KOZMETIKA - 2. LETNIK (K2)
URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH ŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI
V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018
VAROVANJE ZDRAVJA (VZD)

Termini

12.10.2017 (ČET-5)
14.10.2017 (SOB-5)
19.10.2017 (ČET-5)
26.10.2017 (ČET-5)
09.11.2017 (ČET-5)
11.11.2017 (SOB-5)
17.11.2017 (SOB-5)
SVETOVANJE ZA DOBRO POČUTJE
(SDP)

Termini

21.11.2017 (TOR-5)
28.11.2017 (TOR-5)
05.12.2017 (TOR-5)
12.12.2017 (TOR-5)
19.12.2017 (TOR-5)
09.01.2018 (TOR-5)
16.01.2018 (TOR-5)

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
19.12.2017 (TOR) ob
15.00
15P/15LV
Konzultacije: 2 uri

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
13.02.2018 (TOR) ob
15.00
Storitev/izdelek:
Termin po dogovoru
s študenti!
15P/20SV
Konzultacije: 2 uri
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DELOVANJE KOZMETIČNIH
NAPRAV (DKN)

Termini

10.10.2017 (TOR-5)
17.10.2017 (TOR-5)
24.10.2017 (TOR-5)
07.11.2017 (TOR-5)
14.11.2017 (TOR-5)
KULTURA VEDENJA (KUV)

Termini

Predmet (teorija)se izvaja skupaj s študenti K1.
Študenti se pri vajah delijo v dve skupini. Ena skupina ima
vaje od 12.00 do 16.00, druga skupina pa od 16.45 do
20.45. Navodila za delitev dobijo študenti na prvem
srečanju s predavateljicama.

UPORABA KOZMETIČNIH NAPRAV
(UKN)
Študenti pri vajah potrebujejo naslednjo opremo:
1 rjuha, delovna obleka (bele hlače, bela majica z
rokavčki/dobijo na šoli),delovno obuvalo(ortopedsko, kije
spredaj zaprto), 1 veliko kopalno brisačo, 2 navadni brisači,
zaščitni trak za lase bele barve.
Ura praktičnega izobraževanja traja 60 minut
V študijskem letu 2017/2018 bodo študenti delali na
zunanjih strankah (2 modula ali 8 ur)!

17.04.2018 (TOR-5)
24.04.2018 (TOR-5)
08.05.2018 (TOR-5)
15.05.2018 (TOR-5)
22.05.2018 (TOR-5)
29.05.2018 (TOR-5)

Termini

16.11.2017 (ČET-5)
23.11.2017 (ČET-4)
30.11.2017 (ČET-5)
07.12.2017 (ČET-4)
14.12.2017 (ČET-4)
21.12.2017 (ČET-4)
04.01.2018 (ČET-4)
11.01.2018 (ČET-4)
13.01.2018 (SOB-5)
18.01.2018 (ČET-4)
25.01.2018 (ČET-4)
01.02.2018 (ČET-4)

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
12.12.2017 (TOR) ob
15.00
14P/11LV
Konzultacije: 2 uri

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
12.06.2018 (TOR) ob
15.00
15P/15LV
Konzultacije: 2 uri

Izpit- Prvi rok

Storitev/Izdelek:
15.02.2018 (ČET). Ura
izpita bo določena
naknadno!
10P/21LV+8 ur vaj
na strankah +5ur SE
Konzultacije v okviru
vaj!
*Strokovna
ekskurzija v
Iskra Medical.
Termin bo določen
naknadno.
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IZBIRNI MODUL: SPECIALNA
PEDIKURA
Predmet 1
SPECIALNE TEHNIKE PEDIKURE
(STP)
Študenti pri praksi potrebujejo naslednjo opremo:, delovna
obleka (bele hlače, bela majica z rokavčki/dobijo na
šoli),delovno obuvalo (ortopedsko, ki je spredaj zaprto), 2
navadni brisači, zaščitni trak za lase bele barve
*Študenti se pri predmetu razdelijo na 2 skupini; Pedikerski
praktikum (delo na zunanjih strankah).
Ura praktičnega izobraževanja (vaj) traja 60 minut.
Vaje se izvajajo na Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

