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APSTIPRINĀTS 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas Padomes sēdē 

Rīgā, 28.10.2015., Nr. 3-11/5  

 

PRAKSES NOLIKUMS 
 

1. Vispārīgie noteikumi 

 
1.1. Nolikums izdots saskaņā ar: 

1. Izglītības likumu;  

2. Augstskolu likumu;   

3. Ministru kabineta 2001. gada 20.marta noteikumu Nr.141 ”Noteikumi par valsts 

pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības standartu” 4.punkta 4.2. 

apakšpunktu; 

4. Ministru kabineta 2012.gada 20.novembra noteikumiem Nr.785 „Mācību prakses 

organizācijas un izglītojamo apdrošināšanas kārtība”; 

5. Ministru kabineta 2007.gada 14.augusta noteikumiem Nr.551  „Starptautiskās 

Kosmetoloģijas koledžas nolikums”. 

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā tiek organizēta mācību prakse (turpmāk tekstā - 

Prakse) Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža” 

(turpmāk tekstā - SKK) pirmā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju 

programmās. 

1.3. Prakse ir obligāta studiju programmu sastāvdaļa un viena no studiju formām, kas 

noris ārpus SKK. 

1.4. Prakses mērķi, uzdevumus, veidu, saturu, organizācijas, pārbaudes un vērtēšanas 

sistēmu nosaka prakses programma. 

1.5. Nolikumā lietotie termini: 

Prakse – pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas  sastāvdaļa 

pilna un nepilna laika klātienē  16 kredītpunktu  apmērā, kuras mērķis ir profesionālā 

vidē pilnveidot studējošā profesionālās prasmes un  kompetences, kā arī nostiprināt un 

papildināt viņa zināšanas atbilstoši konkrētās profesijas prasībām; 

Prakses vieta – uzņēmums, organizācija vai iestāde, kurā norisinās prakse (turpmāk 

tekstā – Uzņēmums); 

Prakses nolikums – studiju programmas dokuments, kas nosaka  prakses norises 

kārtību studiju programmā; 
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Prakses programma – studiju programmas dokuments, kas nosaka katra  prakses posma 

vispārīgos un specifiskos mērķus, uzdevumus, prakses norises laika plānu; 

Prakses dokumentācija – prakses nolikums, prakses programma, prakses līgums,  

norīkojums, praktikanta raksturojums, prakses atskaite, prakses dienasgrāmata; 

Studiju prakses aizstāvēšana – prakses pārbaudījums, vērtējot studējošā  sasniegtos 

rezultātus atbilstoši definētajiem prakses uzdevumiem. 

 

2. Studiju prakses organizācija un vadība 

2.1. Nozares speciālists – prakses autors SKK direktora noteiktā termiņā izstrādā un/vai 

aktualizē prakses programmu, iesniedz SKK direktora vietniekam studiju darbā, kas to 

virza izskatīšanai un apstiprināšanai SKK padomes sēdē. 

2.2. Prakses programmā norāda:  

 Studiju prakses nosaukums, veids;   

 Kredītpunktu skaits; 

 Studiju prakses mērķis, uzdevumi, apjoms; 

 Prasības kredītpunktu iegūšanai;    

 Studiju prakses novērtēšanas sistēmas; 

 Praksē veicamie uzdevumi un to satura izklāsts.  

2.3. Prakses ilgums un sadalījums pa semestriem noteikts studiju programmā un studiju 

grafikā, kuru izstrādā SKK direktora vietnieks studiju darbā un apstiprina SKK padome.    

2.4. SKK direktors, pamatojoties uz SKK direktora vietnieka studiju darbā ieteikumu, 

apstiprina prakses vadītāju. 

2.6. SKK direktora vietnieks studiju darbā un prakses vadītājs ne vēlāk kā divus mēnešus 

pirms prakses sākuma iepazīstina studentus ar prakses dokumentāciju, ar prakses 

uzdevumiem, to izpildīšanas un atskaites prasībām. 

2.7. Students var izvēlēties prakses vietu no SKK piedāvātā  uzņēmumu saraksta  vai 

iesniedz SKK direktora vietniekam studiju darbā savu pieteikumu par prakses vietu. 

2.8. Prakses dokumentācija un prakses programma studentiem ir pieejama SKK 

administrācijā. 
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2.9. SKK direktors izskata studentu iesniegtos līgumus par prakses nodrošināšanu un 

pieņem lēmumu par studentu prakses vietu apstiprināšanu. 

2.10.  SKK direktors noslēdz trīspusēju sadarbības līgumu par prakses nodrošināšanu 

(1.pielikums) ar uzņēmumu - prakses devēju, studentu un SKK, norādot prakses mērķus, 

uzdevumus, darba apjomu, abu pušu pienākumus un atbildību. 

