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ŠTUDIJSKI PROGRAM: Kozmetika

1. SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
Ime študijskega programa
Naziv strokovne izobrazbe
(moška in ženska oblika naziva)
Okrajšava naziva strokovne izobrazbe
Vrsta študijskega programa

KOZMETIKA
VIŠJI KOZMETIK/VIŠJA KOZMETIČARKA
VIŠ. KOZM.
Višješolski strokovni program

Programska skupina po stroškovni zahtevnosti (ustrezno obkrožite):
Razvrstitev po KLASIUS-SRV:
1
6
1
0
1
Razvrstitev po KLASIUS-P:
8
1
5
3		
Raven kvalifikacije:
SOK
6			
					EOK
5			
					EOVK Kratki cikel
Študijski program je (ustrezno podčrtajte):
-spremenjen oziroma dopolnjen*
-prenovljen in nadomešča obstoječi program*
-nov

1.

2.

3.

4.

*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 159. seja, dne 10.2.2017
za poklicno in strokovno izobraževanje (številka in
datum seje):
(Rubriko izpolnite samo za čistopis programa.)

* (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.)
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2. POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN
Sprejet na Strokovnem svetu
RS za poklicno in strokovno izobraževanje
(številka in datum seje)

Poklicni standard

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

Objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 14/2017, z
dne 24.3.2017
ali v bazi NRP - št. sklepa ministra ______________
Uradni list RS št. 85/2007
Uradni list RS št. 85/2007

3. 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

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
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Biokemija in farmakognozija

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

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

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

Mikrobiologija z epidemiologijo

Andreja Kmet, prof., ŠC Novo mesto, predavateljica
višje šole
dr. Rajko Saletinger, dr. med., UKC Maribor, predavatelj višje šole

Dermatovenerologija

Barbara Stopar, prof. in kozmetičarka, ŠC Novo mesto, predavateljica višje šole
Mateja Justinek, dipl. kozmetičarka, ŠC Novo mesto, inštruktorica višje šole
dr. Katarina Trčko, dr. med., UKC Maribor, predavateljica višje šole

Kozmetologija

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

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

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

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

Svetovanje za dobro počutje

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

Kultura vedenja

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

Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav

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

Refleksoconska masaža

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

Alternativne masažne tehnike

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

Uporaba eteričnih olj

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
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Aromakozmetika

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

Problemi nog in stopal

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

Specialne tehnike pedikure

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

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

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

Telesno gibanje in zdrava prehrana

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

Specialne tehnike manikire*

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
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Specialne tehnike ličenja*

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.

Praktično izobraževanje

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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4. 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.
Nov program 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 novega 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.
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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
•
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.
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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.
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Poklicno-specifične kompetence:
• 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 IN OVREDNOTENJE S KREDITNIMI TOČKAMI
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 ob omejitvi vpisa v študijski program
Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drug program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi
petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-tehniškega 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.

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

13

5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA

Oznaka

Predmet ali druga sestavina

Ustni
odgovori

Pisni
izdelki

x

x

P1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

P2

Poslovna komunikacija in vodenje

P3

Računalništvo in informatika

x

D1

Praktično izobraževanje – komunikacija in informatika

x

P4

Biokemija in farmakognozija

x

P5

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

x

P6

Mikrobiologija z epidemiologijo

x

D2

Praktično izobraževanje – osnove kozmetike

P7

Dermatovenerologija

x

P8

Kozmetologija

x

P9

Kozmetična nega

x

D3

Praktično izobraževanje - kozmetična nega

x

P10*

x

x

x

Predmet odprtega kurikula I

D4

Praktično izobraževanje - odprti kurikul I

P11

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

x

P12

Svetovanje za dobro počutje

x

x

P13

Kultura vedenja

x

x

x

D5

Praktično izobraževanje - menedžment in svtovanje

P14

Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav

D6

Praktično izobraževanje - kozmetične naprave

x

P15

Refleksoconska masaža

x

P16

Alternativne masažne tehnike

x

D7

Praktično izobraževanje - masažne tehnike

x

P17

Uporaba eteričnih olj

P18

Aromakozmetika

x
x

x

x

x
x

D8

Praktično izobraževanje - specialna pedikura

P19

Problemi nog in stopal

x

P20

Specialne tehnike pedikure

x

D9

Praktično izobraževanje - specialna pedikura

x

P21

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

x

x

P22

Telesno gibanje in zdrava prehrana

x

x

D10

Praktično izobraževanje - zdrav način življenja

x

P23

Specialne tehnike manikire

x
x

P24

Specialne tehnike ličenja

D11

Praktično izobraževanje - estetike

P25*

Predmet odprtega kurikula I I

D12

Praktično izobraževanje - odprti kurikul I I

Opomba:
*Obvezne načine ocenjevanja znanja določi šola s katalogom znanja.

14

Izdelek
oziroma
storitev in
zagovor

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

x

x

x

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 PO ŠTUDIJSKEEM PROGRAMU 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
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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)
Nacionalnih poklicnih kvalifikacij ni možno pridobiti z dokončanjem posameznih delov študijskega programa.

11. PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAM

Ime inštitucije in
država

Intercollege
Ciper

Southern Regional College
Anglija

Edinburgh College
Škotska

http://www.edinburghcollege.ac.uk/
courses/Hair-Beauty-and-Complementary-Therapy-/Beauty%20Therapy%20

http://www.intercollege.ac.cy/
aesthetics-and-beauty-therapy-diploma-nicosia/

http://www.src.ac.uk/courses/part-time-courses/beauty-therapy/btec-level-5-

Ime programa

Aesthetic and Beauty
Therapy

Hair and Beauty Managenet

Beauty Therapy

Vstopni pogoji

Končana srednja šola

18 let, Level 2 oz. Level 3

Beauty Therapy Manager

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

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.

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.

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.

Študij poteka v obliki
predavanj in vaj ter
praktičnega dela.

Študij poteka v obliki kontaktnih ur in samostojnega
dela.
Znanje preverjajo s pisnimi
izpiti in praktičnim delom.

Študij poteka v obliki predavanj in vaj ter praktičnega
dela.

diploma

diploma

diploma

Trajanje študija

Vsebinska strukturiranost programa

Načini in oblike
študija

Zaključek študija

HND/TH1BETHB17
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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.

B. POSEBNI DEL
1. PREDMETNIK/KOZMETIKA/VIŠ/2017
Oznaka

M1

Predmet ali

Obvezno/ Letnik

druga sestavina

izbirno

Komunikacija in informatika

obvezno

Število kontaktnih ur
PR

SV

LV

prvi

Skupaj

Število ur

Kredi-

študentovega tne
dela

točke

156

480

16

P1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

36

24

-

60

150

5

P2

Poslovna komunikacija in vodenje

24

-

24

48

120

4

P3

Računalništvo in informatika

12

-

36

48

120

4

D1

Praktično izobraževanje – komunikacija in infor-

90

3

M2

Osnove kozmetike

168

510

17

P4

Biokemija in farmakognozija

24

-

24

48

120

4

P5

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

48

-

24

72

180

6

P6

Mikrobiologija z epidemiologijo

36

-

12

48

120

4

D2

Praktično izobraževanje – osnove kozmetike

90

3

M3

Kozmetična nega

204

600

20

P7

Dermatovenerologija

36

12

-

48

120

4

P8

Kozmetologija

24

12

12

48

120

4

P9

Kozmetična nega

24

-

48

108

200

7

D3

Praktično izobraževanje – kozmetična nega

160

5

M4

Odprti kurikul I

P10

Predmet odprtega kurikula

D4

Praktično izobraževanje - odprti kurikul I

M5

Menedžment in svetovanje

P11

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

48

12

P12

Svetovanje za dobro počutje

24

P13

Kultura vedenja

36

D5

Praktično izobraževanje – menedžment in

M6

Kozmetične naprave

P14

Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav

D6

Praktično izobraževanje – kozmetične naprave

M7

Masažne tehnike

P15

Reflesoconska masaža

16

-

56

P16

Alternativne masažne tehnike

16

-

56

D7

Praktično izobraževanje - masažne tehnike

M8

Aromaterapija

matika
obvezno

obvezno

obvezno

obvezno

prvi

prvi

prvi

-

-

-

72

210

7

-

-

-

72

150

5

60

2

204

510

17

12

72

150

5

48

-

72

150

5

-

24

60

120

4

90

3

108

360

12

108

230

8

130

4

144

420

14

72

150

5

72

150

5

120

4

420

14

drugi

svetovanje

18

obvezno

drugi
36

izbirno

izbirno

-

72

drugi

drugi

144
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Oznaka

Predmet ali

Obvezno/ Letnik

druga sestavina

izbirno

Število kontaktnih ur
PR

SV

LV

Skupaj

Število ur

Kredi-

študentovega tne
dela

točke

P17

Uporaba eteričnih olj

16

-

56

72

150

5

P18

Aromakozmetika

16

-

56

72

150

5

D8

Praktično izobraževanje – aromaterapija

120

4

M9

Specialna pedikura

144

420

14

P19

Problemi nog in stopal

16

-

56

72

150

5

P20

Specialne tehnike pedikure

16

-

56

72

150

5

D9

Praktično izobraževanje – specialna pedikura

120

4

M10

Zdrav način življenja

144

420

14

P21

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

16

-

56

72

150

5

P22

Telesno gibanje in zdrava prehrana

16

-

56

72

150

5

D10

Praktično izobraževanje – zdrav način življenja

120

4

M11

Estetika

144

420

14

P23

Specialne tehnike manikire

16

-

56

72

150

5

P24

Specialne tehnike ličenja

16

-

56

72

150

5

D11

Praktično izobraževanje - estetika

120

4

M12

Odprti kurikul II

P25

Predmet odprtega kurikula

D12

Praktično izobraževanje - odprti kurikul II

P26

Prosto izbirni predmet

D13

Diplomsko delo

izbirno

izbirno

izbirno

obvezno

izbirno

drugi

drugi

drugi

drugi

drugi

-

-

-

72

210

7

-

-

-

72

150

5

60

2

150

5

150

5

-

-

-

72

drugi

Opombe: Odprti kurikul v 1. in 2. letniku predpiše šola za vsako študijsko leto posebej.
PR SV LV MPD-

predavanja
seminarske vaje
laboratorijske vaje
modul
predmet
druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo)

Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega programa (D).

