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Ārstniecības personām ar vismaz pirmā līmeņa profesionālo izglītību ir iespēja 
nokārtot CIBTAC testu. CIBTAC - (Confederartion of International Beauty Therapy 
& Cosmetology) ir starptautiska eksaminācijas institūcija, kas rūpējas par apmācību 
kvalitāti skaistumkopšanas, komplementārās un sporta terapijas nozarēs.

PIEREDZES BAGĀTĀKĀ KOLEDŽA BALTIJĀ, PIEDĀVĀ 
SAGATAVOT SPECIĀLISTUS KOSMETOLOĢIJĀ UN ĀRSTNIECISKAJĀ MASĀŽĀ 

PĒC EKSKLUZĪVAS AKREDITĒTAS PROGRAMMAS

ESTĒTISKĀ 
KOSMETOLOĢIJA

JŪS IEGŪSIET:
Prestižu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību 
(augstākā Latvijā pieejamā izglītība skaistumkopšanas nozarē)

AR VIDUSSKOLAS IZGLĪTĪBU:

Pilna laika dienas studijās (3 gadi)
Nepilna laika vakara vai brīvdienu (piektdienas/sestdienas) studijās (3,5 gadi)

AR 1.LĪMEŅA PROFESIONĀLO AUGSTĀKO VAI AUGSTĀKO MEDICĪNISKO IZGLĪTĪBU:

Pilna laika klātienes (2 gadi)
Nepilna laika dienas vai vakara studijās (2,5 gadi)

STUDIJU ILGUMS:

Ceturto valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5. Eiropas kvalifikācijas līmeni
Starptautiski atzītu diplomu
 Skaistumkopšanas nozarē atzītu profesionāļu realizētās teorētiskās un praktiskās nodarbības

JŪS IEKĻAUS ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀ, 
kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

Par Jūsu tālākizglītību skaistumkopšanas jomā rūpēsies 
LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA (sīkāk info: www.skka.lv)

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET:
Vispārizglītojošos studiju kursus (uzņēmējdarbība, svešvalodas, saskarsmes psiholoģija u.c.);
Nozares studiju kursus (anatomija, fizioloģija, dermatoloģija, veselības mācība, 
terapija, mikrobioloģija, uztura mācība, ģenētika, farmakoloģija, 
kosmētikas ķīmija un fizikālā estētiskā medicīna);
Profesionālos studiju kursus (kosmetoloģija, masāžas, ķermeņa kosmētiskās procedūras, 
sejas kosmētiskās procedūras, mezoterapija, stilistika, dekoratīvā kosmētika, manikīrs un pedikīrs)

KOLEDŽAS ABSOLVENTI:
Strādā ārstniecības iestādēs, skaistumkopšanas un SPA salonos Latvijā un ārzemēs
Uzsāk savu uzņēmējdarbību skaistumkopšanas nozarē
Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs
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CIBTAC (Confederation of International Beauty Therapy & Cosmetology) 
is an international examination institution that cares about the quality 
of training in the field of beauty, as well as complementary and sport therapy.

INTERNATIONAL COSMETOLOGY COLLEGE

AESTHETIC COSMETOLOGY 
BEAUTY SPECIALIST

Education: 1st level higher profesional education
Qualification: Beauty Specialist
Qualification level: fourth level professional qualification
Study language: Latvian

DURATION OF STUDIES:
WITHOUT MEDICAL EDUCATION:
3 years full-time studies
3.5 years part-time studies (in the evenings or on holidays (Friday, Saturday))

FOR THOSE WITH THE FIRST LEVEL PROFESSIONAL HIGHER OR HIGHER MEDICAL EDUCATION
2 years full-time
2.5 years part-time studies (in the evenings or on holidays (Friday, Saturday))