2.11. Pamatojoties uz līgumu par prakses nodrošināšanu, students saņem SKK direktora  

parakstītu prakses norīkojumu (2. pielikums), kuru reģistrē SKK administrācijā un 

iesniedz prakses vietā. 

2.12. Pamatojoties uz SKK direktora rīkojumu par studentu dalību SKK vai citu 

uzņēmumu/organizāciju pasākumos, kas paredz prakses programmā ietverto uzdevumu 

veikšanu, studentam praksē tiek ieskaitītas pasākumos nostrādātās stundas ar koeficientu 

2 (divi). 

3. SKK Studiju prakses vadītāja un SKK biroja administratora 

pienākumi un tiesības 

 
3.1.Studiju prakses vadītāja pienākumi 

 

3.1.1. Sadarbībā ar SKK direktora vietnieku studiju darbā organizēt prakses 

ievadsemināru, kurā informē studentus par prakses mērķi, uzdevumiem, prakses gaitu, 

studenta praktikanta pienākumiem un tiesībām, dokumentācijas izpildi, prakses 

dokumentācijas iesniegšanas laiku un  vērtēšanas kritērijiem. 

3.1.2. Vērtēt prakses atskaiti. 

 3.1.3. Organizēt prakses noslēguma konferenci. 

 3.1.4. Novērtēt studenta praktikanta darbu ar diferencētu vērtējumu (10 ballu 

skalā): 

3.1.4.1 Neieskaitīt praksi, ja students nav ievērojis praksē izvirzītās 

prasības un pienākumus, 

  3.1.4.2. Neieskaitīt praksi studentam, kurš bez attaisnojoša iemesla 

kavējis vairāk par pusi no praksei paredzētā laika un uzņēmuma prakses vadītājs 

par to ziņojis SKK administrācijai; 

 3.1.5.  Iesniegt SKK administrācijā novērtētās prakses atskaites protokolu. 
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3.2. Prakses vadītāja tiesības: 

3.2.1. Iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus SKK direktora vietniekam studiju 

darbā prakses darba uzlabošanai. 

3.2.2. Ieteikt studentam mainīt prakses vietu, ja tā neatbilst veicamo prakses 

uzdevumu specifikai. 

3.3. SKK biroja administratora pienākumi: 

3.3.1. Reģistrēt studentu noslēgtos līgumus un norīkojumus ar prakses vietām. 

3.3.2. Apkopot studentu iesniegtās prakses atskaites un iesniegt tās izvērtēšanai  

SKK prakses vadītājiem. 

3.3.3. Atbildēt par prakses dokumentācijas saglabāšanu, neizpaužot uzņēmuma 

sniegto konfidenciālo informāciju un neizmantojot prakšu materiālos apkopoto 

informāciju viedokļa un vērtējuma veidošanai par uzņēmuma darbību. 

4. Uzņēmuma prakses vadītāja pienākumi un tiesības 

 

4.1. Uzņēmuma prakses vadītāja pienākumi 

 

4.1.1 Veicināt prakses programmā paredzēto mērķu un uzdevumu īstenošanu 

praksē. 

4.1.2. Iepazīstināt studentu ar uzņēmuma struktūru, iekšējās kārtības un darba 

drošības noteikumiem un ar svarīgākajiem uzņēmuma darbu reglamentējošiem 

dokumentiem,. 

4.1.3.  Kopā ar studentu plānot darbības kopējam prakses laikam un katrai dienai, 

izvirzot mērķus un uzdevumus, kuri īstenojami praksē. 

4.1.4. Konsultēt un sniegt padomus studentam, lai attīstītu prasmes tikt galā 

mainīgās situācijās vai risināt konfliktsituācijas. 

4.1.5. Veikt pārraudzības funkcijas studenta darbībā, kontrolēt prakses plāna 

izpildi, novērtēt studenta kopējo darbības kvalitāti, kā arī studenta aktivitāti, attieksmi un 

profesionālās prasmes. 

4.1.6. Iepazīties ar studenta prakses dokumentāciju un sniegt studenta 

raksturojumu – vērtējumu.  
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4.2.  Uzņēmuma prakses vadītāja tiesības 

 

4.2.1. Iesniegt priekšlikumus un ieteikumus SKK administrācijai par prakses 

optimizāciju. 

4.2.2. Sniegt padomus studentam profesionālajā jomā. 

4.2.3. Konfliktsituācijas gadījumā iesniegt rakstisku ziņojumu SKK direktoram. 

5. Studiju praksē esošo studentu tiesības un pienākumi 

 
5.1.Studenta pienākumi 

 

5.1.1. Ierasties uz prakses ievadsemināru un saņemt nepieciešamo informāciju par 

prakses norisi, saturu, dokumentāciju un vērtēšanas kritērijiem. 