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

19

2. ZNANJE IZVAJALCEV
Oznaka

Predmet

Izvajalec

Znanje

P1

Strokovna terminologija v tujem jeziku

predavatelj

ustreznega tujega jezika

P2

Poslovna komunikacija in vodenje

predavatelj

komunikologije, ekonomije, organizacije dela, menedžmenta,
psihologije, pedagogike, sociologije ali andragogike

P3

Računalništvo in informatika

predavatelj

računalništva, informatike, matematike, fizike, elektrotehnike,
mehatronike, strojništva, ekonomije – poslovne informatike,
ekonomije – informacijskega upravljanja ali organizacijske
informatike

P4

P5

Biokemija in farmakognozija

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

predavatelj

kozmetike, farmacije, kemije, biologije ali biokemije

laborant

kozmetike, farmacije, kemije, zdravstva ali biologije

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, zdravstva, biologije ali
kineziologije

P6

Mikrobiologija z epidemiologijo

P7

Dermatovenerologija

P8

Kozmetologija

P9

Kozmetična nega

laborant

kozmetike, farmacije, kemije, zdravstva ali biologije

predavatelj

mikrobiologije, biologije, medicine farmacije ali zdravstva

laborant

kozmetike, farmacije, kemije, zdravstva ali biologije

predavatelj

kozmetike, medicine, zdravstva ali zdravstvene vzgoje

predavatelj

kozmetike, farmacije, kemije ali biokemije

laborant

kozmetike, farmacije, zdravstva, kemije ali biologije

predavatelj

kozmetike, farmacije, zdravstvene vzgoje, zdravstva, športa
ali medicine

inštruktor

kozmetike, kozmetologije, farmacije, zdravstva, zdravstvene
vzgoje, športa ali biologije

laborant

kozmetike, farmacije, zdravstvene vzgoje, zdravstva, kemije
ali biologije

P11

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

predavatelj

ekonomije, organizacije dela, menedžmenta, poslovnih ved,
psihologije, , komunikologije ali sociologije

P12

Svetovanje za dobro počutje

predavatelj

kozmetike, psihologije, pedagogike, komunikologije, zdravstvene nege zdravstvene vzgoje, gospodinjstva, živilske
tehnologije, , organizacije dela, menedžmenta, socialne
pedagogike, sociologije, antropologije ali kineziologije

P13

Kultura vedenja

predavatelj

komunikologije, psihologije, pedagogike, sociologije, antropologije, andragogike, ekonomije, slovenistike, menedžmenta ali kulturologije

P14

Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav

predavatelj

kozmetike, fizioterapije, fizike, elektrotehnike, mehatronike,
strojništva, medicine, farmacije, zdravstva ali športa

inštruktor

kozmetike, kozmetologije, farmacije, medicine, zdravstva,
zdravstvene vzgoje, fizioterapije, fizike ali športa

laborant

kozmetike, farmacije, fizike, elektrotehnike, mehatronike,
strojništva, fizioterapije, zdravstva, kemije ali biologije

P15

Refleksoconska masaža

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, zdravstva, zdravstvene vzgoje, fizioterapije, kineziologije ali športa

P16

Alternativne masažne tehnike

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, zdravstva, zdravstvene vzgoje, fizioterapije, kineziologije, ali športa

P17

Uporaba eteričnih olj

predavatelj

P18

Aromakozmetika

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, zdravstva, zdravstvene vzgoje, kemije, ali biologije
kozmetike, farmacije, medicine, biologije, kemije, biokemije,
zdravstva ali zdravstvene vzgoje

laborant

kozmetike, farmacije, fizioterapije, zdravstva, kemije ali
biologije
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Oznaka

Predmet

Izvajalec

Znanje

P19

Problemi nog in stopal

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, biologije, zdravstva, zdravstvene vzgoje ali fizioterapije

laborant

kozmetike, farmacije, fizioterapije, zdravstva, kemije ali
biologije

P20

Specialne tehnike pedikure

predavatelj

kozmetike, farmacije, medicine, biologije, zdravstva, zdravstvene vzgoje ali fizioterapije

inštruktor

kozmetike, kozmetologije, farmacije, biologije, zdravstva,
zdravstvene vzgoje ali fizioterapije

laborant

kozmetike, farmacije, fizioterapije, zdravstva, kemije ali
biologije

P21

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

predavatelj

psihologije, pedagogike, komunikologije, medicine, zdravstvene vzgoje, zdravstva, socialnega dela, socialne pedagogike, andragogike ali antropologije

P22

Telesno gibanje in zdrava prehrana

predavatelj

P23*

Specialne tehnike manikire

predavatelj

športa, gospodinjstva, živilske tehnologije, zdravstvene vzgoje, medicine, kineziologije, zdravstva ali fizioterapije
kozmetike, farmacije, zdravstva, zdravstvene vzgoje, biologije, medicine ali likovne umetnosti

inštruktor

kozmetike, kozmetologije, farmacije, zdravstva, zdravstvene
vzgoje, biologije, medicine ali likovne umetnosti

P24*

Specialne tehnike ličenja

predavatelj

kozmetike, medicine, farmacije, zdravstvene vzgoje, zdravstva, ali umetnosti

inštruktor

kozmetike, kozmetologije, medicine, farmacije, zdravstvene
vzgoje, zdravstva ali umetnosti

D1-D13

Praktično izobraževanje

predavatelj

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.
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SEZNAM KRATIC PREDMETOV
PREDMET

STJa

Strokovna terminologija v nemškem jeziku

STJn

Strokovna terminologija v italijanskem jeziku

STJi

Poslovno komuniciranje in vodenje

PKV

Računalništvo in informatika

RAI

Biokemija in framakognozija

BIF

Anatomija, fiziologija z osnovami patologije

AFP

Mikrobiologija z epidemiologijo

MIP

Dermatovenerologija

DER

Kozmetologija

KOZ

Kozmetična nega

KON

Svetovanje za dobro počutje

SDP

Podjetništvo, trženje in kakovost storitev

PTK

Kultura vedenja

KUV

Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav

DUKV

Refleksoconska masaža

REM

Alternativne masažne tehnike

AMT

Uporaba eteričnih olj

UEO

Aromakozmetika

AKO

Problemi nog in stopal

PNS

Specialne tehnike pedikure

STP

Duševna aktivnost in osebna sprostitev

DAS

Telesno gibanje in zdrava prehrana

TZP

Praktično izobraževanje

PRI

Odprti kurikul 1

OK1

Odprti kurikul 2

OK2

Opomba: Ta del ni sestavina programa
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KRATICA

Strokovna terminologija v angleškem jeziku
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1. IME PREDMETA

STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
– razviti jezikovne veščine s poudarkom na razvijanju komunikacijskih spretnosti in samozavesti;
– širiti znanje splošnega in strokovnega jezika;
– spoznati kulturne in družbene posebnosti ter krepiti medkulturno in družbeno strpnost.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– spoznati strokovno terminologijo v tujem jeziku na področju kozmetike in velnesa;
– razviti sposobnosti povezovanja znanj z drugih strokovnih področij;
– kontinuirano spremljati razvoj stroke s pomočjo strokovne literature v tujem jeziku.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

uporaba strokovne kozmetične in velneške terminologije v tujem jeziku;
poznavanje poslovnega sporazumevanja v tujem jeziku;
uporaba jezikovnih spretnosti bralnega, slušnega in govornega sporazumevanja v tujem jeziku;
uporaba jezikovne spretnosti pisanja ter samostojno delo z različnimi tiskanimi in elektronskimi
viri informacij v tujem jeziku.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Uporaba strokovne kozmetične in velneške terminologije v tujem jeziku:

• pozna strokovno poimenovanje in opis postopkov, pripomočkov in

• poimenuje in opiše postopke, pripomočke in aparature v tujem

aparatur v tujem jeziku;

jeziku;

• pozna načine svetovanja ter posredovanja različnih strokovnih infor-

• svetuje in podaja strokovne informacije, navodila in opise postopkov.

macij, navodil in opisov postopkov.
2.

Poznavanje poslovnega sporazumevanja v tujem jeziku:

• pozna strokovne termine s področja poslovnega sporazumevanja,

• uporablja ustrezne strokovne termine v poslovnem sporazumevanju;

trženja ter hierarhije vodenja;

• razume poslovne pogovore ter se na njih ustrezno odzove;

• pozna načine ter strategije posredovanja informacij v obliki grafičnih

• predstavi podjetje, storitve podjetja in izdelke podjetja;

prikazov;

• oblikuje promocijsko strategijo podjetja;

• pozna pravila poslovnega sporazumevanja.

• napiše različna poslovna uradna pisma, CV in druga poslovna besedila.
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3.

Uporaba jezikovnih spretnosti bralnega, slušnega in govornega sporazumevanja v tujem jeziku:

• pozna in razume zakonitosti tujega jezika ter njegove fonetike,

• bere in razume strokovno besedilo v tujem jeziku;

slovnice in pravopisa;

• se sporazumeva v tujem jeziku;

• razvija spretnosti bralnega razumevanja;

•posluša in razume strokovno besedilo v tujem jeziku.

• razvija spretnosti govornega sporazumevanja;
• razvija spretnosti slušnega sporazumevanja.
4.

Uporaba jezikovne spretnosti pisanja ter samostojno delo z različnimi tiskanimi in elektronskimi viri informacij v tujem

jeziku:
• razvija spretnost pisnega sporazumevanja;

• samostojno dela z različnimi tiskanimi in elektronskimi viri informa-

• pozna strategije dela z različnimi tiskanimi in elektronskimi informa-

cij;

cijami;

• napiše različna strokovna besedila in izpolni strokovne obrazce.

