
CILJI PROGRAMA
•	Razviti poklicna in strokovna znanja ter  

veščine za uspešno opravljanje  
kozmetične dejavnosti.

•	Oblikovati poklicno identiteto, strokoven,  
profesionalen in odgovoren odnos do  
kakovostnega opravljanja svojega dela. 

Višji kozmetik / Višja kozmetičarka 
na delovnem mestu opravlja predvsem  
naslednja dela: 

•	Načrtuje, organizira, koordinira in vodi  
(lastno) kozmetično dejavnost.

•	Svetuje o lepoti, telesni negi, zdravem  
načinu življenja, dobrem počutju, zdravi  
prehrani,...

•	Samostojno načrtuje in izvaja  
kozmetično nego.

•	Uporablja sodobne in tehnološko  
najzahtevnejše naprave/aparate.

•	Komunicira s strankami in trži (nove)  
kozmetične izdelke in storitve.

•	Skrbi za kakovost dela, dobro počutje  
ter zadovoljstvo strank.

•	Spremlja razvojne trende na področju  
kozmetičnih preparatov, storitev  
in tehnologije.

Višješolski študijski program Kozmetika  
je nastal iz potreb trga dela, na pobudo  
delodajalcev in glede na pričakovanja  
uporabnikov kozmetičnih storitev. 
 
Program Kozmetika je sodobno zasnovan. 
Vključuje široko strokovno-teoretično in  
praktično-uporabno znanje s področja  
kozmetike in je usklajen s smernicami  
razvoja kozmetične stroke. 
 
Program študentom nudi aktiven študij in 
izbirnost posameznih predmetov oz.  
modulov glede na interese posameznika.  
Kreditno ovrednotenje po evropskem  
sistemu, pa omogoča mobilnost pri  
zaposlovanju in priznavanje poklicne 
izobrazbe, ne samo na slovenskem, ampak 
tudi na evropskem trgu dela in znanja. 
 
Po končanem študiju diplomant/ka pridobi 
VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni 
naziv Višji kozmetik / Višja kozmetičarka 
(viš. kozm.). 
 
Diplomanti imajo odlične možnosti razvoja 
kariere in udejanjanja lastnih podjetniških 
idej na področju kozmetične dejavnosti. 
 
Študij kozmetike je študij prihodnosti!  
Dokaz temu je vse večja splošna aktivacija  
k trendu biti zdrav, biti lep in kako se čim  
bolje počutiti v svoji koži!

 
 

KOZMETIKA
V k ki program



ZAKAJ IZBRATI VSŠKV?
•	Praktično naravnan študij, prilagojen  

potrebam trga dela.

•	Sproščeno učno okolje.

•	Sodobne metode in oblike dela za visoko 
motiviranost, aktivnost in sodelovanje  
študentov pri študiju.

•	Osebna obravnava študijskih potreb,  
želja in predlogov študentov.

•	Skrb za karierni razvoj in pomoč pri  
iskanju zaposlitve.

•	Visok ugled šole pri delodajalcih.

•	Številne brezplačne izvenštudijske  
aktivnosti.

•	Izbrani in preizkušeni predavatelji.

•	Konkurenčne cene in ugodne možnosti  
financiranja študija.

•	100% jamstvo za vračilo šolnine, v primeru  
nezadovoljstva s študijem.

•	Specialistična usmeritev šole v področje  
lepote, zdravja in dobrega počutja.

•	25 letne izkušnje na področju izobraževanja 
mladine in odraslih.

•	VSŠKV je šola z jasno vizijo. Želimo biti  
najboljši pri tem kar počnemo in verjamemo, 
da to tudi smo.

In Vi ... si zaslužite najboljše!

VSEBINA PO MODULIH
• Komunikacija in informatika (obvezno) 

• Osnove kozmetike (obvezno)

• Kozmetična nega (obvezno)

• Menedžment in svetovanje (obvezno)

• Kozmetične naprave (obvezno)

• Masažne tehnike (izbirno)

• Aromaterapija (izbirno)

• Specialna pedikura (izbirno)

• Zdrav način življenja (izbirno)

• Estetika (izbirno)

IZVAJANJE PROGRAMA
• Študijski program Kozmetika je  

javnoveljaven. Program se umešča  
v terciarno izobraževanje.

•	Študijski program traja 2 leti in se izvaja v 
okviru 3 ciklov, v obliki izrednega študija.

•	Posamezno študijsko leto obsega 
v prvem in drugem letniku (ciklu) 
34 tednov, od tega 24 tednov 
organiziranega izobraževanja in 
10 tednov prakse pri delodajalcih.

•	Program je ovrednoten skupno s 120 KT  
po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.
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CILJI PROGRAMA
•	Razviti poklicna in strokovna znanja  

ter veščine za uspešno opravljanje  
velneške dejavnosti.

