OBRAZEC 5 - ZA PRIPRAVO PROGRAMOV
VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kozmetika
•

PREDLOG

•

ČISTOPIS

(ustrezno podčrtajte)
1. PODATKI O PREDLAGATELJU
Predlagatelj

Center RS za poklicno izobraževanje

Naslov

Kajuhova 32U, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba

mag. Metod Češarek

Telefon

01/5864 254

E-naslov

metod.cesarek@cpi.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
Ime študijskega programa

KOZMETIKA

Naziv strokovne izobrazbe
(moška in ženska oblika naziva)

VIŠJI KOZMETIK/VIŠJA KOZMETIČARKA

Okrajšava naziva strokovne izobrazbe

VIŠ. KOZM.

Vrsta študijskega programa

Višješolski strokovni program

Programska skupina po stroškovni
zahtevnosti (ustrezno obkrožite):

1. 2. 3. 4.

Razvrstitev po KLASIUS-SRV

1

6

1

0

Razvrstitev po KLASIUS-P

8

1

5

3

Raven kvalifikacije

SOK

6

EOK

5

1

EOVK Kratki cikel
Študijski program je (ustrezno
podčrtajte):
- spremenjen oziroma dopolnjen*
- prenovljen in nadomešča obstoječi
program*
- nov

*KOZMETIKA, ID 566321 01, 117. in 120. seja,
dne 12. junija 2009 in 10. decembra 2009, Uradni
list RS, št. 79/10,
Redakcija, 134. seja, SSPSI, dne 17. 7. 2012,
Redakcija, 147. seja SSPSI, dne 17. 10. 2014

Sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za poklicno in
strokovno izobraževanje (številka in datum seje):
(Rubriko izpolnite samo za čistopis programa.)

159. seja, dne 10.2.2017,
Uradni list RS, št. 14/17

* (Vpišite ime programa, identifikacijsko številko programa, številko in datum seje strokovnega sveta, na
kateri je bil sprejet, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen.)

3. POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN
Poklicni standard

Sprejet na Strokovnem
svetu RS za poklicno in
strokovno izobraževanje
(številka in datum seje)

Tehnolog
kozmetične 98. seja, 25. 5. 2007
nege/tehnologinja kozmetične nege
Kozmetik za področje svetovanja in 98. seja, 25. 5. 2007
trženja/kozmetičarka za področje
svetovanja in trženja

Objavljen v Uradnem
listu Republike Slovenije
št. ________
ali v bazi NRP - št. sklepa
ministra ______________
Uradni list RS št. 85/2007
Uradni list RS št. 85/2007

4. SESTAVLJALCI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KATALOGOV ZNANJA
Vrsta
dokumenta/Sestavina
študijskega programa

Splošni in posebni del
programa
Strokovna terminologija
v tujem jeziku
Poslovna komunikacija
in vodenje

Računalništvo in
informatika

Biokemija in
farmakognozija

Anatomija, fiziologija z
osnovami patologije
Mikrobiologija z
epidemiologijo
Dermatovenerologija

Avtorji
(ime, priimek, strokovni ali akademski naziv, inštitucija)

doc. dr. Matej Forjan, prof., ŠC Novo mesto, predavatelj višje šole
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Jelica Pegan Stemberger, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekon., DOBA EPIS, Višja strokovna
šola, predavateljica višje šole
mag. Katja Hrovat, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Gabrijela Šturm, prof. slov., GRM Novo mesto
Jelica Pegan Stemberger, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
mag. Dragica Budić Banović, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
Matevž Čadonič, univ. dipl. inž., ŠC Novo mesto, predavatelj višje
šole
Aleš Cvelbar, dipl. inž., ŠC Novo mesto, inštruktor višje šole
mag. Dragica Budić Banović, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
mag. Majda Kokalj, univ. dipl. farm., Bio medico trendi,
predavateljica višje šole
dr. Zorica Crnić Orel, univ. dipl. inž. kem., VSŠKV Ljubljana,
predavateljica višje šole
Marjeta Rak Namestnik, mag. farm., Lekarne Maribor, predavateljica
višje šole
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekon., DOBA EPIS, Višja strokovna
šola, predavateljica višje šole
Andreja Kmet, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Blanka Tivadar Košcak, mag. vzgoje in manag. v zdravstvu in dipl.
fiziot., Fizioterapija Medico, predavateljica višje šole
dr. Rajko Saletinger, UKC Maribor, predavatelj višje šole
Andreja Kmet, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
dr. Rajko Saletinger, dr. med., UKC Maribor, predavatelj višje šole
Barbara Stopar, prof. in kozmetičarka, ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica
višje šole
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Kozmetologija