5.1.2. SKK noteiktā termiņā izvēlēties prakses vietu, noslēgt prakses līgumu ar 

uzņēmumu un vienu līguma eksemplāru iesniegt SKK administrācijā. 

5.1.2. Ierasties prakses vietā norādītajā laikā, uzrādot SKK izsniegtu prakses 

norīkojumu. 

5.1.3. Iepazīties ar uzņēmuma vadību, tā struktūru, iekšējās kārtības noteikumiem, 

darba drošības noteikumiem, kā arī tos ievērot visā prakses laikā. 

5.1.4. Iepazīstināt prakses vadītāju ar prakses aprakstu, saskaņot prakses 

individuālos uzdevumus, izplānojot un akcentējot ikdienas darbības un prioritātes. 

5.1.5. Veikt praksi ar iniciatīvu, veidojot cieņas pilnu saskarsmi ar uzņēmuma 

vadību un darbiniekiem. 

5.1.6. Regulāri pildīt prakses paredzēto dokumentāciju. 

5.1.7. Veikt rakstisku pašvērtējumu (3.pielikums) par savu darbību. 

5.1.8. Izpildīt prakses uzdevumus pilnā apjomā neatkarīgi no prakses kavējuma 

iemesliem un SKK noteiktā termiņā iesniegt SKK administrācijā prakses atskaiti. 

5.1.9. Neskaidrību vai konfliktu gadījumos vērsties pēc padoma pie SKK un/vai 

uzņēmuma prakses vadītāja vai uzņēmuma vadītāja. 

5.1.10. Saņemt prakses vadītāja/uzņēmuma vadītāja parakstītu prakses vērtējumu. 

5.1.11. Piedalīties prakses noslēguma seminārā un saņemt prakses vērtējumu.  
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5.2. Studenta – praktikanta tiesības 

 

5.2.1. Iegūt nepieciešamo informāciju par prakses organizatorisko procesu. 

5.2.2. Saņemt atļauju veikt pētniecisko darbu paralēli prakses laikam, iepriekš 

saskaņojot pētniecības mērķus ar prakses un/vai uzņēmuma vadītāju. 

5.2.3. Saņemt pagarinājumu prakses laikam, ja iesniegumā SKK direktoram 

paskaidro pagarinājuma nepieciešamību un uzrāda apliecinošus dokumentus. 

6. Studiju prakses norises gaita 
 

6.1.  Prakses sākums: 

6.1.1. Ievadseminārs, kurā notiek iepazīšanās ar prakses: 

 programmu, 

 norīkojumu, 

 materiālu noformēšanas kārtību, 

 vērtēšanas kritērijiem; 

6.1.2. Iepazīšanās ar:  

 uzņēmumu, kurā notiek prakse, 

 uzņēmuma vadības pārvaldes struktūru, tā darbības principiem, 

 uzņēmuma darba kārtības noteikumiem; 

6.2. prakses norise: 

 uzņēmuma prakses vadītāja un studenta sadarbības plānošana prakses 

darba uzdevumu īstenošanai, 

 prakses uzdevumu izpilde atbilstoši plānam; 

6.3. prakses rezumējums: 

 saruna – izvērtējums uzņēmumā par prakses gaitu, 

 prakses dokumentācijas sakārtošana, 

 uzņēmuma prakses vadītāja vērtējums, 

 studenta pašvērtējums par atsevišķām prakses sadaļām un praksi kopumā, 

 abpusēji ierosinājumi par prakses kvalitatīvo un organizatorisko saturu, 
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 prakses atskaites noformēšana un iesniegšana SKK administrācijā SKK 

direktora noteiktā termiņā; 

6.4.  prakses aizstāvēšana SKK: 

 prakses noslēguma konference, prakses prezentācija, diskusija par prakses 

satura realizēšanas stiprajām un vājajām pusēm, iegūto profesionālo kompetenču analīze. 

7. Studiju prakses atskaites dokumentācija 

Prakses atskaites saturs: 

 Titullapa, noformēta atbilstoši SKK prasībām (4. Pielikums). 

 Prakses apraksts, 

 Īss prakses iestādes raksturojums, 

 Prakses dienasgrāmata, 

 Studenta prakses pašvērtējums (3.pielikums). 

 Praktikanta raksturojums – atsauksme no uzņēmuma – vērtējums 10 ballu skalā, 

(5. Pielikums). 

8. Studiju prakses pārraudzības, analīzes un novērtēšanas sistēma 

8.1. Studiju prakses īstenošanas gaitu un kvalitāti regulāri analizē un izvērtē SKK 

padomes sēdēs. 