• pozna pravila pisnega sporazumevanja.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (36 ur predavanj, 24 ur seminarskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 90 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje praktičnih
nalog, izdelava poročil).

1. IME PREDMETA

POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti zavest o pomenu kakovostnega medosebnega in poslovnega komuniciranja;
- razviti odgovornosti za samostojno načrtno in organizirano delovanje ter za delo v timu;
- obvladati strategije samostojnega učenja in načrtovanja osebnega in profesionalnega razvoja.

Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- obvladati komunikacijske veščine in uporabiti različne načine in oblike komuniciranja;
- poznati človekove zmožnosti in uspešno upravljati s človeškimi viri;
- uporabiti učinkovita orodja za motiviranje in vrednotenje uspešnosti v podjetju ter ugotavljanje zado
voljstva zaposlenih;
- načrtovati, organizirati, voditi in nadzirati delo;
- učinkovito delovati individualno, skupinsko in timsko;
- razviti sposobnost za ustvarjalnost in spodbujanje sprememb ter oblikovanje uspešne organizacijske kulture.
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3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

načrtovanje in izvedba poslovnega komuniciranja;
učinkovito upravljanje in ravnanje s človeškimi viri v organizaciji;
motiviranje zaposlenih;
poznavanje različnih modelov vodenja, uporabljanje različnih stilov vodenja ter razvija			
lastnosti učinkovitih vodij;
vodenje skupinskih procesov;
oblikovanje sodobne organizacijske kulture.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Načrtovanje in izvedba poslovnega komuniciranja:

• utemelji proces komuniciranja;

• načrtuje komunikacijski proces;

• vrednoti pomen skladnosti besednega in nebesednega komunicira-

• načrtuje pripravo na komuniciranje;

nja;

• analizira kakovost komuniciranja posameznika ali skupine;

• pozna in utemeljuje načine in metode ter oblike besednega in nebe-

• uporabi različna orodja prepričljivega komuniciranja;

sednega poslovnega komuniciranja;

• izbere ustrezen način poslovnega komuniciranja;

• presoja specifičnost osebnega modela komuniciranja;

• odkriva in odpravlja motnje v komuniciranju;

• utemeljuje vidike prepričljivega medosebnega komuniciranja in

• izbere eno- ali dvosmerno komuniciranje;

pozna ovire in motnje komuniciranja;

• pripravi različne oblike pisnega poslovnega komuniciranja;

• pozna značilnosti javnega nastopanja;

• izvede ter ocenjuje javni nastop;

• pojasnjuje komunikacijska razmerja in odnose v skupini in organi-

• pripravi in vodi poslovni razgovor in sestanek;

zaciji;

• daje kakovostno povratno informacijo;

• razume pomen kakovosti poslovnega komuniciranja;

• načrtuje in koordinira korake za tržno komuniciranje in skrbi za

• spozna vlogo in uporabo tržnega komuniciranja in odnosov z

odnose z javnostjo;

javnostjo;

• skrbi za osebno urejenost pri delu z ljudmi.

• utemelji pomen osebne urejenosti poslovne osebe.
2.

Učinkovito upravljanja in ravnanje s človeškimi viri v organizaciji:

• pozna urejenost sodobnih organizacij;

• izdela organizacijsko strukturo podjetja;

• razloži pojem, vrste, oblikovanje organizacije ter organizacijsko

• ocenjuje človekove zmožnostmi in prepozna različne tipe osebnosti

strukturo;

ter presoja kompetentnost zaposlenih v delovnem okolju;

• pozna človeške zmožnosti in njihov pomen za organizacijo;

• izdela sistemizacijo delovnih mest in izvede postopek za zaposlitev

• razume pomen različnih načinov upravljanja in ravnanja s človeškimi

novega delavca;

viri;

• načrtuje in delegira naloge,

• utemelji pomen sistemizacije delovnega mesta;

• načrtuje proces usposabljanja;

• pozna pristope za kakovostno organiziranje lastnega dela in

• sodeluje pri spremljanju, ugotavljanju in vrednotenju delovne uspeš-

upravljanje s časom;

nosti ter izvede letni razgovor;

• pozna proces organiziranja dela in delegiranja nalog;

• sodeluje pri načrtovanju razvoja in napredovanja ter nagrajevanja

• pojasni razloge za ugotavljanje delovne uspešnosti zaposlenih;

zaposlenih.

• pozna orodja oz. metode za spremljanje in ugotavljanje delovne
uspešnosti.
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3.

Motiviranje zaposlenih:

• razume pomen posameznikovih potreb v organizaciji;

• ugotavlja lastno motiviranost in motiviranost zaposlenih v organi-

• razloži dejavnike, ki vplivajo na motivacijo;

zaciji;

• pozna različne motivacijske teorije;

• uporabi motivacijske teorije v praksi;

• razume vlogo vodij pri oblikovanju in vzdrževanju motiviranosti

• izbere učinkovita orodja za motiviranje zaposlenih in vpliva na zado-

zaposlenih;

voljstvo zaposlenih;

• pozna možna orodja za spodbujanje in vzdrževanje motiviranosti;

• uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja;

• razume povezanost motivacije z doseganjem ciljev organizacije.

• vrednoti motiviranost v konkretnem delovnem okolju.

4.

Poznavanje različnih modelov vodenja, uporabljanje različnih stilov vodenja ter razvijanje lastnosti učinkovitih vodij:

• pozna značilnosti menedžmenta, vodenja, podjetništva;

• izbira med vlogami, nalogami in odgovornostmi menedžmenta,

• razlikuje menedžment od vodenja;

vodenja ter podjetništva;

• pozna značilnosti uspešnih vodij;

• razvija kompetence za kakovostno vodenje;

• pozna teorije in modele vodenja.

• vrednoti in uporabi ustrezen stil oz. način vodenja;
• prepoznava sposobnosti vodij, modele vodenja in presoja kakovost
vodenja.

5.

Vodenje skupinskih procesov:

• pozna in razlikuje med individualnim, skupinskim in timskim pristo-

• upošteva razlike med individualnim, skupinskim in timskim delom,

pom k delu;

uporablja različne oblike in izbira primerna orodja za vodenje skupin-

• razume pomen in vlogo ter prednosti individualnega, skupinskega

skih procesov;

ali timskega dela;

• izbira in organizira individualno, skupinsko ali timsko delo;

• pozna principe sestave in razvoja tima;

• sestavi tim glede na timske vloge ter prepozna svojo vlogo v timu;

• seznani se z vlogami članov tima;

• ugotavlja in rešuje probleme in uporabi ustrezno strategijo ravnanja

• pozna in razume vzroke za nastanek problemov in konfliktov ter

v konfliktu;

njihovo reševanje;

• uporabi metode in tehnike za razvijanje ustvarjalnega reševanja

• razume nujnost sprememb za izboljšave, napredek v skupini ali

problemov;

organizaciji;

• vrednoti pomen ustvarjalnosti v delovnem okolju in spodbuja okolje

• pozna in razume osnove in načine odločanja;

za razvoj ustvarjalnosti in sprememb;

• pojasni ustvarjalnost kot proces v posamezniku in organizaciji;

• načrtuje svoje učenje in svoj profesionalni razvoj ter razvoj zaposle-

• razume pomen učenja v organizaciji.

nih;
• spodbuja učenje v organizaciji in soustvarja spodbudno delovno
okolje za učečo se organizacijo.

6.

Oblikovanje sodobne organizacijske kulture:

• definira pojem organizacijska kultura;

• analizira organizacijsko kulturo;

• razume pomen organizacijskih vrednot;

• spodbuja in sooblikuje vrednote organizacije;

• pozna sestavine organizacijske kulture;

• oblikuje temeljna pravila poslovne kulture;

• pozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na oblikovanje oz. spremi-

• sooblikuje in deluje v skladu z vizijo in poslanstvom organizacije;

njanje organizacijske kulture;

• ugotavlja uspešnost organizacijske kulture in jo po potrebi spremi-

• pozna različne tipe organizacijskih kultur;

nja;

• razume vpliv organizacijske kulture na uspešnost organizacije in

• sooblikuje in deluje v skladu z vizijo in poslanstvom organizacije.

zadovoljstvo zaposlenih.
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI

Število kontaktnih ur: 48 ur (24 ur predavanj ter 24 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature, delo z besedilom, študij primerov, reševanje
in analiza nestandardiziranih vprašalnikov in anket, priprava pisnih besedil, predstavitev, izvedba javnega
nastopa, igre vlog …).

1. IME PREDMETA

RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati osnove računalništva in računalniških komunikacij;
- izboljšati usposobljenost za uporabo osebnih računalnikov ter mobilnih informacijsko komunikacijskih
naprav;
- izboljšati usposobljenost za uporabo splošnih računalniških programov;
- razviti sposobnosti za samostojno uporabo informacijskih virov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- razumeti delovanje sodobnih računalnikov in računalniških komunikacij;
- razviti sposobnosti za delo z operacijskimi sistemi ter uporabo standardnih vhodnih in izhodnih enot;
- razviti sposobnosti za izdelavo, urejanje in povezovanje dokumentov v elektronski obliki;
-poznati različne programe za pisanje besedil, urejanje preglednic ter oblikovanje digitalnih predstavitev.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
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poznavanje zgradbe in delovanja računalnikov;
prepoznavanje informacijskih virov in komuniciranje preko medmrežja;
uporaba programske opreme za urejanje besedil;
uporaba programske opreme za urejanje preglednic in predstavitev.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje zgradbe in delovanja računalnikov:

• spozna zgradbo in delovanje računalnika;

• razvija veščine za delo z operacijskim sistemom;

• pozna različne operacijske sisteme;

• obvlada osnovne operacije za delo z datotekami in mapami ter za

• razlikuje in uporablja internetne storitve;

prenos z enega na drug pomnilni medij;

• seznani se z vrstami najpogosteje uporabljenih pisarniških računalni-

• uporablja program za stiskanje in arhiviranje podatkov;

ških programov;

• s protivirusnim programom preveri morebitno prisotnost zlonamer-

• razlikuje osnovne vrste zlonamernih programov;

ne kode na računalniku.