Kozmetična nega

Podjetništvo, trženje in
kakovost storitev

Svetovanje za dobro
počutje

Kultura vedenja

Delovanje in uporaba
kozmetičnih naprav

Refleksoconska masaža

Alternativne masažne
tehnike

Uporaba eteričnih olj

Aromakozmetika

dr. Katarina Trčko, dr. med., UKC Maribor, predavateljica višje šole
dr. Zorica Crnić Orel, univ. dipl. inž. kem., VSŠKV, predavateljica
višje šole
Zvijezdana Cvišić, mag. farm., UKC Maribor, inštruktorica višje šole
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekon., DOBA EPIS, Višja strokovna
šola, predavateljica višje šole
Barbara Stopar, prof. in kozmetičarka, ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica
višje šole
Tomaž Lorger, prof. šp. vzg., Kozmetika Lorger, predavatelj višje šole
Milena Lorger, učiteljica biologije in kemije ter mojstrica višje šole za
biološko kozmetiko (Avstrija), Kozmetika Lorger
Maja Kukovec, univ. dipl. soc. del. in kozmetičarka, Poliklinika
Nobilis, d. o. o.
mag. Vera Smodej, univ. dipl. ekon., ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Aleš Stemberger, univ. dipl. ekon., Glotta Nova Ljubljana
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Zinka Kosec, spec., Akademija Akcija, zavod za aktivni razvoj,
predavateljica višje šole,
mag. Bernarda Potočnik, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Gabrijela Šturm, prof. slov., GRM Novo mesto
Jelica Pegan Stemberger, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
doc. dr. Matej Forjan, prof., ŠC Novo mesto, predavatelj višje šole
doc. dr. Jure Jelenc, univ. dipl. inž. elektrotehnike, Iskra Medical
Tomaž Lorger, prof. športne vzgoje, Kozmetika Lorger, predavatelj
višje šole
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica
višje šole
Milena Lorger, učiteljica biologije in kemije ter mojstrica višje šole za
biološko kozmetiko (Avstrija), Kozmetika Lorger
mag. Matjaž S. Ferkolj, prof., ŠC Novo mesto, predavatelj višje šole
Maja Vrhunc, univ. dipl. prav., special. psihoterapije, Inštitut za
refleksologijo, jogo in psihoterapijo Ljubljana, predavateljica višje
šole
Mirjam Bauer, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Zinka Kosec, spec., predavateljica višje šole, Akademija Akcija,
zavod za aktivni razvoj
mag. Monika Karan, univ. dipl. ekon., predavateljica višje šole,
Astoria Bled
Tina Benkovič, univ. dipl. org., višja med. sestra in kozmetična
tehnica, ŠC Novo mesto
Andreja Špendal, mag. farm., ŠC Novo mesto
mag. Majda Kokalj, univ. dipl. farm., Bio medico trendi,
predavateljica višje šole
Tina Benkovič, univ. dipl. org., višja med. sestra in kozmetična
tehnica, ŠC Novo mesto
Ana Ličina, univ. dipl. kulturol., Šola Aromaterapije
Andreja Špendal, mag. farm., ŠC Novo mesto
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Problemi nog in stopal

Specialne tehnike
pedikure

Duševna aktivnost in
osebna sprostitev

Barbara Stopar, prof. zdravstvene vzgoje in kozmetičarka, ŠC Novo
mesto, predavateljica višje šole
Pjerina Mohar, prof., univ. dipl. org. in specialistka socialne medicine,
VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje šole
Barbara Stopar, prof. zdravstvene vzgoje in kozmetičarka, ŠC Novo
mesto, predavateljica višje šole
Pjerina Mohar, prof., univ. dipl. org. in specialistka socialne medicine,
VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje šole
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
mag. Bernarda Potočnik, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
Zinka Kosec, spec., Akademija Akcija, zavod za aktivni razvoj,
predavateljica višje šole

mag. Matjaž S. Ferkolj, prof., ŠC Novo mesto, predavatelj višje šole
Urška Murn, prof., ŠC Novo mesto, Panter Gym, inštruktorica višje
Telesno gibanje in zdrava šole
Tomaž Lorger, prof. športne vzgoje, Kozmetika Lorger, predavatelj
prehrana
višje šole

Specialne tehnike
manikire*

Specialne tehnike
ličenja*

Praktično izobraževanje

Andreja Merhar, univ. dipl. soc. del., Urban Spa
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica
višje šole
Milena Lorger, učiteljica biologije in kemije ter mojstrica višje šole za
biološko kozmetiko (Avstrija), Kozmetika Lorger
Barbara Stopar, prof. zdravstvene vzgoje in kozmetičarka, ŠC Novo
mesto, predavateljica višje šole
Nana Sojer, dipl. varstvoslovka, Akademija za ličenje Nana
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica
višje šole
Milena Lorger, učiteljica biologije in kemije ter mojstrica višje šole za
biološko kozmetiko (Avstrija), Kozmetika Lorger
Maja Kukovec, univ. dipl. soc. del. in kozmetičarka, Poliklinika
Nobilis, d. o. o.
mag. Zvonka Krištof, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Jelica Pegan Stemberger, prof., VSŠKV Ljubljana, predavateljica višje
šole
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekon., DOBA EPIS, Višja strokovna
šola, predavateljica višje šole
Milena Lorger, učiteljica biologije in kemije ter mojstrica višje šole za
biološko kozmetiko (Avstrija), Kozmetika Lorger
Andreja Merhar, univ. dipl. soc. del., Urban Spa
Nana Sojer, dipl. varstvoslovka, Akademija za ličenje Nana

