Študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika

Základné údaje
Kód a názov študijného odboru: 6426 L vlasová kozmetika
Forma štúdia: denné nadstavbové štúdium
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED – 3A
Dĺžka štúdia: 2 roky
Podmienky na prijatie do odboru: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom
trojročnom odbore stanovenom platnou vyhláškou MŠ SR
Spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: maturitná skúška
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolvent sa uplatní
 v remeslách a službách, v súkromných a štátnych podnikoch a organizáciách so
zameraním na beauty služby
 v oblasti kaderníctva a kozmetiky, v kaderníckych a beauty salónoch, v prevádzkach
televízie, v divadle, v kúpeľných zariadeniach, v hoteloch
 pri vykonávaní pracovných činnosti v salónoch dámskeho, pánskeho alebo detského
kaderníctva
 v obchodoch a podnikoch, ktoré sa zaoberajú vlasovou a pleťovou kozmetikou a ktoré
poskytujú služby v tejto oblasti ako živnostník
Nadväzná odborná príprava (možnosti ďalšieho zvyšovania kvalifikácie):
možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a na vysokej škole
Profil absolventa: Absolvent študijného odboru vlasová kozmetika
 je kvalifikovaný odborník so širokým odborným profilom a primeraným všeobecným
vzdelaním, schopný vykonávať činnosti súvisiace s kaderníckymi a kozmetickými službami
 má odborné vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výkon v kaderníckych službách,
so zameraním na posúdenie kvality vlasov a vlasovej pokožky, používanie vlasových
kozmetických prípravkov
 ovláda základné kadernícke postupy a technológie pri náročnej účesovej tvorbe s využitím
vlasových doplnkov, orientuje sa v metódach predlžovania a zahusťovania vlasov
 má odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti pleťovej kozmetiky so zameraním na
základné kozmetické ošetrenie pleti, dekoratívne líčenie a manikúru
 má znalosť estetického cítenia pri tvorbe účesov a úprave pleti ako celku
 je schopný posúdiť účinky a zloženie kaderníckych prípravkov a prípravkov používaných
pri odbornej starostlivosti o pleť a manikúru
 má vedomosti o funkčnom, ako aj nadštandardnom vybavení a zariadení prevádzok
poskytujúcich služby v odbore kaderníctvo, pleťová kozmetika a manikúra
 disponuje odbornými vedomosťami o poskytovaní poradenskej služby a je schopný
komunikovať so zákazníkmi na profesionálnej úrovni, všetky pracovné postupy vykonáva
v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi, ako aj s dodržiavaním zásad
ochrany životného prostredia
 dokáže zostaviť ponuku služieb, objednávať, preberať a vydávať tovar, viesť evidenciu
dokladov používaných v prevádzke, vybavovať reklamácie a manipulovať s registračnou
pokladňou

