Študijný odbor 6446 K kozmetik

Základné údaje
Kód a názov študijného odboru: 6446 K kozmetik
Forma štúdia: denná
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, podmienky prijatia na
štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy, zdravotná
spôsobilosť uchádzača o štúdium
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie a výučný list
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent študijného odboru
 je kvalifikovaný odborník schopný vykonávať činnosti súvisiace s kozmetickými službami v
súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách, poskytujúcich beauty služby
 výkonný pracovník, manažér strednej úrovne
 môže sa uplatniť ako súkromný podnikateľ
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie): možnosti
ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole
Profil absolventa: Absolvent študijného odboru kozmetik
 je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom v oblasti dermatológie, kozmetiky,
technológie a kozmetických materiálov
 ovláda technologické postupy pri poskytovaní kozmetických služieb
 má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu v oblasti
kozmetických služieb, pozná sortiment, vlastnosti materiálov a vie ich použiť
 má odborné vedomosti z oblasti zdravovedy, dermatológie, pozná základné pravidlá
kozmetickej starostlivosti, hygieny a epidemiológie, ochrany a BOZP, psychológie a etiky
kozmetičky, depilácie a epilácie, starostlivosti o ruky a líčenia
 je zručný v oblasti diagnostikovania kvality pokožky, určenia typu pleti, voľby pracovných
postupov v súlade so stavom pokožky a typu pleti, použitia vhodných ošetrovacích
prípravkov, masáže tváre, krku a dekoltu
 je zručný v oblasti technológie hĺbkového čistenia pokožky, úpravy a zafarbenia obočia a
mihalníc, líčenia na základe aktuálnych technologických postupov a trendov, vizážistických
techník, starostlivosti o ruky, estetickej úpravy pleti ako súčasti celkovej starostlivosti o
harmonickú osobnosť
 má primerané všeobecné vzdelanie, je schopný pracovať samostatne, aj v tíme, sústavne
sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry a sledovať vývojové trendy vo svojom
odbore
Absolvent si už počas štúdia dopĺňa vzdelanie formou certifikovaných školení v súlade
s najnovšími trendami a požiadavkami trhu práce.