The College offers an opportunity to study with and without previous higher medical education
The College provides an excellent opportunity to combine work and studies
The College helps every student develop his/her own personal vision of business and its capabilities
College graduates are excellent beauty specialists whose education meets the increasing 
requirements and expectations of today's customers
The College helps and supports students in choosing field training places
The College is like a unique platform where talented and ambitious people whose goal is to work 
in the beauty industry may develop
College students receive a higher education diploma recognized in Latvia and abroad
College students are included in the Register of Medical Practitioners

CONTENT OF THE STUDY PROGRAM:
comprehensive courses (economics, project development and management, applied informatics, 
labour and environment protection, communication psychology and ethics etc)
 field courses (anatomy, physiology, dermatology, health education and first aid, nutrition education, 
 therapy, microbiology and genetics, pharmacology,)
professional courses (materials science, face and body cosmetic massages, body cosmetic procedures, 
facial cosmetic procedures, physiotherapy, electro-procedures, aroma therapy, stylistics, makeup, 
manicure and pedicure, aesthetic mesotherapy, micropigmentation, etc.)
optional courses (e.g., psychodermatology, eyelash extensions, colour energy)



МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
КОСМЕТОЛОГИЯ

Образование: профессиональное высшее образование 1-го уровня
Квалификация: специалист в области косметологии
Квалификационный уровень: 4-ый профессиональный
Обучение проходит: на государственном языке Латвийской Республики

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ:
СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ:
3 года очной формы обучения полной занятости;

RU

CIBTAC (Международная конфедерация врачебной косметики и 
косметологии) является международным экзаменационным 
учреждением, которое заботится о качестве обучения в сфере 
красоты, а также комплементарной и спортивной терапии.

3,5 года обучения с неполной занятостью: 
вечерняя форма обучения (Пн., Вт., Чт.) или группы выходного дня (Пт., Сб.).

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ 1-ГО УРОВНЯ ИЛИ 
С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ:

общеобразовательный учебный курс (модуль предпринимательской деятельности, 
психология и этика общения, , введение в исследовательскую работу…);
отраслевые учебные курсы (анатомия, физиология, дерматология, 
учение о здоровье, терапия, микробиология, генетика, фармакология...);
учебные курсы конкретной профессии (косметология (материаловедение, 
гигиена, косметические аппараты, история косметологии), 
массаж лица и тела, стилистика, декоративная косметика, 
маникюр и педикюр, эстетическая мезотерапия...);
 учебные курсы по выбору (например, микропигментация, биоритмы...);

2 года очной формы обучения полной занятости;
2,5 года обучения неполной занятости: вечерняя форма обучения (Пн., Вт., Чт.) 
или группы выходного дня (Пт., Сб.).

Колледж предлагает возможность учиться с и без предварительного высшего 
медицинского образования

Колледж предоставляет прекрасную возможность совмещать работу с учебой
Колледж помогает каждому студенту приобрести свой личный взгляд на бизнес 
и его возможности 
Выпускники колледжа блестящие профессионалы в индустрии красоты,
чья профессиональная подготовка соответствует современным 
растущим требованиям клиентов и их ожиданиям 
Колледж –это уникальная платформа,где есть возможность 
для развития талантливых и амбициозных людей, 
которые хотят добиться намеченных целей в индустрии красоты
По окончании учебы студенты Колледжа получают диплом 
о высшем образовании признанном в Латвии и за рубежом

Студенты Колледжа включены в реестр медицинских работников

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ:



VEIDO STARPTAUTISKU KARJERU

Pateicoties iegūtajai CIBTAC (Confederation of international Beauty Theraphy and Cosmetology) 
starptautiskajai akreditācijai, piedāvājam studentiem un skaistumkopšanas nozarē strādājošiem 
speciālistiem iegūt pasaulē atdzītu un atpazītu diplomu, sertifikātu un dažāda līmeņa apbalvojumus 
programmās un kursos, kas standartveidā tiks izsniegti angļu un latviešu valodās. 

CIBTAC ir ievērojamākā Straptautiskā konfederācija, kas novērtē izglītības un apmācību kvalititāti 
skaistumkopšanas nozarē visā pasaulē. 