• seznani se s programi za zaščito pred zlonamernimi programi;
• spozna načine varovanja in arhiviranja podatkov.
2.

Prepoznavanje informacijskih virov in komuniciranje preko medmrežja:

• spozna vrste računalniških omrežij;

• uporablja spletni brskalnik;

• pozna najpomembnejše protokole in storitve svetovnega spleta;

• išče informacije s pomočjo različnih spletnih iskalnikov;

• seznanjen je z možnostmi zlorabe in kraje identitete na svetovnem

• išče informacije s pomočjo javno dostopnih podatkovnih zbirk s

spletu;

področja kozmetične stroke;

• seznani se z načini varovanja podatkov na spletu in v omrežjih;

• sestavi kakovostno uporabniško geslo;

• pozna različne računalniške programe in spletne storitve za delo z

• komunicira preko elektronske pošte;

elektronsko pošto;

• izmenjuje sporočila preko mobilnih komunikacijskih naprav.

• pozna omrežne socialne skupnosti in se zaveda možnosti njihove
zlorabe;
• spozna možnosti sporočanja preko mobilnih komunikacijskih pripomočkov.
3.

Uporaba programske opreme za urejanje besedil:

• spozna računalniške programe za urejanje besedil (beležnica, ureje-

• razvija spretnosti slepega desetprstnega tipkanja;

valniki v pisarniških programskih paketih).

• piše strukturirane dokumente (naslovi, podnaslovi, odstavki, seznami);
• uporablja sloge;
• ureja, oblikuje in spreminja tabele;
• vstavlja in ureja grafikone;
• zna vstaviti avtomatsko generirana kazala;
• oblikuje glave in noge strani;
• uporablja spajanje dokumentov;
• izvaža v alternativne formate (pdf, html …)

4.

Uporaba programske opreme za urejanje preglednic in predstavitev:

• pozna računalniške programe za urejanje elektronskih preglednic;

• uporablja osnovne funkcije elektronske preglednice;

• pozna računalniške programe za izdelovanje digitalnih predstavitev.

• samostojno razvršča podatke;
• izdela in oblikuje grafikone;
• podatke filtrira glede na dani kriterij;
• izdela elektronsko podprto predstavitev na dano temo.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (12 ur predavanj, 36 ur laboratorijskih vaj v računalniški učilnici).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje praktičnih nalog).
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1. IME PREDMETA

BIOKEMIJA IN FARMAKOGNOZIJA
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti kompetence za delovanje po pravilih in načelih stroke;
- razviti odgovornost za varovanje zdravja in odgovoren odnos do okolja;
- upoštevati etična in moralna načela na ekonomskem vidiku stroke in trajnostnem razvoju;
- uporabljati strokovne vire in prenašati pridobljena znanja v prakso;
- usposobiti se za strokovno komuniciranje in uporabo strokovne terminologije.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- pridobiti sposobnost uporabe osnovnih pojmov iz kemije, biokemije in farmakognozije ter njihovega
povezovanja med seboj in z drugimi področji stroke;
- razumevanje glavnih značilnosti posameznih skupin kemijskih spojin ter korelacij med strukturo, fizikalnimi in kemijskimi lastnostmi spojin, reaktivnostjo ter možnostjo pretvorbe ter poznavanje njihovega pomena za načrtovanje, delovanje in kakovost kozmetičnih pripravkov;
- poznavanje delovanja aktivnih sestavin rastlinskega izvora in njihovo uporabo v kozmetiki;
- usposobljenost za pravilno ravnanje z drogami in razvijanje čuta za delo z učinkovinami.
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
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poznavanje področja splošne kemije in njenega pomena za poklic;
razumevanje osnovnih biokemijskih prvin in procesov (s poudarkom na procesih v koži in njenih
priveskih) ter zavedanje o njihovem pomenu za razvoj kozmetičnih pripravkov;
sposobnost povezovanja osnov farmakognozije (od morfologije do aktivnih sestavin) z razvojem
in učinkovanjem kozmetičnih pripravkov.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
5.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje področja splošne kemije in njenega pomena za poklic:

• seznani se z zgradbo atoma, periodnega sistema elementov ter

• primerja lastnosti kemijskih vezi in razume njihov pomen in vlogo v

razlikuje med kemijskimi vezmi;

človeškem organizmu;

• pozna energijske spremembe pri kemijskih reakcijah in vplive na

• razume pomen biološko pomembnih vodikovih vezi in ostalih vezi

hitrost reakcij;

med molekulami;

• povezuje lastnosti vode z njenim pomenom za življenje in uporabo

• analizira postopke pridobivanja prečiščene vode ter sklepa na njiho-

v kozmetiki;

ve prednosti in slabosti;

• loči raztopine glede na velikost delcev topljenca in kritično ovrednoti

• ovrednoti pomen termalne vode v kozmetiki;

njihove koligativne lastnosti;

• preračunava med različnimi koncentracijami, zaveda se pomena

• povezuje fizikalne in kemijske lastnosti organskih spojin z nasiče-

varnega rokovanja s koncentriranimi pripravki in razume pomen

nostjo spojine oziroma s prisotnostjo funkcionalnih skupin;

redčenja;

• zaveda se pomena nafte kot surovine za pridobivanje pomožnih

• sklepa na lastnosti organskih spojin glede na prisotnost funkcional-

sestavin v kozmetičnih izdelkih.

ne skupine;
• primerja kemijske strukture in lastnosti pomembnejših spojin v
kozmetičnih izdelkih (glicerol, sadne kisline, sorbitol, dihidroksiaceton
…);
• sklepa o vplivu pomožnih sestavin mineralnega izvora na kožo.

6.

Razumevanje osnovnih biokemijskih prvin in procesov (s poudarkom na procesih v koži in njenih priveskih) ter zavedanje o

njihovem pomenu za razvoj kozmetičnih pripravkov:
• loči med biološkimi molekulami lipidov, ogljikovih hidratov in belja-

• razlikuje med podskupinami lipidov in pojasni njihov način delova-

kovin ter njihov pomen v kozmetiki;

nja na koži in vlogo v kozmetičnih izdelkih;

• osvoji znanja o encimih, vitaminih in hormonih in njihovem pomenu

• pojasni lastnosti in vlogo maščobnih kislin v kozmetiki, razume pove-

za razvoj kozmetičnih aktivnih sestavin.

zavo med deležem nenasičenih maščobnih kislin in konsistenco;
• ugotovi, kakšno vlogo imajo ceramidi v koži ter njihovo uporabnost
v kozmetiki;
• razvrsti sestavine v kozmetičnih izdelkih glede na njihove kemijske
lastnosti (npr. jojoba olje – vosek, hialuronska kislina – polisaharid …);
• kritično oceni pomen aminokislin, peptidov in beljakovin v kozmetičnih izdelkih ter vlogo strukturnih proteinov;
• opredeli pomen encimov in hormonov za življenje in kozmetično
prakso;
• pojasni zgradbo, vlogo vitaminov, njihovo topnost in pomen v
kozmetiki;
• povezuje lastnosti ogljikovih hidratov z njihovo zgradbo in se zaveda
njihovega pomena v kozmetiki;
• prepozna pomen naravnega vlažilnega faktorja v povrhnjici ter
utemelji njegovo sestavo;
• povezuje znanje iz kemije in biokemije ter uporablja preprostejše
strokovne prispevke v tujem jeziku.
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7.

Sposobnost povezovanja osnov farmakognozije (od morfologije do aktivnih sestavin) z razvojem in učinkovanjem kozme-

tičnih pripravkov:
• pozna osnove sistematike in morfologije rastlin;

• primerja zgradbo in naloge rastlinskih organov;

• ugotovi značilnosti uporabnih delov rastlin (drog), ki so pomembne

• presodi uporabnost delov rastlin za pripravo ekstraktov ter uporab-

za pridobivanje kozmetičnih sestavin;

nost naravnih snovi v kozmetičnih izdelkih;

• razlikuje kemijske strukture naravnih spojin ter pozna posamezne

• prepozna različne rastline, ki so pomembne za uporabo v kozmetiki

spojine, njihovo delovanje na kožo in pomen v kozmetičnem izdelku;

ter sestavi monografije posameznih rastlin;

• sklepa o lastnostih eteričnih olj glede na način pridobivanja in njiho-

• analizira posamezne skupine aktivnih sestavin naravnega izvora

vi uporabi v kozmetični praksi;

in njihove lastnosti ter vlogo v kozmetičnih izdelkih (npr. flavonoidi,

• seznani se z omejitvami pri uporabi eteričnih olj.

terpenoidi …);
• opredeli načine pridobivanja in pravilnega shranjevanja eteričnih olj
in kritično oceni primernost posameznih za uporabo pri svojem delu;
• kritično ovrednoti naravno kozmetiko in se zaveda fototoksičnosti in
alergenosti posameznih naravnih spojin.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (24 ur predavanj, 24 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature, vaje).