*Sestavljalci tega študijskega programa in katalogov znanja so pri svojem delu smiselno upoštevali
zahteve poklicnih standardov, ki so podlaga za pripravo študijskega programa, predvsem pa
dosedanje izkušnje pri izvajanju študijskega programa Kozmetika (2009).V tabeli navedeni avtorji so
pri oblikovanju tega programa revidirali kataloge znanja obstoječega programa Kozmetika (Ur. list
RS, št. 79/2010). Kataloga znanja za predmeta P23 Specialne tehnike manikire in P24 Specialne
tehnike ličenja sta napisana na novo.
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5. KRATKA UTEMELJITEV PREDLOGA
Višješolski študijski program Kozmetika je pripravljen na podlagi poklicnih standardov Tehnolog
kozmetične nege/tehnologinja kozmetične nege in Kozmetik za področje svetovanja in
trženja/kozmetičarka za področje svetovanja in trženja, skladno z Izhodišči za pripravo višješolskih
študijskih programov in Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju.
Predlog programa temelji na obstoječem višješolskem strokovnem študijskem programu Kozmetika
(2009) in je prenovljen na podlagi izkušenj, pridobljenih v času dosedanjega izvajanja programa in
zaznanimi potrebami po spremembah med delodajalci in študenti, ki so se kazale predvsem v želji
po izvajanju večjega števila ur vaj pri predmetih v času izobraževanja v šoli in v podrobnejšem
obravnavanju aktualnih specialnih tehnik manikire in ličenja. V študijski program je zato dodan nov
izbirni modul Estetika, ki je namenjen poglobljeni obravnavi teh vsebin. Določeni, prej samostojni
predmeti, so smiselno združeni v modul, katerega sestavni del je tudi praktično izobraževanje pri
delodajalcih. Predmet Varovanje zdravja je ukinjen, cilji predmeta pa so smiselno integrirani v
ostale predmete programa. Prej samostojna predmeta Delovanje kozmetičnih naprav in Uporaba
kozmetičnih naprav sta združena v skupen predmet. Na podlagi tega je bil spremenjen predmetnik
programa in prerazporejene ure med predmeti in znotraj predmetov.
Obstoječi višješolski študijski program Kozmetika (2009) je bil sprejet le z enim predvidenim
laborantom (za predmet Delovanje kozmetičnih naprav) in petimi inštruktorji. Predlog
prenovljenega študijskega programa predvideva 9 laborantov in 5 inštruktorjev. Predlagane
spremembe izhajajo iz pridobljenih izkušenj pri izvajanju programa v preteklih petih letih ter
predlogov delodajalcev, kjer smo zaznali potrebo po večjem številu laboratorijskih vaj, zaradi česar
se je povečalo tudi število predlaganih laborantov. Število kontaktnih ur, namenjenih seminarskim
in laboratorijskim vajam, se je povečalo iz 540 na 712 ur.
V povprečju je 40 % kontaktnih ur namenjenih predavanjem, pri katerih študenti usvajajo teoretična
znanja z ustreznega predmetnega področja, 60 % kontaktnih ur pa je namenjenih razvijanju
predmetno specifičnih kompetenc pri seminarskih in laboratorijskih vajah, ki jih študenti opravljajo
samostojno, v paru, ali na modelu. Poleg same izvedbe predavanj in vaj je potrebno še pripraviti in
postaviti eksperimente za vaje in demonstracijske eksperimente za predavanja, opraviti čiščenje in
urejanje delovnega mesta, vzdrževanje kozmetičnih aparatov in pripomočkov, pospravljanje
kozmetičnih izdelkov in sterilizacijo inštrumentov.
V programu Kozmetika je pri večini laboratorijskih vaj poudarek na delu z ljudmi in na ljudeh, kar
zahteva precej več pozornosti in previdnosti. Zato je nujno, da pri njihovi izvedbi poleg predavatelja
ali inštruktorja v določenem obsegu sodeluje tudi laborant, ki izvaja laboratorijske vaje in pomaga
predavatelju oz. inštruktorju, zadolžen pa je tudi za kvalitetno pripravo prostora in opreme za
izvedbo vaj ter čiščenje in vzdrževanje po njihovem zaključku. Veliko število vaj in nenehna raba
potrošnega materiala zahtevata tudi potrebno administrativno delo, kot je naročanje materiala,
izbiranje ustreznih ponudnikov in tudi skrb za ta material. Za zagotavljanje kakovosti pedagoškega
in strokovnega dela ter z vidika varnosti in varovanja zdravja študentov ter modelov oz. stranke smo
s prenovljenim programom poleg predavatelja ali inštruktorja predvideli prisotnost laboranta pri
predmetih Biokemija in farmakognozija, Anatomija, fiziologija z osnovami patologije,
Mikrobiologija z epidemiologijo, Kozmetologija, Kozmetična nega, Delovanje in uporaba
kozmetičnih naprav, Aromakozmetika, Problemi nog in stopal, Specialne tehnike pedikure.
Pri predmetih, pri katerih pri laboratorijskih vajah sodeluje laborant, je njegova prisotnost
potrebna v sledečem obsegu:
• P4 Biokemija in farmakognozija – laborant 24 ur od 24 kontaktnih ur
• P5 Anatomija, fiziologija z osnovami patologije – laborant 12 ur od 24 kontaktnih ur
• P6 Mikrobiologija z epidemiologijo– laborant 12 ur od 12 kontaktnih ur
• P8 Kozmetologija - laborant 12 ur od 12 kontaktnih ur
• P9 Kozmetična nega – laborant 4 2ur od 84 kontaktnih ur
• P14 Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav – laborant 72 ur od 72 kontaktnih ur
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•
•
•