•	Oblikovati poklicno identiteto, strokoven,  
profesionalen in odgovoren odnos do  
kakovostnega opravljanja svojega dela.

Organizator / Organizatorka poslovanja 
v velneški dejavnosti na delovnem mestu 
opravlja predvsem naslednja dela:  

•	Načrtuje, organizira, koordinira in vodi  
(lastno) velneško dejavnost.

•	Svetuje posameznikom in skupinam  
posameznikov (strankam) o velneških  
storitvah, telesni negi, zdravem načinu  
življenja, telesni aktivnosti, dobrem  
počutju, zdravi prehrani, omejevanju  
slabih navad in razvad,...

•	Pripravlja individualne / prilagojene  
programe za stranke.

•	Uporablja sodobno informacijsko  
tehnologijo.

•	Oblikuje in trži (nove) velneške storitve,

•	Komunicira in sodeluje s strankami,  
sodelavci, sodeluje v strokovnih timih.

•	Skrbi za kakovost dela, dobro počutje  
ter zadovoljstvo strank.

Poklici v velneški dejavnosti, so vsekakor 
poklici prihodnosti, saj se ukvarjajo z dobrim 
počutjem in zdravim ter uravnoteženim  
življenskim slogom, to pa so zelo pomembni 
pogoji za večjo kakovost življenja. In k tej vsi 
strmimo,... iz dneva v dan bolj!

V prihodnosti bo torej pomembno, KAJ se 
ponuja na tem področju, še bolj pomembno 
pa bo, KAKO se to ponuja! To pa že danes 
sproža nujo po visoki meri ustvarjalnosti pri 
oblikovanju in vpeljavi novih velneških  
storitev na trg ter izboljšanju že obstoječe 
ponudbe.

Namen študijskega programa Velnes je  
pridobiti uporabna znanja za sodobne  
pristope za krepitev kakovosti življenja in 
zdravja posameznikov ter celovito  
organiziranje in vodenje velneških storitev.

Program nudi aktiven študij in izbirnost  
posameznih predmetov oz. modulov glede 
na interese posameznika. Kreditno  
ovrednotenje po evropskem sistemu, pa 
omogoča mobilnost pri zaposlovanju  
in priznavanje poklicne izobrazbe, ne samo 
na slovenskem, ampak tudi na evropskem 
trgu dela in znanja.

Po končanem študiju diplomant/ka pridobi 
VI/1. stopnjo strokovne izobrazbe in poklicni 
naziv Organizator / Organizatorka  
poslovanja v velneški dejavnosti  
(org.posl.vel.).

VELNES
V k ki program



ZAKAJ IZBRATI VSŠKV?
•	Praktično naravnan študij, prilagojen  

potrebam trga dela.

•	Sproščeno učno okolje.

•	Sodobne metode in oblike dela za visoko 
motiviranost, aktivnost in sodelovanje  
študentov pri študiju.

•	Osebna obravnava študijskih potreb,  
želja in predlogov študentov.

•	Skrb za karierni razvoj in pomoč pri  
iskanju zaposlitve.

•	Visok ugled šole pri delodajalcih.

•	Številne brezplačne izvenštudijske  
aktivnosti.

•	Izbrani in preizkušeni predavatelji.

•	Konkurenčne cene in ugodne možnosti  
financiranja študija.

•	100% jamstvo za vračilo šolnine, v primeru  
nezadovoljstva s študijem.

•	Specialistična usmeritev šole v področje  
lepote, zdravja in dobrega počutja.

•	25 letne izkušnje na področju izobraževanja 
mladine in odraslih.

•	VSŠKV je šola z jasno vizijo. Želimo biti  
najboljši pri tem kar počnemo in verjamemo, 
da to tudi smo.

In Vi ... si zaslužite najboljše!

IZVAJANJE PROGRAMA
• Študijski program Velnes je  

javnoveljaven. Program se umešča  
v terciarno izobraževanje.

•	Študijski program traja 2 leti in se izvaja v 
okviru 3 ciklov, v obliki izrednega študija.

•	Posamezno študijsko leto obsega 
v prvem in drugem letniku (ciklu) 
34 tednov, od tega 24 tednov 
organiziranega izobraževanja in 
10 tednov prakse pri delodajalcih.

•	Program je ovrednoten skupno s 120 KT  
po evropskem prenosljivem sistemu ECTS.
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VSEBINA PO MODULIH
• Komunikacija (obvezno) 

• Ekonomika in poslovanje (obvezno)

• Trženje in turizem (obvezno)

• Velnes (obvezno)

• Zdravo prehranjevanje (izbirno)

• Gibanje, telesne aktivnosti (izbirno)

• Duševni velnes (izbirno)

• Lepotna in telesna nega (izbirno)