1. IME PREDMETA

ANATOMIJA, FIZIOLOGIJA Z OSNOVAMI PATOLOGIJE
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnost za opazovanje in vrednotenje življenjskih procesov ter njihovo celostno razumevanje;
- razviti sposobnost iskanja in razumevanja različnih strokovnih virov informacij;
- spoznati možnosti in smernice za samoizobraževanje;
- pridobiti znanja in spretnosti za raziskovanje;
- razviti pozitiven odnos do različnih oblik zdravega načina življenja.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- razviti sposobnost poznavanja zgradbe in delovanja posameznih organov ter človeškega telesa kot celote;
- pridobiti sposobnost uporabe teoretičnih in praktičnih znanj iz splošne in specialne anatomije in fiziologije in patologije kože, gibal, nadzornih in transportnih sistemov človeka pri načrtovanju ter izvedbi
kozmetične storitve;
- pridobiti sposobnost orientacije na telesu;
- uporabljati strokovno terminologijo;
- razviti sposobnost uporabe pridobljenega znanja anatomije, fiziologije in patologije za razumevanje specialnih strokovnih predmetov.
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3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

opredelitev in razumevanje splošne zgradbe in delovanja človeškega organizma;
poznavanje in razumevanje kože ter prepoznavanje bolezni kože in kožnih adneksov;
razčlenitev in poznavanje gibal, transportnih in nadzornih sistemov;
poznavanje in razumevanje organskih sistemov za sprejemanje uporabnih snovi in izločanje neuporabnih snovi;
razumevanje reprodukcijskega sistema in uporaba osnovnih pojmov patologije.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Opredelitev in razumevanje splošne zgradbe in delovanja človeškega organizma:

• pozna splošne in specialne anatomske in fiziološke izraze;

• uporablja strokovno komunikacijo;

• opiše in razloži princip zgradbe človeškega telesa kot strukturne in

• samostojno uporablja mikroskop;

funkcionalne enote;

• prepozna različne celice pod mikroskopom in na slikah;

• pozna celico kot osnovno gradbeno enoto telesa in razloži presnov-

• prepozna vrste tkiv pod mikroskopom;

ne procese v njej;

• skrbi za zdrav življenjski slog in svetuje sodobna načela zdravega

• pozna in razume delitev celic;

načina življenja;

• pozna zgradbo in funkcije različnih tkiv, organov, organskih siste-

• ustrezno poveže tkiva v organe in organe v organske sisteme.

mov.
2.

Poznavanje in razumevanje kože in prepoznavanje bolezni kože in kožnih adneksov:

• našteje in opiše zgradbo, značilnosti in funkcije epidermisa, dermisa

• pravilno pokaže razporeditev debelejše in tanjše kože po telesu;

in hypodermisa;

• ponazori sestavne dele kože in se pravilno orientira na modelu kože;

• pojasni zgradbo in pomen kožnih adneksov;

• predstavi spremembe kože pri termoregulaciji;

• spozna zaščitno vlogo kože;

• razvija natančnost opazovanja sprememb na koži in prepozna najpo-

• razume pomen kože kot čutila;

gostejša bolezenska stanja kože;

• pojasni izločalno in termoregulacijsko funkcijo kože;

• zaveda se pomena poznavanja natančne zgradbe in delovanja kože

• razloži princip obnavljanja kože;

za potrebe izvedbe kakovostne kozmetične storitve;

• utemelji dejavnike staranja kože;

• razvija osebno odgovornost za zdravje kože;

• primerja videz in strukturo mlade, zdrave kože s staro kožo;

• upošteva, izvaja in svetuje zaščitne ukrepe za zaščito kože pred

• spozna najpogostejša bolezenska stanja kože.

škodljivimi dejavniki okolja;
• prepozna znake staranja na koži;
• stranki ustrezno svetuje glede na zgradbo in videz kože.
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3.

Razčlenitev in poznavanje gibal, transportnih in nadzornih sistemov:

• pojasni zgradbo in pomen okostja, sestavo kosti, rast in obnovo

• na telesu pokaže različne kosti in zveze med njimi ter jih poimenuje;

kosti;

• nariše dolgo kost in sklep in ustrezno označi dele;

• razume in opiše zveze med kostmi;

• razčleni vzroke za aerobno in anaerobno mišično kontrakcijo;

• pozna zgradbo posameznih delov skeleta;

• prepozna mišično kontrakcijo na telesu;

• spozna zgradbo in delovanje skeletnih mišic;

• pravilno določi lego poimenovane mišice na telesu;

• pozna glavne skeletne mišice telesa;

• izvede in utemelji pogačični in fotopupilarni refleks;

• pozna zgradbo in naloge živčnega sistema;

• zaveda se pomena čutil v kozmetični praksi;

• razume prevajanje živčnega impulza;

• topografsko pokaže lego endokrinih žlez;

• našteje vrste čutil in jih opiše;

• razloži vpliv regulacijskih hormonov hipofize na delovanje endokri-

• pozna endokrine žleze, njihove izločke in funkcijo;

nih žlez in povratno zvezo;

• opiše sestavo in naloge krvi, srca, krvnih žil;

• upošteva in svetuje načela zdravega načina življenja za vzdrževanje

• razume potek krvnega obtoka;

zdravja srca in ožilja;

• spozna funkcijo in opiše zgradbo limfatičnih organov in limfnih žil;

• prepozna edem in teoretično predvidi ustrezne kozmetične postop-

• pozna nastanek, sestavo in pomen limfe ter tok limfe po telesu.

ke za odpravo edema;
• prepozna otečeno bezgavko;
• se orientira na modelu človeka in na svojem telesu.

4.

Poznavanje in razumevanje organskih sistemov za sprejemanje uporabnih snovi in izločanje neuporabnih snovi:

• pozna zgradbo prebavne cevi in prebavnih žlez ter pojasni njihovo

• topografsko pokaže položaj delov prebavnega trakta in prebavnih

delovanje in opredeli njihov pomen;

žlez;

• razume proces prebave in presnove v telesu;

• upošteva načela zdrave prehrane, se po njih ravna in svetuje stran-

• našteje dele dihal, jih opiše, opredeli njihov položaj v telesu, zgradbo

kam;

in funkcijo;

• se ravna po načelih zdravega načina življenja za ohranjanje zdravja

• pozna dele sečil (zgradbo, funkcijo in položaj v telesu);

dihal in svetuje strankam;

• razume proces nastajanja urina v ledvicah.

• samostojno predstavi mehaniko dihanja;
• analizira razlike v dihanju med mirovanjem in pri naporu;
• topografsko pokaže dele sečil;
• upošteva načela vzdrževanja ravnovesja vode in soli v telesu in
svetuje strankam.

5.

Razumevanje reprodukcijskega sistema in uporaba osnovnih pojmov patologije:

• pozna zgradbo ženskega in moškega spolnega organa ter funkcijo

• prepozna znake nosečnosti;

posameznih delov;

• prepozna tipične znake vnetja;

• pojasni potek menstrualnega ciklusa;

• se izogiba kancerogenim dejavnikom;

• razume potek oploditve in nosečnosti;

• teoretično analizira učinke različnih kozmetičnih postopkov za obli-

• pozna in opiše osnovne pojme patologije: bolezen/zdravje, vnetje,

kovanje telesa pri debelosti in celulitu;

regeneracija, reparacija, novotvorbe, debelost, hipo- in hipervitami-

• obrazloži ABCDE sistem opazovanja kožnih znamenj;

noze, rane.

• izdela svetovalni načrt uživanja ustreznih vitaminov pri določenem
stanju kože.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (48 ur predavanj, 24 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 108 (študij literature, študij primerov, reševanje praktičnih
nalog, analiza in vrednotenje rezultatov eksperimentalnega dela).
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1. IME PREDMETA

MIKROBIOLOGIJA Z EPIDEMIOLOGIJO
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnost iskanja in razumevanja različnih strokovnih virov mikrobioloških informacij in povezovanja teoretičnega znanja s praktičnim delom;
- spremljati razvoj stroke;
- usvojiti načela zagotavljanja kakovosti in varnosti pri delu;
- pridobiti znanja in spretnosti za raziskovanje, uporabo interdisciplinarnega pristopa pri reševanju stro		
kovne problematike;
- razviti odgovoren odnos do zdravja, okolja in narave ter timsko kulturo v delovnem okolju.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- izpopolniti in poglobiti znanja o mikrobiologiji in epidemiologiji;
- razviti sposobnost poznavanja mikroorganizmov, ki povzročajo okužbe pri človeku, načine njihovega prenosa in preventive pred okužbami;
- usposobiti se za izvajanje aseptičnega dela in razumevanje njegovega pomena pri preprečevanju okužb;
- sposobnost prepoznavanja glavnih dejavnikov tveganja za okužbo pri kozmetičnem delu;
- poznavanje in izvajanje različnih načinov uničevanja mikrobov.
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

poznavanje in razumevanje zgradbe in delovanja mikroorganizmov;
načrtovanje in izvajanje načinov uničevanja oziroma kontrole rasti mikroorganizmov;
poznavanje in razumevanje imunskega sistema in splošne epidemiologije;
prepoznavanje kožnih okužb in poznavanje povzročiteljev okužb kože in ran;
poznavanje pogostih povzročiteljev okužb posameznih organskih sistemov človeka.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje in razumevanje zgradbe in delovanja mikroorganizmov:

• pozna področja, ki jih obravnava mikrobiologija;

• pravilno utemelji in upošteva pozitiven in negativen pomen mikro-

• spozna skupine mikroorganizmov in jih opiše;

organizmov;

• pojasni pomen mikroorganizmov;

• samostojno mikroskopira bakterije in nižje glive ter interpretira

• pridobi znanje o pogojih za gojenje

videno;

mikrobov;

• analizira posledice mutacij virusnega in bakterijskega genoma;

• razlikuje med vegetativno obliko mikroba in sporo.

• izvede barvanje po Gramu ter primerja in prepozna gram pozitivne
in gram negativne bakterije;
• grafično ponazori krivuljo rasti bakterij v populaciji;
• predstavi proces sporulacije;
• pripravi ustrezno gojišče za bakterije in pozna princip odvzema brisa
in gojenja bakterij;
• izolira čisto kulturo;
• zaveda se vloge in pomena mikrobov na različnih področjih življenja.

2.