P18 Aromakozmetika – laborant 28 ur od 56 kontaktnih ur
P19 Problemi nog in stopal – laborant 28 ur od 56 kontaktnih ur
P20 Specialne tehnike pedikure – laborant 56 ur od 56 kontaktnih ur

V skladu s trenutno metodologijo in novimi izhodišči za pripravo višješolskih študijskih programov
je v program uveden odprti kurikul. V splošnem delu programa je dodana točka 7, Sestavine
programa, pri katerih mora biti študent navzoč. Revidirani so bili vsi katalogi znanja, za modul
Estetika in nov predmet Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav pa so napisani novi katalogi
znanja.
6. PREDLOG SKLEPA
(Rubriko izpolnite samo za predlog programa.)

Datum: 10. 2. 2017
Obrazec izpolnil/a:

Odgovorna oseba:

mag. Metod Češarek
Višji svetovalec področja III

Elido Bandelj
Direktor

Vodja
Helena Žnidarič
Vodja oddelka za kurikul in svetovanje
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A. SPLOŠNI DEL
1. ŠTUDIJSKI PROGRAM
1.1 Ime študijskega programa: KOZMETIKA
1.2 Naziv strokovne izobrazbe: višji kozmetik/višja kozmetičarka
1.3 Okrajšava naziva: viš. kozm.
2. CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE
Temeljni cilji programa so:
• izobraziti strokovnjake s področja kozmetike z dovolj širokim strokovno-teoretičnim in
praktično-uporabnim znanjem za delo na področju kozmetike, ki posega v proizvodnjo,
prodajo in svetovanje;
• oblikovati samozavest, kreativnost in odločnost pri poslovnih odločitvah in reševanju
strokovnih problemov;
• usposobiti jih za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature ter vseživljenjsko učenje;
• razviti poklicna znanja, spretnosti in profesionalnost;
• oblikovati poklicno identiteto, strokovno odgovornost, profesionalnost in etičnost ter
odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu.
Študent/študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične
kompetence.
Generične kompetence:
• komunikacijske sposobnosti in sposobnost uporabe informacijsko-komunikacijske
tehnologije za učinkovito podporo delu in upravljanju z dokumentacijo in informacijami;
• sposobnost komuniciranja s sodelavci, strokovnjaki in strankami;
• uporaba slovenskega in tujega jezika za učinkovito in jasno ustno ter pisno sporazumevanje z
vsemi uporabniki v svojem delovnem okolju;
• sodelovanje v strokovnem timu;
• sposobnost delovanja v duhu zdravega načina življenja;
• varovanje zdravja in okolja;
• razumevanje različnosti kultur;
• analitično in ustvarjalno razmišljanje za samostojno odločanje ter reševanje kozmetičnih
problemov s prožno uporabo znanj v praksi;
• samoiniciativnost in izražanje novih idej, prilagodljivost novim situacijam, iniciativno
delovanje ter usmerjenost v samoevalviranje in nenehno izboljševanje svojega dela;
• sposobnost postavljanja lastnih ciljev, načrtovanja in spremljanja lastnega dela ter dela drugih
in sodelovanja v timu;
• odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela ter prenašanje znanja;
• razvijanje podjetnih lastnosti, spretnosti in vedenja;
• načrtovanje kadrov, skrb za izobraževanje in usposabljanje kadrov ter načrtovanje in
organizacija internega izobraževanja in usposabljanja;
• racionalna raba energije, materiala in časa;
• etično ravnanje;
• prevzemanje odgovornosti za samoučenje in za vseživljenjsko učenje na podlagi kritične in
etične samorefleksije lastnega mišljenja in ravnanja.
Poklicno-specifične kompetence:
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•
•
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•
•
•
•
•

prepoznavanje in razumevanje kozmetičnih problemov;
samostojno načrtovanje in izvajanje kozmetične nege kože oz. spremenjenih stanj kože;
spremljanje razvojnih trendov na področju kozmetike in zdravega načina življenja;
načrtovanje in izvajanje svetovalnih storitev v kozmetični dejavnosti;
svetovanje za zdrav način življenja in dobro počutje, s poudarkom na področjih zdrave
prehrane, telesne in duševne aktivnosti ter osebne sprostitve;
izvajanje projektnega dela na področjih kozmetične dejavnosti in zdravega načina življenja;
trženje kozmetičnih izdelkov;
izvajanje nadzora nad delom v strokovnem timu in organizacija dela za področje kozmetične
nege in zdravega načina življenja;
izvajanje in vključevanje v formalne in neformalne oblike usposabljanja in izpopolnjevanja;
zagotavljanje kakovosti delovnih procesov v kozmetični dejavnosti;
uporaba zahtevnejših aktualnih naprav v kozmetiki;
uporaba aromaterapije v kozmetiki;
izvajanje specialnih tehnik pedikure, manikire in ličenja;
izvajanje različnih masažnih tehnik in alternativnih oblik masaže.