8.2. Studentu prakses darbu ar diferencētu atzīmi (10 ballu skalā) novērtē, pamatojoties 

uz: 

 1. Prakses vietas devēja vērtējumu – 40% 

 2. Prakses programmas uzdevumu izpildi – 60%  

- Prakses gaitas un satura analīze 

- Prakses atskaites noformējums  

- Prakses aizstāvēšana noslēguma konferencē. 

8.3. Ja novērtējums ir zemāks par 4 ballēm (gandrīz viduvēji), prakses atskaite netiek 

ieskaitīta. Lai saņemtu sekmīgu prakses atskaites vērtējumu, praktikantam nepietiekami 

novērtētā prakses atskaites uzdevumu daļa  ir jāpārstrādā un jāiesniedz atkārtotam 

vērtējumam SKK direktoram. 
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8.4. Lai saņemtu atkārtotu vērtējumu par prakses atskaiti, studentam kopā ar atskaiti ir 

jāiesniedz individuālais protokols.  

 

8.5. Ja prakses vadītāja prakses vietā novērtējums ir zemāks par 4 ballēm, praktikantam 

prakse netiek ieskaitīta un ir jāveic atkārtoti. 
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   2. pielikums Norīkojums 

 

 

 

NORĪKOJUMS 
Rīga 

 

____.____.20____.   Nr.______ 

 
 

__________________________________________________direktoram /-ei. 

                      (uzņēmuma nosaukums) 

 

Lūdzam pieņemt praksē Jūsu vadītajā uzņēmumā __________ kursa student ___   

 

_____________________________________________________________  

(vārds, uzvārds) 

no 20__.gada _________ līdz 20__.gada _________. 

 

 

Praktikanta /-es uzdevums ir izpildīt „Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas” SIA 

studiju programmas prakses mērķi un uzdevumus, kā arī ievērot uzņēmuma, iestādes vai 

organizācijas  iekšējās kārtības noteikumus. 

  

 

 

 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas direktors 

/paraksta atšifrējums/       /paraksts/                           
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3. pielikums Pašnovērtējums 

 

Prakses pašnovērtējuma paraugs 
 

(Studentam ieteicams sniegt aprakstoši, novērtējot savas veiksmes un norādot vēlamās 

turpmākās darbības) 

 

1. Prakses uzdevumu (saskaņā ar aprakstu un individuālo plānojumu) izpildes 

novērtējums. 

 

 

 

 

 

2. Galvenās teorijas atziņas, kuras apstiprinājās  vai neapstiprinājās praktiskajā darbā 

prakses laikā. 

 

 

 

 

 

3. Sadarbība ar prakses vadītāju, tās nozīme prakses kvalitatīvā izpildē. 

 

 

 

 

 

 

4. Praksē apgūtās praktiskās darbības prasmes  (minēt kādas). 

 

 

 

 

 

 

5. Galvenās atziņas par skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā darba gaitu. 

 

 

 

 

 

6. Ierosinājumi turpmākai prakses  organizācijai, prakses saturam. 

 

 

 

 

 

Studenta paraksts _____________________ /paraksta atšifrējums/ 
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4.Pielikums  Titullapa 

 

 

Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 

 

 

PIRMĀ LĪMEŅA AUGSTĀKĀS PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJU PROGRAMMA 

 

ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA 

 

 

 

 

 

KVALIFIKĀCIJAS PRAKSE  

 

ATSKAITE 

 

 

 

                            Studenta vārds, uzvārds___________________ 

           

 Prakses  vieta___________________ 

( uzņēmuma nosaukums) 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

RĪGA 20__ 
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5.pielikums Atsauksme 

 

Praktikanta raksturojums 
 

Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas  _____. kursa students/e 

 

________________________________________________________________________ 

(praktikanta vārds, uzvārds) 

 

laikā no 20___. gada “___”. ____________ līdz 20__. gada “___”. ____________ veica 

praksi  

________________________________________________________________________ 

(prakses vietas nosaukums) 

 

un izpildīja_______________________________________________________ prakses  

(Prakses nosaukums) 

uzdevumus  _______ KP apjomā.  

 

Studenta darbu prakses laikā vērtēju _________________. 

(10 ballu sistēmā) 

 

Praktikanta attieksme pret darbu, darba kolēģiem, iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Praktikanta profesionālā sagatavotība (atbilstība prakses programmas un profesijas apraksta 

prasībām)  

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Prakses  vadītājs prakses vietā _______________________________________________ 

     (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) 

 

Iestādes/uzņēmuma vadītājs     _______________________________________________

     (amats, vārds, uzvārds) (paraksts) 

  

Datums _______________________ 