Načrtovanje in izvajanje načinov uničevanja oziroma kontrole rasti mikroorganizmov:

• pozna različne načine preprečevanja rasti in uničevanja mikroorga-

• izvaja različne postopke za preprečevanje rasti in uničevanje mikro-

nizmov ter pojasni pomembnost teh postopkov;

organizmov;

• pozna sanitacijo in dezinfekcijo in pojasni razlike med njima ter

• izbira in uporablja različne načine čiščenja in razkuževanja v kozme-

pogoje za uspešno izvedbo;

tični praksi;

• razume pomen različnih načinov čiščenja in razkuževanja v kozme-

• predstavi in utemelji pogoje za uspešno razkuževanje;

tični praksi;

• pravilno izvaja sanitacijo in dezinfekcijo rok pri svojem delu;

• razvrsti osnovne skupine razkužil ter pozna njihovo delovanje;

• izbere primerno dezinfekcijsko sredstvo glede na vrsto materiala;

• pozna različne metode sterilizacije;

• v diskusiji na primerih pojasni, kdaj je potrebno razkuževanje rok in

• pojasni različne načine kontrole uspešnosti sterilizacije;

kdaj ne;

• razvrsti protimikrobna sredstva ter razloži princip njihovega delova-

• predstavi dobre in slabe strani razkuževanja;

nja na mikroorganizme;

• pravilno reagira ob razlitju kužnine;

• pozna problem razvoja odpornosti bakterij in nižjih gliv proti kemo-

• izvaja ustrezen način sterilizacije pri svojem delu;

terapevtikom.

• presoja in določi ustrezen način sterilizacije glede na vrsto materiala;
• načrtuje in izvaja kontrolo uspešnosti sterilizacije;
• upošteva predpise varnosti pri delu in navodila za uporabo aparatur
za dezinfekcijo in sterilizacijo;
• izvaja aseptično delo in uporablja sterilen material;
• izdela difuzijski antibiogram in interpretira rezultate.

3.

Poznavanje in razumevanje imunskega sistema in splošne epidemiologije:

• pozna pomen in delitev imunosti;

• skrbi za zdravje svojega imunskega sistema;

• pojasni glavne značilnosti in delovanje naravne odpornosti, humo-

• svetuje strankam glede krepitve imunskega sistema;

ralne ter celične imunosti;

• analizira dejavnike nespecifične odpornosti;

• razume osnovne značilnosti antigenov in protiteles in pojasni nasta-

• utemelji, da je koža zaščita pred vdorom mikrobov;

nek imunoglobulinov;

• prepozna vnetje pri stranki;

• pozna načine, kako pridobiti specifično imunost;

• primerja različne vrste infekcijskih bolezni;

• spozna 4 tipe preobčutljivostnih reakcij;

• zaveda se pomena pravilnega načina zdravljenja nalezljivih bolezni;

• razume pomen cepljenja;

• upošteva načine preprečevanja nalezljivih bolezni pri svojem delu.

• opiše potek nalezljive bolezni;
• spozna vzročni ali kavzalni in simptomatski način zdravljenja;
• pozna načine preprečevanja nalezljivih bolezni.
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4.

Prepoznavanje kožnih okužb in poznavanje povzročiteljev okužb kože in ran:

• pojasni splošno razširjenost in način širjenja patogenih stafilokokov

• predstavi fiziološke pregrade kože;

in streptokokov, ki povzročajo okužbe kože;

• ustrezno razvrsti slikovno prikazane različne okužbe kože glede na

• pozna najpogostejše povzročitelje bakterijskih, virusnih, glivnih in

skupine povzročiteljev okužbe;

parazitskih okužb kože, pojasni načine okužb kože in našteje možnosti

• prepozna okužbe kože stranke in ustrezno ukrepa;

preprečevanja prenosa teh okužb;

• pravilno svetuje pri okužbah ran stranke;

• našteje najpogostejše povzročitelje okužb ran in pozna njihove

• upošteva in izvaja preventivne ukrepe pred okužbami kože v kozme-

glavne značilnosti.

tični praksi.

5.

Poznavanje pogostih povzročiteljev okužb posameznih organskih sistemov človeka:

• spozna klicenosce in razume princip prenosa klic;

• predstavi nevarnosti klicenoštva;

• opiše anatomske in fiziološke mehanizme v dihalih, sečilih, spolovilih

• upošteva preventivne ukrepe pred okužbami dihal, spolovil in sečil

in prebavilih, ki varujejo pred okužbo;

pri svojem delu;

• našteje najpogostejše povzročitelje bakterijskih, virusnih, glivičnih in

• razloži in utemelji anatomske in fiziološke varovalne mehanizme

parazitskih okužb živčevja, dihal, prebavil, sečil, obtočil in spolovil;

posameznih organskih sistemov, ki organizem ščitijo pred okužbami;

• pozna znake posamezne okužbe, način prenosa in preprečevanje

• prepozna znake bolezni/okužbe;

okužbe;

• zaveda se možnosti okužbe pri delu s strankami in pozna način

• razume vlogo normalne mikrobne populacije v prebavilih;

zaščite;

• imenuje najpogostejše prenašalce okužb iz živali na človeka ali s člo-

• predstavi načrt preventivnih ukrepov pred okužbami v kozmetičnem

veka na človeka in pojasni načine preprečevanja prenosa teh okužb.

salonu;
• upošteva predpise varnosti pri delu.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (36 ur predavanj, 12 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature, študij primerov, reševanje praktičnih
nalog, analiza in vrednotenje rezultatov eksperimentalnega dela).
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1. IME PREDMETA

DERMATOVENEROLOGIJA
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi;
- razviti komunikacijske spretnosti za sporazumevanje s strankami in sodelavci;
- razviti sposobnost spremljanja razvoja stroke;
- razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- poznati zgradbo in delovanje zdrave kože;
- razumeti tesno povezanost kože z organizmom kot celoto;
- poznati naravne zaščitne mehanizme kože in druge funkcije kože;
- prepoznati bolezenska stanja na koži;
- ločiti spremembe in bolezni kože in njenih dodatkov, ki zahtevajo zdravniško obravnavo;
- poznati osnove strokovne terminologije.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

sposobnost razumevanja organizacije zdravstvenega varstva;
poznavanje medicinske terminologije in topografije;
razumevanje delovanja kože in prepoznavanje zdrave kože;
prepoznavanje osnovnih bolezenskih znamenj na koži in njenih priveskih.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

1. Sposobnost razumevanja organizacije zdravstvenega varstva:
• spozna organizacijo in dejavnosti primarnega, sekundarnega in

• stranko napoti v ustrezno zdravstveno ustanovo k ustreznemu

terciarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji;

specialistu;

• razume organiziranost in dejavnosti zdravstvenih ustanov.

• pri izvedbi kozmetične storitve deluje v skladu s svojimi kompetencami;
• pri prepoznavanju in reševanju težav se posvetuje z različnimi strokovnjaki medicine;
• uporablja ustrezne strokovne nazive pri komuniciranju z zdravstvenimi delavci.
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2.

Poznavanje medicinske terminologije in topografije:

• pozna posamezna področja dermatovenerologije;

• stranki predstavi področja dermatovenerologije;

• pozna pristop v dermatovenerološki, flebološki, venerološki in

• obvlada medicinsko terminologijo in jo uporablja pri različnih obli-

alergološki ambulanti;

kah komuniciranja;

• pozna osnovne klinične in laboratorijske preiskave za diagnostiko;

• stranki svetuje uporabo lokalne terapije v okviru kozmetične storitve;

• pozna lokalno in sistemsko terapijo;

• stranki razloži možne stranske učinke terapije;

• pozna možne stranske učinke terapije;

• stranki razloži vlogo estetske kirurgije.

• pozna posege estetske kirurgije.
3.

Razumevanje delovanja kože in prepoznavanje zdrave kože:

• uporabi znanja anatomije in fiziologije kože;

• prepozna zdravo kožo;

• pozna zgradbo kože, zunanji videz zdrave kože in njene sestavne

• stranki razloži zaščitno vlogo kože;

dele;

• opredeli vlogo limfatičnega sistema pri razvoju bolezenskih proce-

• pozna osnovne značilnosti kože;

sov v telesu in na koži;

• razume razporeditev debelejše in tanjše kože po telesu;

• stranki analizira vpliv načina življenja na prezgodnje staranje kože;

• razume zaščitno vlogo kože;

• stranki svetuje, kako preprečiti in zaustaviti proces staranja kože;

• razume procese staranja kože;

• stranki svetuje primerno nego kože v starosti v različnih letnih časih;

• pozna vlogo limfatičnega sistema.

• stranki razloži vlogo aparaturnih tehnik za pomlajevanje kože oz.
zaustavitev procesov staranja;
• stranki razloži možne stranske učinke napačne uporabe aparatur.

4.

Prepoznavanje osnovnih bolezenskih znamenj na koži in njenih priveskih:

• pozna eflorescence na koži;

• na stranki prepozna eflorescence na koži;

• spozna vrste in tipe virusnih bradavic;

• na stranki prepozna virusne bradavice, ji svetuje, kako naj ukrepa,

• seznani se s klinično sliko in načini zdravljenja virusnih bradavic;

ter jo napoti k zdravniku;

• razume način nastanka aken ter spozna tipe aken;

• prepozna različne tipe aken na stranki;

• pozna obolenja nohtov in las;

• stranki ustrezno svetuje, kako in kdo sodeluje pri odpravljanju težav

• seznani se z obolenji kože: luskavica, alergije na koži, glivične, virusne

z aknami;

in bakterijske okužbe …

• stranki ustrezno svetuje, kako in kdo naj sodeluje pri odpravljanju

• razume obrabo kože dlani;

težav s spremembami na lasišču in nohtih;

• pozna vnetne bolezni kože obraza;

• stranki svetuje, kako naj skrbi za svojo kožo, lasišče ter nohte v

• seznani se z malignimi tumorji kože;

primeru, da ima luskavico;

• razume vpliv UV žarkov na kožo;

• stranki svetuje, kako naj ukrepa v primeru alergične reakcije na

• seznani se z boleznimi krvnega obtoka;

kozmetične izdelke;

• seznani se s sladkorno boleznijo in razume nastanek diabetične

• prepozna glivično, virusno ali bakterijsko okužbo in stranko napoti k

noge;

zdravniku;

• seznani se s spolno prenosljivimi okužbami;

• stranki svetuje, kako naj ukrepa v primeru poškodbe kože na dlani;

• seznani se z zoonozami;

• prepozna bolezenska stanja kože obraza ter stranki ustrezno svetuje;

• seznani se z vlogo zdravnika in kozmetologa pri odpravljanju težav

• prepozna nevarna kožna znamenja;

glede na vrsto obolenja;

• stranki razloži vpliv UV žarkov na kožo;

•spozna lokalno in sistemsko terapijo glede na vrsto obolenja.