3. TRAJANJE ŠTUDIJA
3.1 Trajanje študija v letih
Študij traja dve (2) leti.
3.2 Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT)
Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.
4. VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V ŠTUDIJSKI
PROGRAM
4.1 Vpisni pogoji
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje
po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je
opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za
poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.
4.2 Merila za izbiro
Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe
(tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicnotehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek:
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem
izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter
• ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole.
Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan
seštevek:
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma
poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5)
ter
• ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega
jezika.
5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA
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Oznaka
P1
P2
P3
D1
P4
P5
P6
D2
P7
P8
P9
D3
P10*
D4
P11
P12
P13
D5
P14
D6
P15
P16
D7
P17
P18
D8
P19
P20
D9
P21
P22
D10
P23

Predmet ali druga sestavina
Strokovna terminologija v tujem
jeziku
Poslovna komunikacija in vodenje
Računalništvo in informatika
Praktično izobraževanje –
komunikacija in informatika
Biokemija in farmakognozija
Anatomija, fiziologija z osnovami
patologije
Mikrobiologija z epidemiologijo
Praktično izobraževanje – osnove
kozmetike
Dermatovenerologija
Kozmetologija
Kozmetična nega
Praktično izobraževanje –
kozmetična nega
Predmet odprtega kurikula I
Praktično izobraževanje – odprti
kurikul I
Podjetništvo, trženje in kakovost
storitev
Svetovanje za dobro počutje
Kultura vedenja
Praktično izobraževanje –
menedžment in svetovanje
Delovanje in uporaba kozmetičnih
naprav
Praktično izobraževanje –
kozmetične naprave
Refleksoconska masaža
Alternativne masažne tehnike
Praktično izobraževanje –
masažne tehnike
Uporaba eteričnih olj
Aromakozmetika
Praktično izobraževanje –
aromaterapija
Problemi nog in stopal
Specialne tehnike pedikure
Praktično izobraževanje –
specialna pedikura
Duševna aktivnost in osebna
sprostitev
Telesno gibanje in zdrava prehrana
Praktično izobraževanje – zdrav
način življenja
Specialne tehnike manikire

Ustni
odgovori
x

Pisni
izdelki

Izdelek oziroma
storitev in
zagovor

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
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Specialne tehnike ličenja
Praktično izobraževanje – estetika
Predmet odprtega kurikula II
Praktično izobraževanje – odprti
kurikul II

P24
D11
P25*
D12

x
x
x

Opomba:
*Obvezne načine ocenjevanja znanja določi šola s katalogom znanja.
6. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24
tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja
pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.
7. SESTAVINE PROGRAMA, PRI KATERIH MORA BITI ŠTUDENT NAVZOČ
Sestavine programa, pri katerih mora biti študent navzoč, določi šola, pri čemer določena meja
prisotnosti pri seminarskih in laboratorijskih vajah ne sme biti nižja od 80 % kontaktnih ur,
predpisanih s predmetnikom.
To velja tudi za izredne študente.

8. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA
8.1 Pogoji za napredovanje
V 2. letnik lahko napreduje študent, ki je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in
praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti …) 1.
letnika v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega
izobraževanja.
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika
v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega izobraževanja.
Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta.
8.2 Pogoji za dokončanje
1. Vsi obvezni moduli v obsegu 82 KT
•

•

Komunikacija in informatika (16 KT)
• Strokovna terminologija v tujem jeziku (5 KT)
• Poslovna komunikacija in vodenje (4 KT)
• Računalništvo in informatika (4 KT)
• Praktično izobraževanje – komunikacija in informatika (3 KT)
Osnove kozmetike (17 KT)
• Biokemija in farmakognozija (4 KT)
• Anatomija, fiziologija z osnovami patologije (6 KT)
• Mikrobiologija z epidemiologijo (4 KT)
• Praktično izobraževanje – osnove kozmetike (3 KT)
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Kozmetična nega (20 KT)
• Dermatovenerologija (4 KT)
• Kozmetologija (4 KT)
• Kozmetična nega (7 KT)
• Praktično izobraževanje – kozmetična nega (5 KT)
• Menedžment in svetovanje (17 KT)
• Podjetništvo, trženje in kakovost storitev (5 KT)
• Svetovanje za dobro počutje (5 KT)
• Kultura vedenja (4 KT)
• Praktično izobraževanje – menedžment in svetovanje (3 KT)
• Kozmetične naprave (12 KT)
• Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav (8 KT)
• Praktično izobraževanje – kozmetične naprave (4 KT)
2. En izbirni modul v obsegu 14 KT
•

