un 
paplašināta ar jaunās arhitektūras būvi.  Bibliotēka 
atrodas vēsturiskajās telpās, kas ir plašas un gaišas.  








Vizītes laikā iepazināmies ar mācību telpu aprīkojumu un nodrošinājumu, kas domā 
par studentu un pasniedzēju labsajūtu studiju laikā.


Jaunajās telpās ir padomāts par pareizas gaismas esamību digitālo mācību 



materiālu demonstrēšanai. 

Arī Pērnavas koledža īsteno ES projektus labākai 

materiāltehniskās bāzes nodrošināšanai. 





Vizītes laikā tikāmies ar Pērnavas koledžas vadību un administratīvajiem 
darbiniekiem, kas iepazīstināja mūs ar Igaunijas izglītības sistēmu – Igaunijā koledžas var 
iegūt bakalaura grādu, jo tās ir filiāles universitātēm, kas pie mums Latvijā nav iespējams. 
Skatoties uz nākotnes izaicinājumiem un iespējām, pārrunājām kopīgu mācību 
programmu veidošanu, tā piedāvājot studentiem labāko akadēmisko personālu un 
labākās prakses iespējas.


Ļoti uzrunāja koledžas pārdomātā “zaļā” dzīvesveida iedzīvināšana studiju laikā, 
piemēram, ekonomiskā apgaismojuma ieviešanu, interesantās un pievilcīgās atkritumu 
šķirošanas iespējas, putnu dziesmas tualetē, utt.


Interesanti izveidotā sienas instalācija kuru veido 
pasaules kartes veidā un, kas informē par koledžas viesiem un 
studentiem no visas pasaules, uzrunāja un šo ideju paņēmām 
īstenošanai nākotnē SKK. 


Koledžas vadība lepojas ar skolas absolventiem, kas turpina darbu koledžā 
pilnveidojot un attīstot mācību programmas, veidojot sadarbības tīklus un īstenojot 



starpvalstu projektus. Vizītes laikā sniedzām informāciju par SKKS, tās realizētām 
programmās un sadarbības iespējām nākotnē. Uzrunājām kolēģus kopīgu projektu 
īstenošanai. Tāpat uzaicinājām piedalīties nākamā gada SKK organizētajā Starptautiskajā 
nedēļā, Rīgā.


Vizītes laikā iepazināmies ar Igaunijas skaisto  dabu, apskatījām pilsētas vēsturisko 
centru un guvām īsu ieskatu tās vēsturē.


Vēlos uzsvērt ļoti sirsnīgo uzņemšanu un sadarbību ar šīs augstskolas pedagogiem 
un administrāciju. Ļoti ieinteresēti sadarbībā, bija sirsnīgi un atvērti. Jutāmies ļoti gaidīti. 


Ceļošana bija ērta un nesagādāja grūtības. 


Ja būs iespējas, ar prieku piedalīšos Erasmus+ personāla pilnveides mobilitātes 
programmā arī turpmāk un iesaku visiem piedalīties Erasmus +programmā, tā sniedz 
vienreizēju iespēju iepazīt cilvēkus no dažādām pasaules valstīm, redzēt kultūru atšķirības 
un līdzības. Erasmus+ programma ļauj salīdzināt un apzināties savas organizācijas stiprās 
puses un tiekties uz izcilību, kā arī ieraudzīt stratēģiskās attīstības iespējas. 


PALDIES, ERASMUS+ PAR ŠO DOTO IESPĒJU!