• stranki svetuje reševanje težav v primeru krčnih žil;
• stranki s sladkorno boleznijo svetuje pravilno nego stopal;
• zna zaščititi sebe in stranko pred različnimi okužbami, ki se prenašajo
kontaktno;
• pri stranki prepozna posledice pika klopa in jo napoti k zdravniku;
• loči, kdaj lahko samostojno ukrepa in v katerih primerih stranko
napoti k zdravniku;
• stranki razloži možne stranske učinke določene terapije
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (36 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog, vaje).

1. IME PREDMETA

KOZMETOLOGIJA
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
– povezati kozmetologijo s sorodnimi naravoslovnimi in družboslovnimi vedami;
– seznaniti se s proizvodno prakso pri izdelavi kozmetičnih izdelkov ter z napravami in osnovnimi tehnološkimi postopki;
– upoštevati pravila, predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
– uporabljati strokovno literaturo.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– sposobnost razumevanja kozmetologije kot interdisciplinarne znanosti;
– usposobljenost za varno ravnanje s kozmetičnimi izdelki in poznavanje osnovnih sestavin le-teh;
– usposobljenost za varno laboratorijsko delo;
– sposobnost ugotavljanja stabilnosti kozmetičnih izdelkov in poznavanje postopkov kontrole kozmetičnih izdelkov in zakonodaje s področja kozmetičnih izdelkov;
– usposobljenost za uporabo ustreznih tehnoloških oblik kozmetičnih izdelkov.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
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poznavanje osnovnih tehnoloških postopkov izdelave kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in 		
naprav za izvajanje tehnoloških postopkov;
poznavanje snovi, ki vstopajo v kozmetične izdelke, in njihovo delovanje na kožo;
poznavanje tehnoloških oblik in nosilnih sistemov;
poznavanje ovojnine in pomena varstva okolja;
poznavanje tehnoloških oblik in sestavin glede na namen uporabe kozmetičnega izdelka ter poznavanje predpisov za kozmetične izdelke.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje osnovnih tehnoloških postopkov izdelave kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in naprav za izvajanje tehnolo-

ških postopkov:
• pozna osnovne tehnološke postopke izdelave kozmetičnih izdelkov;

• izbere ustrezne tehnološke postopke, pripomočke in naprave za

• našteje in opiše pripomočke in naprave za izvajanje tehnoloških

izdelavo kozmetičnega izdelka;

postopkov;

• upošteva načela dobre proizvodne prakse.

• seznani se z dobro proizvodno prakso.
2.

Poznavanje snovi, ki vstopajo v kozmetične izdelke, in njihovo delovanje na kožo:

• pozna in opiše snovi, ki vstopajo v kozmetične izdelke;

• loči snovi, ki vstopajo v kozmetične izdelke glede na njihov izvor in

• spozna in loči osnovne surovine;

vlogo v kozmetičnih izdelkih;

• spozna PAS;

• pozna osnovne surovine in njihove lastnosti;

• spozna in loči specialne dodatke;

• ugotovi vlogo PAS v kozmetičnem izdelku;

• spozna in loči kozmetično učinkovite snovi in pomožne snovi;

• razlikuje med kozmetično učinkovitimi spojinami, pomožnimi snov-

• razloži prehajanje snovi v kožo, znake na koži, ki se pojavijo zaradi

mi in specialnimi dodatki;

negativnih vplivov kozmetičnih izdelkov, ter povzročitelje le-teh.

• ugotovi delovanje kozmetičnega izdelka glede na prisotne kozmetično učinkovite snovi ter to poveže z marketinško obljubo;
• prepozna znake na koži, ki se pojavijo zaradi negativnih vplivov
kozmetičnih izdelkov, ter povzročitelje le-teh.

3.

Poznavanje tehnoloških oblik, njihove stabilnosti in nosilnih sistemov:

• razloži tehnološke oblike in postopek izdelave le-teh;

• razlikuje med plinastimi, poltrdnimi in trdnimi oblikami kozmetičnih

• razloži fizikalno, kemijsko in mikrobiološko stabilnost posameznih

izdelkov;

tehnoloških oblik;

• predstavi ukrepe za doseganje in ohranjanje kakovosti kozmetičnih

• razloži nosilne sisteme, njihove lastnosti in stabilnost;

izdelkov;

• opredeli značilnosti kozmetičnih izdelkov z vidika tehnoloških oblik

• pojasni vlogo nosilnih sistemov;

in delovanja.

• povezuje tehnološke oblike z značilnostmi in delovanjem kozmetičnih izdelkov.

4.

Poznavanje ovojnine in pomena varstva okolja:

• loči primarno in sekundarno ovojnino;

• upošteva oznake na ovojnini pri uporabi in shranjevanju izdelka;

• razloži pomen oznak na ovojnini in jih upošteva pri uporabi in shra-

• pri delu se ravna skladno z načeli o varstvu okolja.

njevanju izdelka;
• pozna vplive na okolje in utemelji pomen varstva okolja.
5.

P oznavanje tehnoloških oblik in sestavin glede na namen uporabe kozmetičnega izdelka in poznavanje predpisov za

kozmetične izdelke:
• pozna tehnološke oblike in sestavine izdelkov, ki se uporabljajo

• izbere primeren kozmetični izdelek za posamezni tip in stanje kože;

za nego obraza in telesa, za osebno higieno, za manikiro, pedikuro,

• razvija samostojnost in sposobnost hitrega in pravilnega odločanja

ličenje in masažo;

pri izbiri kozmetičnih izdelkov v praksi in se zaveda posledic nestro-

• spozna kozmetične izdelke za posamezni tip in stanje kože;

kovnega svetovanja;

• opiše teste za preverjanje vpliva kozmetičnih izdelkov na kožo;

• uporablja teste za preverjanje vpliva kozmetičnih izdelkov na kožo;

• seznani se s predpisi, ki veljajo za kozmetične izdelke;

• upošteva predpise, ki veljajo za kozmetične izdelke;

• pozna in opiše osnovne postopke kontrole kozmetičnih izdelkov.

• ugotovi skladnost deklaracije s predpisi.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 48 (24 ur predavanj, 12 ur laboratorijskih vaj, 12 ur seminarskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 72 (študij literature, reševanje, analiza in vrednotenje rezultatov eksperimentalnega dela; delo z besedilom).
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1. IME PREDMETA

KOZMETIČNA NEGA
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
- razviti čut za urejenost in estetiko;
- spoznati načela poklicne etike in poslovne morale;
- razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih virov za reševanje strokovnih
problemov;
- razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- načrtovati in organizirati delo ter zagotavljati kvaliteto opravljenih storitev;
- razviti sposobnost za celostni pristop pri obravnavi in negi različnih tipov oz. stanj kože in kozmetičnih
problemov;
- pridobiti sposobnost za ciljno izbiro postopkov in metod kozmetične nege;
- razviti sposobnost za uporabo aktivno delujočih kozmetičnih učinkovin v kozmetičnih izdelkih za različne
kozmetične storitve ;
- izvajati različne kozmetično-negovalne in sprostitvene postopke (tudi z uporabo osnovnih kozmetičnih
aparatur);
- uporabiti različne metode komunikacije, svetovanja in spretnosti trženja storitev ter kozmetičnih izdelkov.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

42

priprava na izvedbo kozmetične storitve;
načrtovanje in izvajanje kozmetične nege obraza in osnovnih postopkov ličenja;
načrtovanje in izvajanje kozmetične nege telesa in klasične masaže;
načrtovanje in izvajanje estetske manikire;
načrtovanje in izvajanje estetske pedikure.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Priprava na izvedbo kozmetične storitve:

• razvija odgovornost za zdravje in zdravo življenje;

• skrbi in svetuje za zdrav življenjski slog;

• pozna pravila ergonomije in ergonomske ureditve delovnega mesta

• pri delu upošteva načela ergonomije in varstva pri delu;

ter varstva pri delu;

• samostojno uporablja in skrbi za varno in racionalno uporabo opre-

• pridobi si potrebna znanja za uspešno načrtovanje, organizacijo in

me, kozmetičnih pripomočkov in aparatur;

izvajanje dela;

• uredi sebe in pripravi ustrezno delovno okolje za izvedbo posame-

• pridobi znanja za pripravo prostora, opreme, naprav, pripomočkov in

zne kozmetične storitve;

kozmetičnih izdelkov za posamezno kozmetično storitev;

• dela v skladu z zakonskimi in higienskimi predpisi, ustrezno vzdržuje

• spozna postopke za ustrezno osebno pripravo za izvedbo storitve;

higieno prostora, opreme, kozmetičnih aparatur in pripomočkov;

• spozna zakonodajne predpise s področja kozmetične nege in higi-

• organizira delo v kozmetičnem salonu;

ensko tehnične zahteve ter načine za preprečevanje prenosa infekcij;

• sprejema stranke in komunicira z njimi v skladu s poslovnim bonto-

• pozna zakonodajne predpise o uporabi in označevanju kozmetičnih

nom in zahtevami kozmetične stroke;

izdelkov;

• upošteva in izvaja predpise osebne priprave za delo;

• pozna ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu in preprečevanje

• usklajuje želje stranke s strokovnimi zahtevami;

prenosa okužb;

• izbere ustrezno metodo, opremo in kozmetični izdelek za izbrano

• razume pomen sprejema in priprave stranke za izvedbo kozmetične

storitev;

nege;

• samostojno izbere, načrtuje in izvede kozmetično storitev na stranki

• utemelji preparativne in sprostitvene metode in postopke v kozme-

in podatke ustrezno zabeleži v obrazec;

tični negi;

• pravilno shranjuje kozmetične izdelke;

• pozna anatomijo in fiziologijo (kože, krvnega in limfnega obtoka,

• ustrezno oskrbi stranko, delovno mesto in sebe po izvedeni storitvi;

kosti in mišic);

• delo dokumentira, vrednoti in skrbi za varovanje strankinih podat-

• pozna sestavo, pravilno uporabo, delovanje in prehode aktivnih

kov;

učinkovin v kozmetičnih izdelkih;

• stranki svetuje za ustrezno uporabo kozmetičnih sredstev in nego na

• pojasni pomen zaščite kože po kozmetično-negovalnih postopkih;

domu.