Lai uzzinātu sīkāk par CIBTAC sniegtajām iespējām, lūdzam 
sazināties pa tālr: + 371 26378425 vai uz e-pastu : info@kk.edu.lv.

Kāpēc izvēlēties – CIBTAC :
Rūpīga kvalitātes kontrole;
Augstākie standarti;
Atdzīti diplomi, sertifikāti un apbalvojumi;
Globāla atpazīstamība.
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BUILD AN INTERNATIONAL CAREER

Thanks to the acquired CIBTAC (Confederation of International Beauty therapy and 
cosmetology) international accreditation, we offer for students and professionals to obtain 
international diploma, certificates or awards for different programs and courses, which 
will be issued in English and Latvian languages.

CIBTAC examination is an international institution which provides examination 
of education and training for beauty professionals around the world.

Why to choose - CIBTAC:
Thorough quality control;
The highest standards;
Content Creation diplomas, certificates and awards;
Global visibility.

To learn more about the possibilities offered by CIBTAC, 
please contact by phone: + 371 26378425 or by e-mail: info@kk.edu.lv
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ПОСТРОЙ МЕЖДУНАРОДНУЮ КАРЬЕРУ
Благодаря приобретенной международной аккредитации CIBTAC (Международная 
конфедерация врачебной косметики и косметологии), мы предлагаем студентам и 
работающим в области красоты специалистам, получить признанные во всем мире 
дипломы, сертификаты и награды различных курсов и программ, которые выдаются 
на английском и латышском языках. 
CIBTAC  – является наиболее значимой международной конфедерацией, которая 
оценивает качество образования и обучения в отрасли красоты по всему миру.
 
Почему выбирают CIBTAC:

Для того, чтобы узнать более подробно о возможностях, предоставляемых CIBTAC, просим 
связаться по телефону: + 371 26378425 или написать на электронную почту: info@kk.edu.lv.

Тщательный контроль качества
Высочайшие стандарты
Признанные дипломы, сертификаты и награды
Глобальная узнаваемость.

RU

CIBTAC - SETTING 
THE STANDARTS 

OF INTERNATIONAL 
EDUCATION



Pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības studiju programma

ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA
STUDIJU VIRZIENS “ VESELĪBAS APRŪPE”, 

KVALIFIKĀCIJA – MASIERIS

AR VIDĒJO IZGLĪTĪBU:
Pilna laika klātiene, dienas studijās
2 gadi - pilna laika klātiene
Nepilna laika vakara vai brīvdienu (piektdienas/sestdienas) studijās
2 gadi un 3 mēneši nepilna laika klātiene

JŪS IEGŪSIET:
 Prestižu un pieprasītu pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību
 Ceturto valsts profesionālo kvalifikācijas līmeni un 5. Eiropas kvalifikācijas līmeni
 Starptautiski atzītu diplomu

STUDIJU PROCESĀ JŪS APGŪSIET :
Vispārizglītojošos studiju kursus (uzņēmējdarbība, svešvalodas, saskarsmes psiholoģija, -
uztura mācība,u.c.)
Nozares studiju kursus (anatomija, fizioloģija, dermatoloģija, internā medicīna, terapija, 
mikrobioloģija, pediatrija, farmakoloģija,u.c)
Profesionālos studiju kursus (klīniskās vadlīnijas veselības aprūpē specialitātē, fizioterapija, 
ergoterapija un rehabilitācija MASĀŽAS, ārstnieciskās masāžas, klīniskās prasmes un metodes, 
holistiskā medicīna un alternatīvās masāžas)

KOLEDŽAS ABSOLVENTI:
Strādā ārstniecības iestādēs Latvijā un ārzemēs
Uzsāk savu uzņēmējdarbību, privātprakses Veselības nozarē
Turpina mācības citās augstākās izglītības iestādēs

STUDIJU ILGUMS:
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JŪS IEKĻAUS ĀRSTNIECĪBAS PERSONU REĢISTRĀ, 
kas pavērs plašas iespējas profesionālajai darbībai.

