
Erasmus+ mobilitātes programma Anglijā 

 

 
Vārds, uzvārds: Diāna Georgijčuka 

Dzimums, vecums: Sieviete, 22 gadi 

Nosūtošā augstskola: Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

Mobilitātes valsts: Apvienotā Karaliste 

Prakses institūcija: Face and Body Aesthetic Clinic, 2nd Flr, 11a Wood St, Wakefield WF1 2EL 

Prakses darba joma: Estētiskā kosmetoloģija 

Mobilitātes perioda ilgums: 3 mēneši (24.01.2022-24.04.2022) 

 

 

Kāpēc izvēlējāties piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Izvēlējos piedalīties Erasmus+ prakses mobilitātē, jo vēlējos praktizē, attīstīt un pilnveidot savas 

iegūtās prasmes ārvalstīs, kā arī pielietot un uzlabot valodas zināšanas. Vēlējos arī iepazīt, izpētīt 

Anglijas skaistumkopšanas sfēras aspektus. Kā arī iepazīt citas valsts kultūru, ieraudzīt valsti jau 

ne no tūrista puses.  

 

Kāda bija pieredze sadarbībā ar nosūtošo un uzņemošo institūciju gan pirms un pēc 

mobilitātes, gan tās laikā? 

Sadarbība ar abām pusēm noteikti bija pozitīva gan pirms, gan mobilitātes laikā, gan arī pēc 

mobilitātes, ļoti ātri tika atbildēts uz jautājumiem, neskaidrībām, viss tika paskaidrots un sīki 

izstāstīts. Liels atbalsts tika sniegs no prakses devēja puses, mums vienmēr tika sniegts 

nepieciešamais atbalsts, tikām laipni gaidītas, kas savā ziņā ļāva ātri adaptēties. 

 

Kādi ir Jūsu profesionālie un personiskie ieguvumi no Erasmus+ prakses mobilitātes? 

Profesionālā jomā esmu ieguvusi tiešām daudz jaunu zināšanu un iemaņu. Tieši prakse ļāva 

saprast, cik svarīgs ir darbs ar klientiem, katram atrast savu pieeju, izprasts klientu, komunicēt ar 

viņu, saprast viņa vēlmes, skaistumkopšanas jomā komunikācija ir svarīgs punkts un tieši praksē 

esmu to ieguvusi, proti, arī rast risinājumu nestandarta situācijās. Kā arī esmu ieguvusi lielu 

pieredzi praktiskā darbā, kur apguvām jaunas procedūras. Bet noteikti liels ieguvums ir arī 

pārliecība savā darbā!  

 

Kādi bija Jūsu spilgtākie iespaidi, dzīvojot ārpus Latvijas Erasmus+ prakses perioda laikā?  

No skaistumkopšanas jomas noteikti, ka pamanīju un mani pārsteidza britu sieviešu attieksme pret 

sevis kopšanu un vispār skaistumkopšanu kopumā. Anglijā sievietes ļoti daudz izmanto 

dekoratīvās kosmētikas, reti sastapsi sievieti bez kosmētikas, ja citur pasaulē un arī Latvijā 

sievietes vairāk tiecas pie dabiska izskata, tad tur tas ir pretēji. Vēl palika atmiņā mūsu pirmās 

dienas Anglijā, kad komunicējām ar klientiem vai arī veikalā, britu angļu valodas dialekts dažkārt 

bija ļoti nesaprotams un pārāk ātrs, tad neērti bija jautāt atkārtot teikto.  



Protams pašā sākumā bija diezgan divejādas sajūtas, kad viss liekas tik svešs, tai pat laikā gribas 

jau mājās, bet ar laiku pierodi un viss jau paliek ierasts. Domāju, ka būtu daudz grūtāk, ja praksē 

nedotos ar kursabiedri, kopā bija vieglāk, jautrāk! 

Bet noteikti spilgtākie iespaidi ir Anglijas skaistā daba, tās reljefi, parki, skaistās celtnes, britu 

kultūra, greznie muzeji un apskates objekti. 

 

 

Kādus praktiskus padomus Jūs vēlētos sniegt tiem studentiem, kuri apsver iespēju piedalīties 

Erasmus+ prakses mobilitātē? 

Noteikti izmantot koledžas sniegto iespēju doties Erasmus+ prakses mobilitātē. Es pati biju tā, 

kura teica, ka nekad nedosies Erasmus praksē, bet nekad nesaki nekad! Tā viennozīmīgi ir 

fantastiska iespēja, kura nav ne ar ko salīdzināma, pašiem būs gandarījums par jūsu paveikto 

darbu!  

Ieteiktu pirms došanās praksē izvērtēt un kārtīgi izpētīt piedāvātās dzīvesvietas, it īpaši kādu laiku 

pirms došanās, jo Anglijas nekustāmā īpašu sistēma atšķiras no Latvijas sistēmas. Izpētīt 

dzīvesvietas apkārtni, cik tālu dzīvosiet no prakses vietas un kas, kur ir pieejams. Kā arī, ja ir 

iespēja doties Erasmus+ prakses mobilitātē ar kursabiedru, tad to noteikti arī izmantojat! 

 

Par citiem aspektiem, kas Jums šķiet būtiski saistībā ar Jūsu Erasmus+ prakses periodu? 

Būtiski ir saprast to, ka prakses periods būs samērā ilgs, ka nāksies pielāgoties citam dzīves ritmam 

un savā ziņā arī citam dzīvesveidam, noteikti arī jāizvērtē, jāizplāno savas finanses. 

  
 
  



 