Masažne tehnike (14 KT)
• Refleksoconska masaža (5 KT)
• Alternativne masažne tehnike (5 KT)
• Praktično izobraževanje – masažne tehnike (4 KT) ali
• Aromaterapija (14 KT)
• Uporaba eteričnih olj (5 KT)
• Aromakozmetika (5 KT)
• Praktično izobraževanje – aromaterapija (4 KT) ali
• Specialna pedikura (14 KT)
• Problemi nog in stopal (5 KT)
• Specialne tehnike pedikure (5 KT)
• Praktično izobraževanje – specialna pedikura (4 KT) ali
• Zdrav način življenja (14 KT)
• Duševna aktivnost in osebna sprostitev (5 KT)
• Telesno gibanje in zdrava prehrana (5 KT)
• Praktično izobraževanje – zdrav način življenja (4 KT) ali
• Estetika (14 KT)
• Specialne tehnike manikire (5 KT)
• Specialne tehnike ličenja (5 KT)
• Praktično izobraževanje – estetika (4 KT)
3. Prosto izbirni predmet obsegu 5 KT
•

4. Odprti kurikul v obsegu 14 KT
•
•

Predmet/i odprtega kurikula I in II (10 KT)
Praktično izobraževanje – Odprti kurikul I in II (4 KT)

5. Diplomsko delo v obsegu 5 KT
9. POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI
V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal najmanj 1. letnik v drugih višješolskih ali visokošolskih
študijskih programih, če se v postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja prizna vsaj 40
KT, ki so zahtevane za prvi letnik. Če ta pogoj ni izpolnjen, prehajanje med študijskimi programi ni
mogoče in se študent vpiše v prvi letnik.
10. POGOJI ZA KONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
(če jih ta vsebuje)
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Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov študijskega
programa.
11. PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA
Ime
institucije
in država

Intercollege
Ciper

Ime
programa

Aesthetic and Beauty
Therapy

Southern Regional College Edinburgh College
Škotska
http://www.edinburghcollege.a
Anglija
c.uk/courses/Hair-Beauty-andhttp://www.src.ac.uk/cours Complementary-Therapy/Beauty%20Therapy%20HND/
es/part-timeTH1BETHB17
courses/beautytherapy/btec-level-5higher-national-certificatehairdressing-and-beautytherapy
Hair and Beauty
Beauty Therapy
Managenet

Vstopni
pogoji
Trajanje
študija

Končana srednja šola

18 let, Level 2 oz. Level 3

2 leti
Po končani diplomi
imajo možnost
nadaljevanja študija in si
pridobiti visokošolsko
diplomo v enem letu.

2 leti
Po 1. letu prejmejo HNC
Higher National
Certificate
Po 2. letu prejmejo HND
Higher National Diploma

2 leti
Po 1. letu prejmejo HNC
Higher National Certificate
Po 2. letu prejmejo HND
Higher National Diploma

Vsebinska
strukturira
nost
programa

V program so vključeni:
lepotne terapije
(manikira, pedikura, nega
obraza in telesa, ličenje),
anatomija,
dermatovenerologija,
telesna aktivnost in
zdravje, delovanje
kozmetičnih naprav,
alternativne masažne
tehnike, aromaterapija,
specialni make-up,
praktično izobraževanje.

V program so vključeni:
poznavanje kozmetičnih
izdelkov, nega obraza in telesa,
delo s strankam, anatomija,
fiziologija, masaže,
aromaterapija, kozmetična
nega obraza in telesa z
elektrokozmetičnimi
napravami, manikira,
refleksologija in praktično
izobraževanje.

Načini in
oblike
študija

Študij poteka v obliki
predavanj in vaj ter
praktičnega dela.

Zaključek
študija

Diploma

Splošni predmeti, ki
obravnavajo: menedžment,
varstvo pri delu,
življenjski slog in velnes,
indijsko masažo, zdravje,
prehrano, lepoto,
podjetništvo, delo in
komunikacijo s strankami,
vodenje kozmetičnega
salona …
V program sta dodana tudi
dva strokovna modula:
refleksologija in
aromaterapija za
kozmetičarke.
Študij poteka v obliki
kontaktnih ur in
samostojnega dela.
Znanje preverjajo s
pisnimi izpiti in
praktičnim delom.
Diploma

http://www.intercollege.a
c.cy/aesthetics-andbeauty-therapy-diplomanicosia/

Študij poteka v obliki
predavanj in vaj ter praktičnega
dela.

Diploma
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Navedeni programi omogočajo glede na vsebinsko sorodnost programov možnost mednarodnega
sodelovanja – mobilnost tako za študij kot za praktično izobraževanje študentov, pa tudi strokovno
sodelovanje med predavatelji, inštruktorji in ostalimi strokovnimi delavci.
Predstavljena programa iz Anglije in Škotske omogočata pridobitev certifikata po prvem letu
študija, po dveh letih pa študenti pridobijo diplomo. Po opravljenem programu na Cipru pridobijo
študenti po dveh letih diplomo, študij pa lahko nadaljujejo in po treh letih pridobijo diplomo
visokošolskega študija.
12. PODATKI O POVEZANOSTI S PROGRAMI DRUGIH ŠOL V SKUPNEM
EVROPSKEM VIŠJEŠOLSKEM PROSTORU
(neobvezno)
-
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B. POSEBNI DEL
1. PREDMETNIK/KOZMETIKA/VIŠ/2017
Oznaka