Par Jūsu tālākizglītību rūpēsies LATVIJAS SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA 
(sīkāk info: www.skka.lv)



First level professional higher education studies program

THERAPEUTIC MASSAGE
COURSE OF STUDIES “HEALTH CARE”, 
QUALIFICATION: MASSEUR/MASSEUSE

YOU WILL RECEIVE WITH THE AVERAGE EDUCATION:
Fulltime, daytime studies:
2 year, fulltime
Part-time, evenings and weekends (Fridays and Saturdays) studies:
2 years and 3 months fulltime

YOU WILL RECEIVE:
Prestigious un marketable high level professional education
Qualifications in this country’s fourth level and Europe’s fifth level
An internationally recognized diploma.

YOU WILL BE INCLUDED IN THE REGISTRY OF MEDICAL PRACTITIONERS, 
which will open up greater possibilities for your professional career.

The Latvian Physical Medicine Association (Latvijas Fizikālās Medicīnas asociācija) www.lfma.lv 
will be responsible for your continuing education.

YOU WILL ACQUIRE IN YOUR STUDY PROCESS:
General education courses (entrepreneurship, foreign languages, interaction with psychology, 
nutrition education, etc.);
Areas of studies (anatomy, physiology, dermatology, internal medicine, therapy, microbiology, 
pediatric, pharmacology, etc.);
Professional study courses (Clinical guideline in the health care profession, physiotherapy, ergo 
therapy and rehabilitation massage, massage treatment, clinical skills and methods, holistic 
medicine and alternative massages)

THE COLLEGE’S GRADUATES/ALUMNI:
Work in medical institutions both in Latvia and abroad;
Have begun their own entrepreneurship/private practices in the health care industry;
Continue their studies in other institutes of higher learning

ENG
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СО СРЕДНИМ ОБРАЗОВАНИЕМ:
Полная дневная форма обучения
2 года - полная дневная форма обучения
Вечерняя форма обучения или выходного дня (пятница/суббота)
2 года и 3 месяца - неполная форма обучения

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Престижное и востребованное профессиональное образование первого уровня
Четвертый профессиональный государственный квалификационный уровень и 
пятый уровень в Европейский квалификационной системе
Международно-признанный диплом

ВЫ БУДЕТЕ ВНЕСЕНЫ В РЕГИСТР ЛЕЧАЩИХ ЛИЦ - 
это откроет для Вас широкие возможности в профессиональной деятельности.

О Вашем дальнейшем образовании позаботится 
Латвийская ассоциация физической медицины (www.lfma.lv)

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
Общеобразовательный учебный курс (предпринимательство, иностранные языки, 
психология общения, учение о питании, и др.)
Учебный отраслевой курс (анатомия, физиология, дерматология, терапевтическая медицина, 
терапия, микробиология, педиатрия, фармакология, и др.)
Профессиональный учебный курс (клиническое руководящее указание в здравоохранении 
по специальности, физиотерапия, эрготерапия и реабилитация, клинические навыки и методы 
массажа/лечебного массажа, холистическая медицина и альтернативный массаж)

ВЫПУСКНИКИ КОЛЕДЖА:
Работают в лечебных учреждениях в Латвии и за рубежом
Начинают свою предпринимательскую деятельность, частную практику в медицинской отрасли
Продолжают обучение в других высших учебных учреждениях

Учебная программа профессионального высшего образования первого уровня

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
УЧЕБНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ: «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ», 

КВАЛИФИКАЦИЯ – МАССАЖИСТ



Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža 2015.gada janvārī pirmo reizi saņēma ERASMUS hartu 
un 2015.gada jūnijā pirmo reizi tika noslēgts finansējuma līguma ar Valsts Izglītības attīstības 
aģentūru par dalību programmā ERASMUS. Starptautiskajai Kosmētikas koledžai ERASMUS 
Universitātes Harta piešķirta līdz 2020.gadam.