IZBIRNI MODUL: SPECIALNA
PEDIKURA

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
21.04.2018 (SOB). Ura
izpita bo določena
naknadno!
18.11.2017 (SOB-5) AB
25.11.2017 (SOB-5) AB
01.12.2017 (PET-4) AB
02.12.2017 (SOB-4) AB
08.12.2017 (PET-4) AB
09.12.2017 (SOB-4)* B
15.12.2017 (PET-4)* A
16.12.2017 (SOB-4)* A
05.01.2018 (PET-4)* B
06.01.2018 (SOB-4)* B
12.01.2018 (PET-4)* A
26.01.2018 (PET-4)* A
27.01.2018 (SOB-4)* A
02.02.2018 (PET-4)* B
03.02.2018 (SOB-4)* B
09.02.2018 (PET-4)* A
10.02.2018 (SOB-4)* A
16.02.2018 (PET-4)* B
17.02.2018 (SOB-4)* B
21.04.2018 (SOB-4) AB

Termini

Predmet 2
PROBLEMI NOG IN STOPAL (PNS)
Študenti pri praksi potrebujejo naslednjo opremo:, delovna
obleka (bele hlače, bela majica z rokavčki/dobijo na
šoli),delovno obuvalo (ortopedsko, ki je spredaj zaprto), 2
navadni brisači, zaščitni trak za lase bele barve
Ura praktičnega izobraževanja (vaj) traja 60 minut.
*Pedikerski praktikum (delo na zunanjih strankah.)
Vaje se izvajajo na Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

02.03.2018 (PET-5)
03.03.2018 (SOB-5)
16.03.2018 (PET-5)
17.03.2018 (SOB-4)
23.03.2018 (PET-4)
24.03.2018 (SOB-4)
06.04.2018 (PET-4)
07.04.2018 (SOB-4)*
20.04.2018 (PET-4)*
21. 04.2018 (SOB-4)

10P/8LV+35 ur
pedikerski
praktikum+4 ure
izpit
Konzultacije: v okviru
predmeta.
Strokovna ekskurzija;
termin bo določen
naknadno.

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit: 26.05.
2018 (TOR). Ura izpita
bo določena
naknadno!
15P/28LV+5SE
Konzultacije:
V okviru predmeta.
Strokovna ekskurzija:
termin bomo določili
naknadno!
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IZBIRNI MODUL: MASAŽNE
TEHNIKE

Termini

Predmet 1
REFLEKSNOCONSKA MASAŽA
Ura vaj traja 60 minut.
8 ur vaj predmeta je namenjeno delu s strankami
(refleksnoconski praktikum!)
Študenti pri vajah potrebujejo naslednjo opremo:
1 rjuha, delovna obleka (bele hlače, bela majica z
rokavčki/dobijo na šoli),delovno obuvalo(ortopedsko, ki je
spredaj zaprto), 1 veliko kopalno brisačo, 2 navadni brisači,
zaščitni trak za lase bele barve.
Vaje se izvajajo na Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

IZBIRNI MODUL: MASAŽNE
TEHNIKE
Predmet 2
ALTERNATIVNE MASAŽNE
TEHNIKE
Ura vaj traja 60 minut.
Ure predavanj in vaj se izvajajo ob petkih od 16.00 do
20.00; ob sobotah od 9.00 do 13.00.
8 ur vaj je namenjeno delu s strankami (masažni
praktikum!)
Študenti pri vajah potrebujejo naslednjo opremo:
1 rjuha, delovna obleka (bele hlače, bela majica z
rokavčki/dobijo na šoli),delovno obuvalo (ortopedsko, ki je
spredaj zaprto), 1 veliko kopalno brisačo, 2 navadni brisači,
zaščitni trak za lase bele barve.
Vaje se izvajajo na Luize Pesjakove 9, Ljubljana.