Predmet ali druga sestavina

M1
P1
P2
P3

Komunikacija in informatika
Strokovna terminologija v tujem jeziku
Poslovna komunikacija in vodenje
Računalništvo in informatika
Praktično izobraževanje – komunikacija in
informatika
Osnove kozmetike
Biokemija in farmakognozija
Anatomija, fiziologija z osnovami patologije
Mikrobiologija z epidemiologijo
Praktično izobraževanje – osnove kozmetike
Kozmetična nega
Dermatovenerologija
Kozmetologija
Kozmetična nega
Praktično izobraževanje – kozmetična nega
Odprti kurikul I
Predmet odprtega kurikula
Praktično izobraževanje - odprti kurikul I
Menedžment in svetovanje
Podjetništvo, trženje in kakovost storitev
Svetovanje za dobro počutje
Kultura vedenja
Praktično izobraževanje – menedžment in
svetovanje
Kozmetične naprave
Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav
Praktično izobraževanje – kozmetične naprave
Masažne tehnike
Refleksoconska masaža
Alternativne masažne tehnike
Praktično izobraževanje – masažne tehnike
Aromaterapija
Uporaba eteričnih olj
Aromakozmetika
Praktično izobraževanje – aromaterapija
Specialna pedikura
Problemi nog in stopal
Specialne tehnike pedikure
Praktično izobraževanje – specialna pedikura
Zdrav način življenja
Duševna aktivnost in osebna sprostitev
Telesno gibanje in zdrava prehrana
Praktično izobraževanje – zdrav način
življenja
Estetika
Specialne tehnike manikire
Specialne tehnike ličenja
Praktično izobraževanje - estetika
Odprti kurikul II
Predmet odprtega kurikula
Praktično izobraževanje - odprti kurikul II
Prosto izbirni predmet
Diplomsko delo

D1
M2
P4
P5
P6
D2
M3
P7
P8
P9
D3
M4
P10
D4
M5
P11
P12
P13
D5
M6
P14
D6
M7
P15
P16
D7
M8
P17
P18
D8
M9
P19
P20
D9
M10
P21
P22
D10
M11
P23
P24
D11
M12
P25
D12
P26
D13

Obvezno/
izbirno

obvezno

Letnik

prvi

Število kontaktnih ur
PR

SV

LV

Skupaj

36
24
12

24
-

24
36

156
60
48
48

obvezno

prvi

24
48
36

-

24
24
12

168
48
72
48

obvezno

prvi

36
24
24

12
12
-

12
84

204
48
48
108

obvezno

prvi

-

-

-

72
72

obvezno

drugi

48
24
36

12
48
-

12
24

204
72
72
60

obvezno

drugi

izbirno

drugi

izbirno

drugi

izbirno

drugi

izbirno

drugi

izbirno

drugi

obvezno

drugi

izbirno

drugi drugi

36

-

72

108
108

16
16

-

56
56

144
72
72

16
16

-

56
56

144
72
72

16
16

-

56
56

144
72
72

16
16

-

56
56

144
72
72

16
16

-

56
56

144
72
72

-

-

-

72
72

-

-

72

Število ur
študentovega
dela

Kreditne
točke

480
150
120
120

16
5
4
4

90

3

510
120
180
120
90
600
120
120
200
160
210
150
60
510
150
150
120

17
4
6
4
3
20
4
4
7
5
7
5
2
17
5
5
4

90
360
230
130
420
150
150
120
420
150
150
120
420
150
150
120
420
150
150

3
12
8
4
14
5
5
4
14
5
5
4
14
5
5
4
14
5
5

120
420
150
150
120
210
150
60
150
150

4
14
5
5
4
7
5
2
5
5
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Opombe:
PR - predavanja
SV - seminarske vaje
LV - laboratorijske vaje
M - modul
Ppredmet
Ddruga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega programa (D).
Pojasnila k predmetniku:
-

2. ZNANJE IZVAJALCEV
Oznaka Predmet
P1

Izvajalec

Strokovna terminologija v tujem
predavatelj
jeziku

P2

Poslovna komunikacija in vodenje predavatelj

P3

Računalništvo in informatika

P4

Biokemija in farmakognozija

P5

Anatomija, fiziologija z osnovami
patologije

P6

Mikrobiologija z epidemiologijo

P7

Dermatovenerologija

P8

Kozmetologija

P9

Kozmetična nega

predavatelj

predavatelj
laborant
predavatelj
laborant
predavatelj
laborant
predavatelj
predavatelj
laborant
predavatelj