Erasmus Universitātes Harta ECHE (ECHE - ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION) ir 
Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām 
piedalīties Erasmus+ programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības 
institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus+ programmas aktivitātes.

Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu:

organizēt studentu, mācībspēku un cita personāla mobilitāti;
īstenot Erasmus intensīvos valodu kursus un intensīvās programmas;
pieteikties daudzpusējiem projektiem, tīkliem, papildu pasākumiem;
organizēt sagatavošanas braucienus.

Parakstot ECHE augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības
modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā, ievērojot piecas galvenās prioritātes:

1. Paaugstināt augstākās izglītības kvalitāti, tā Nodrošinot Eiropai nepieciešamos 
   zinātniekus un absolventus;
2. Stiprināt augstākās izglītības nozīmību;
3. Ar mobilitātes un starptautiskas sadarbības palīdzību celt augstākās izglītības kvalitāti;
4. Veicināt augstākās izglītības, zinātnes un uzņēmējdarbības sasaisti;
5. Uzlabot augstākās izglītības pārraudzību un finansēšanu.

ERASMUS harta

LV
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NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

1.  Atestāts vai diploms par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopija (uzrādot oriģinālu);
2. Centralizēto eksāmenu sertifikātu kopija (uzrādot oriģinālu); 
    (CE sertifikāts: latviešu valodā un svešvalodā); 
    reflektantiem, kas ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam - dokuments par vidējās izglītības iegūšanu;
3. Pases kopija (uzrādot oriģinālu);
4. 3 foto (3x4cm);
5. Pieteikuma anketa (aizpilda koledžā iesniedzot dokumentus);
6. Valsts valodas prasmes apliecība; (reflektantiem, kuri ir beiguši mazākumtautības skolu un nav kārtojuši 
    Latviešu valodas centralizēto eksāmenu);
7. Personas datu maiņas apliecinošu dokumentu kopijas – uzrādot oriģinālu;
8. Bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem – apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai 
    kopiju – diploms  (uzrādot oriģinālu);
9. Reģistrācijas maksas (20,00 eiro) apliecinošs dokuments, ja nauda ir ieskaitīta SKK bankas kontā.
10. Pēdējās iegūtās izglītības apliecinoša dokumenta kopija (diploms) uzrādot oriģinālu.

PERSONĪGĀ INTERVIJA

Sazinies ar mūsu koledžas administrāciju, lai vienotos par personīgu tikšanos un pārrunātu iespējas 
kļūt par Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas studentu. Intervijas laikā ikvienam interesentam ir 
iespēja uzdot sev aktuālos jautājumus par reģistrēšanos studijām, studiju apmaksu un norisi. 

Tālr. informācijai +371 26378425.

 

REĢISTRĒŠANĀS 
UN PIETEIKŠANĀS

STUDIJĀM

Tevi!
Gaidam 



www.skk.lv

Detalizētu informāciju par studijām un to norisi var saņemt:

 info@kk.edu.lv  |  + 371 26378425  |  Graudu iela 68, Rīga, LV - 1058

Kā nokļūt līdz Starptautiskajai Kosmētikas koledžai?

27. trolejbuss
Centrālā Stacija - Graudu iela - 25 minūšu brauciens no Centrālās dzelzceļa stacijas

56. autobuss
Āgenskalna tirgus - BA Turība - 10 minūšu brauciens no Āgenskalna tirgus

233A. maršuta mikroautobuss
Centrālā dzelzceļa stacija - Graudu iela - 15minūšu brauciens no Centrālās dzelzceļa stacijas

vilciens Rīga - Jelgava
Centrālā dzelzceļa stacija - BA Turība - 10minūšu brauciens no Centrālās dzelzceļa stacijas

Informācija :
precīzus sabiedrisko transportlīdzekļu attiešanas /pienākšanas laikus skatīt:

www.rigassatiksme.lv

kosmetologijaskoledža skkoledza kosmetologijaskoledza @kkoledza