PODJETNIŠTVO, TRŽENJE IN
KAKOVOST STORITEV (PTK)

11.10.2017 (SRE-5)
16.10.2017 (PON-5)
18.10.2017 (SRE-4)
23.10.2017 (PON-4)
06.11.2017 (PON-4)
08.11.2017 (SRE-4)
20.11.2017 (PON-4)
22.11.2017 (SRE-4)
04.12.2017 (PON-4)
06.12.2017 (SRE-4)
18.12.2017 (PON-4)
20.12.2017 (SRE-4)

Termini

09.02.2018 (PET-5)
10.02.2018 (SOB-5)
16.02.2018 (PET-4)
17.02.2018 (SOB-4)
09.03.2018 (PET-4)
10.03.2018 (SOB-4)
23.03.2018 (PET-4)
24.03.2018 (SOB-4)
13.04.2018 (PET-4)*
14.04.2018 (SOB-4)*
04.05.2018 (PET-4)*
05.05.2018 (SOB-4)

Termini

27.02.2018 (TOR-5)
06.03.2018 (TOR-5)
13.03.2018 (TOR-5)
20.03.2018 (TOR-5)
27.03.2018 (TOR-5)
03.04.2018 (TOR-5)
10.04.2018 (TOR-5)

Izpit- Prvi rok

Storitev /izdelek:
20.12.2017 (SRE ). Ura
izpita bo določena
naknadno!
10P/28LV+ 8 ur
refleksnoconski
praktikum + 4 ure
izpit
Konzultacije: v okviru
predmeta.

Izpit- Prvi rok

Storitev/izdelek:
05.05.2018 (SOB). Ura
izpita bo določena
naknadno!
10P/28LV + 8 ur
masažni praktikum
+4 ure izpit
Konzultacije v okviru
ur predmeta.

Izpit- Prvi rok

Pisni izpit:
08.05.2018 (TOR) ob
15.00.
20P/8SV/7LV
Konzultacije: 3 ure
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PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE (PRI)zagovori seminarskih nalog
Predavatelj:
Jelica Bregar

09.11.2017 V3, K3 od 10.00 dalje
01.02.2018 V3, K3 od 10.00 dalje
07.06.2018 V3, K3 od 16.00 dalje
12.06.2018 K1, K2 od 16.00 dalje
13.06.2018 K1, K2 od 10.00 dalje
14.06.2018 K1. K2 od 10.00 dalje
19.06.2018 V1, V2 od 16.00 dalje
20.06.2018 V1, V2 od 10.00 dalje
21.06.2018 V1, V2 od 10.00 dalje
11.09.2018 K1, K2 od 16.00 dalje
12.09.2018 K1, K2 od 10.00 dalje
13.09.2018 K1, K2 od 10.00 dalje
18.09.2018 V1, V2 od 16.00 dalje
19.09.2018 V1, V2 od 10.00 dalje
20.09.2018 V1, V2 od 10.00 dalje

Opombe:
1/ Urnik je začasen in se bo tekom oktobra 2017 predvidoma še spreminjal.
2/ Velnes praktikum in Karierni praktikum sta pripravljena za vse študente. Urniki dejavnosti se
nahajajo izven tega urnika (poseben urnik!) . Oba praktikuma vsebujeta teme, ki jih predlagajo
študentje šole, študentski svet, predavatelji šole in drugi izobraževalci šole, mentorji iz podjetij,...
3/ Nekateri izpitni roki so postavljeni, jih je pa možno spremeniti glede na dogovor med predavatelji
in študenti. Upoštevati je pri tem potrebno Pravilnik o izpitnem redu in prostorske zmožnosti šole.
4/ Prijava v izbirne module bo potekala v maju 2018, prijava v prosto izbirne predmete poteka v
oktobru 2017.
5/ Pouk ob sobotah poteka predvidoma od 9.00 do 13.00, ostale dneve pa od 16.45 do 20.45. Vse
posebnosti so posebej označene v urniku.
6/ Uvajalni tečaj Moč kozmetične nege. poteka za prvo skupino od 9.00 do 14.00 ure za 2 skupino od
16.00 do 20.00.
7/ Pri predmetu Kozmetična nega ima dopoldanska skupina pouk od 8.30 do 12.30, popoldanska
skupina pa od 16.30 do 20.30.
8/ Drugi rok izpitov bo v juniju 2018, tretji pa v septembru 2018. Rokovnik izpitov bo znan 30 dni
pred začetkom izpitov.
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