Znanje
ustreznega tujega jezika
komunikologije, ekonomije,
organizacije dela, menedžmenta,
psihologije, pedagogike, sociologije ali
andragogike
računalništva, informatike, matematike,
fizike, elektrotehnike, mehatronike,
strojništva, ekonomije – poslovne
informatike, ekonomije –
informacijskega upravljanja ali
organizacijske informatike
kozmetike, farmacije, kemije, biologije
ali biokemije
kozmetike, farmacije, kemije,
zdravstva ali biologije
kozmetike, farmacije, medicine,
zdravstva, biologije ali kineziologije
kozmetike, farmacije, kemije,
zdravstva ali biologije
mikrobiologije, biologije, medicine
farmacije ali zdravstva
kozmetike, farmacije, kemije,
zdravstva ali biologije
kozmetike, medicine, zdravstva ali
zdravstvene vzgoje
kozmetike, farmacije, kemije ali
biokemije
kozmetike, farmacije, zdravstva,
kemije ali biologije
kozmetike, farmacije, zdravstvene
vzgoje, zdravstva, športa ali medicine
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inštruktor
laborant
P11

Podjetništvo, trženje in kakovost
predavatelj
storitev

P12

Svetovanje za dobro počutje

predavatelj

P13

Kultura vedenja

predavatelj

predavatelj

P14

Delovanje in uporaba
kozmetičnih naprav

inštruktor

laborant

P15

Refleksoconska masaža

predavatelj

P16

Alternativne masažne tehnike

predavatelj

P17

Uporaba eteričnih olj

predavatelj

P18

Aromakozmetika

predavatelj
laborant
predavatelj

P19

Problemi nog in stopal
laborant

kozmetike, kozmetologije, farmacije,
zdravstva, zdravstvene vzgoje, športa
ali biologije
kozmetike, farmacije, zdravstvene
vzgoje, zdravstva, kemije ali biologije
ekonomije, organizacije dela,
menedžmenta, poslovnih ved,
psihologije, , komunikologije ali
sociologije
kozmetike, psihologije, pedagogike,
komunikologije, zdravstvene nege
zdravstvene vzgoje, gospodinjstva,
živilske tehnologije, , organizacije dela,
menedžmenta, socialne pedagogike,
sociologije, antropologije ali
kineziologije
komunikologije, psihologije,
pedagogike, sociologije, antropologije,
andragogike, ekonomije, slovenistike,
menedžmenta ali kulturologije
kozmetike, fizioterapije, fizike,
elektrotehnike, mehatronike,
strojništva, medicine, farmacije,
zdravstva ali športa
kozmetike, kozmetologije, farmacije,
medicine, zdravstva, zdravstvene
vzgoje, fizioterapije, fizike ali športa
kozmetike, farmacije, fizike,
elektrotehnike, mehatronike,
strojništva, fizioterapije, zdravstva,
kemije ali biologije
kozmetike, farmacije, medicine,
zdravstva, zdravstvene vzgoje,
fizioterapije, kineziologije ali športa
kozmetike, farmacije, medicine,
zdravstva, zdravstvene vzgoje,
fizioterapije, kineziologije, ali športa
kozmetike, farmacije, medicine,
zdravstva, zdravstvene vzgoje, kemije,
ali biologije
kozmetike, farmacije, medicine,
biologije, kemije, biokemije, zdravstva
ali zdravstvene vzgoje
kozmetike, farmacije, fizioterapije,
zdravstva, kemije ali biologije
kozmetike, farmacije, medicine,
biologije, zdravstva, zdravstvene
vzgoje ali fizioterapije
kozmetike, farmacije, fizioterapije,
zdravstva, kemije ali biologije
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predavatelj
P20

Specialne tehnike pedikure

inštruktor
laborant

P21

P22

Duševna aktivnost in osebna
predavatelj
sprostitev

Telesno
prehrana

gibanje

in

zdrava

predavatelj

predavatelj
P23*

Specialne tehnike manikire
inštruktor

predavatelj
P24*

Specialne tehnike ličenja
inštruktor

D1-D13 Praktično izobraževanje

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine,
biologije, zdravstva, zdravstvene
vzgoje ali fizioterapije
kozmetike, kozmetologije, farmacije,
biologije, zdravstva, zdravstvene
vzgoje ali fizioterapije
kozmetike, farmacije, fizioterapije,
zdravstva, kemije ali biologije
psihologije, pedagogike,
komunikologije, medicine, zdravstvene
vzgoje, zdravstva, socialnega dela,
socialne pedagogike, andragogike ali
antropologije
športa, gospodinjstva, živilske
tehnologije, zdravstvene vzgoje,
medicine, kineziologije, zdravstva ali
fizioterapije
kozmetike, farmacije, zdravstva,
zdravstvene vzgoje, biologije, medicine
ali likovne umetnosti
kozmetike, kozmetologije, farmacije,
zdravstva, zdravstvene vzgoje,
biologije, medicine ali likovne
umetnosti
kozmetike, medicine, farmacije,
zdravstvene vzgoje, zdravstva, ali
umetnosti
kozmetike, kozmetologije, medicine,
farmacije, zdravstvene vzgoje,
zdravstva ali umetnosti
znanje enega od predavateljev
predmetov, navedenih v tem
študijskem programu

Pri predmetih označenih z * je izvajalec lahko tudi tisti, ki si je pridobil ustrezno stopnjo izobrazbe
na drugih področjih in z ustreznimi dokazili izkaže znanje s področja predmeta.
3. OBVEZNE PRILOGE
3.1 Katalogi znanja
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