• pojasni pravilno uporabo in shranjevanje kozmetičnih izdelkov;
• razume in utemelji pomen dokumentiranja in vrednotenja dela ter
vodenje evidence s pomočjo obrazcev (kartotek);
• zaveda se odgovornosti pri skrbi za varovanje podatkov stranke;
• spozna pomen svetovanja stranki za uporabo kozmetičnih sredstev
in ustrezno nego na domu.
2.

Načrtovanje in izvajanje kozmetične nege obraza in osnovnih postopkov ličenja:

• pozna metode za določanje značilnosti osnovnih in specialnih tipov

• določi in utemelji tip in trenutno stanje kože ter samostojno načrtuje

kože (opazovanje, testi, meritve);

korake za izvedbo kozmetične nege obraza;

• pridobi potrebna znanja za določanje tipa kože in trenutnega stanja

• upošteva indikacije in kontraindikacije za izvedbo določene kozme-

kože;

tične storitve;

• pozna indikacije in kontraindikacije za posamezne vrste kozmetične

• oblikuje obrvi z različnimi tehnikami in barva obrvi ter trepalnice;

nege obraza;

• načrtuje, utemelji in izvede kozmetično nego pri različnih stanjih

• upošteva pomen načrtovanja kozmetične nege;

kože z ustreznimi kozmetičnimi izdelki in osnovnimi aparaturami.

• pozna osnovne aparature za kozmetično nego obraza;
• spozna različne možnosti izvedbe kozmetične nege obraza;
• pridobi znanje za izvedbo kozmetične nege obraza glede na tip in
stanje kože.
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• spozna osnovna pravila za ličenje;

• pravilno uporablja različne pripomočke in izdelke za osnovno ličenje;

• spozna pripomočke in sredstva za ličenje;

• oceni in upošteva načela simetrije obraza in elementov obraza ter

• pozna načine nanosa podlage;

prepozna neestetske pojave na obrazu;

• pojasni razmerje med elementi obraza in neestetske pojave na

• pripravi kožo na postopek ličenja;

obrazu;

• upošteva pravila ličenja;

• spozna celoten postopek osnovnega ličenja.
3.

• naliči stranko.

Načrtovanje in izvajanje kozmetične nege telesa in klasične masaže:

• spozna osnovne postopke kozmetične nege telesa;

• izvaja osnovne postopke za sprostitev in nego telesa;

• spozna različne postopke depilacije;

• izvaja osnovne postopke odstranjevanja dlak;

• spozna različne obloge za kozmetično nego telesa in sprostitev;

• izvaja obloge za kozmetično nego telesa;

• spozna zgodovino masaže;

• upošteva in utemelji indikacije in prepozna in izključi kontraindikaci-

• spozna različne vrste masaž;

je za izvedbo klasične masaže;

• spozna tehnike in učinke klasične masaže;

• pravilno izvaja masažne tehnike klasične masaže na posameznih

• našteje indikacije in kontraindikacije za izvedbo klasične masaže;

delih telesa in masira celo telo stranke.

• pozna vrste masažnih tehnik in posebnosti pri izvajanju le-teh.
4.

Načrtovanje in izvajanje estetske manikire:

• spozna tipe nohtov glede na fiziološko stanje, najpogostejše proble-

• pregleda in ugotovi stanje kože rok in nohtov in izključi kontraindi-

me, bolezni nohtov in dejavnike, ki vplivajo na videz kože in nohtov

kacije za izvajanje estetske manikire;

na roki;

• odstranjuje obnohtno kožico, oblikuje nohte;

• pozna indikacije in kontraindikacije za izvajanje manikire;

• izvede različne tehnike lakiranja in neguje dlani in roke;

• razloži osnovne postopke in tehnike manikire;

• samostojno načrtuje in izvaja različne postopke in tehnike estetske

• razloži uporabo pripomočkov in osnovnih aparatur pri estetski

manikire na stranki.

manikiri.
5.

Načrtovanje in izvajanje estetske pedikure:

• našteje in utemelji indikacije in kontraindikacije za izvedbo estetske

• opravi razgovor s stranko in upošteva indikacije in kontraindikacije

pedikure;

za izvedbo pedikure;

• razume pomen anamneze za planiranje in izvedbo estetske pedi-

• ustrezno pripravi stranko na pedikuro in izvede pregled nog;

kure;

• izvede pedikuro, upošteva vrstni red dela in pravilno uporabo izdel-

• razume pomen prepoznavanja bolezenskih sprememb na nogi in

kov, pripomočkov in instrumentov;

nohtih;

• odstranjuje trdo kožo, otiščance, kurja očesa, krajša in oblikuje nohte,

• našteje in razloži etiologijo problemov, ki jih obravnavamo pri estet-

oskrbi žulje in masira stopala;

ski pedikuri;

• prepozna znake glivičnega obolenja stopal in nohtov in stranki

• opredeli postopke in metode čiščenja, razkuževanja in sterilizacije;

svetuje obisk pri zdravniku;

• našteje in razloži uporabo izdelkov, pripomočkov in instrumentov za

• stranki svetuje pravilno higieno in nego stopal, ustrezno obutev in

izvedbo estetske pedikure ter njihovo oskrbo po končanem delu;

ukrepe za preprečevanje nastajanja težav s stopali;

• razloži postopke in tehnike estetske pedikure;

• pravilno uporabi sredstva za čiščenje in razkuževanje kože, površin in

• pozna reševanje osnovnih težav na nohtih nog in na stopalu;

instrumentov ter očisti, razkuži in sterilizira instrumente.

• pozna tehnike oblikovanja in lakiranja nohtov na nogi;
• pozna različne kozmetične izdelke za nego nog in nohtov.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 108 (24 ur predavanj, 84 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 92 (študij literature, vaje).
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1. IME PREDMETA

PODJETNIŠTVO, TRŽENJE IN KAKOVOST STORITEV
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
– obvladati značilnosti storitvene dejavnosti in organizacijske strukture podjetja;
– razvijati ustvarjalno in podjetniško mišljenje;
– uspešno komunicirati s strankami in zaposlenimi;
– spremljati kontinuiran razvoj stroke.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– načrtovati in pripraviti poslovni načrt;
– pridobiti sposobnost za sodelovanje pri razvojnih projektih na področju kozmetike in velnesa;
– načrtovati ciljne dejavnost trženja za doseganje konkurenčne prednosti;
– poznavati zakonitosti projektnega dela na področju kozmetike in zdravega načina življenja.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo še naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

poznavanje poslovnega procesa, načrtovanje in priprava poslovnega načrta;
poznavanje strategije trženja in trženjskega komuniciranja ter trženje kozmetičnih storitev in izdel
kov;
obvladovanje kakovosti storitve in prodaje;
načrtovanje in izvedba projektov na področju kozmetike in velnesa.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje poslovnega procesa, načrtovanje in priprava poslovnega načrta:

• pozna okolje podjetja, poslovni proces in poslovne funkcije;

• razlikuje različne oblike podjetij, oceni njihove prednosti in slabosti;

• pozna različne koncepte organizacij za doseganje ciljev in vizije;

• deluje v vlogi podjetnika in menedžerja;

• seznani se s poslovnim načrtovanjem, vsebino in načinom izdelave

• izdela poslovni načrt in terminski plan za presojo izbranega poslov-

poslovnega načrta;

nega dogodka in ga predstavi;

• usposobi se za razmišljanje, ki sledi ekonomski logiki oblikovanja in

• opredeljuje različne vrste stroškov in njihov vpliv na poslovne

sprejemanja poslovnih odločitev;

rezultate;

• pozna poslovne prvine, stroške, stroškovna mesta in nosilce stroškov.

• izdela kalkulacije glede na različne stroške in različne metode pokrivanja stroškov;
• analizira rezultate in informacije za sprejemanje nadaljnjih poslovnih
odločitev.
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2.

Poznavanje strategije trženja in trženjskega komuniciranja ter trženje kozmetičnih storitev in izdelkov:

• ugotavlja pomen trženja v podjetju;

• izpelje postopek raziskave in analize trga;

• spozna metode raziskovanja tržnega okolja;

• proučuje konkurenco;

• analizira pomen politike storitev, politike cen in razvoja storitev;

• oblikuje storitev, ki bo zanimiva za uporabnike;

• spozna strategije trženja in trženjskega komuniciranja izdelkov;

• načrtuje tržno komunikacijo;

• spozna trženjske raziskave;

• v praksi uporabi politiko cen, promocijo storitev in storitev v marke-

• spozna dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje;

tingu;

• spozna pomen trženjskega spleta;

• predstavi poslovno idejo – poslovni načrt z marketinškega vidika;

• spozna e-trženje.

• naredi stroškovno analizo;
• analizira možnosti uvedbe e-trženja v podjetniški dejavnosti in ga
izvede.

3.

Obvladovanje kakovosti storitve in prodaje:

• pozna pomen zagotavljanja kakovosti v krožnem toku;

• načrtuje kakovost storitev;

• pozna pomen kakovosti storitev s percepcijo kupca;

• analizira pomen zagotavljanja kakovosti v krožnem toku;

• pozna vrste kakovosti;

• presodi pomen kakovosti z vidika kupca;

• pozna dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje kakovosti storitev;

• izdela posamezne determinante kakovosti;

• seznani se s koncepti za izboljšanje kakovosti storitev;

• utemelji dejavnike, ki vplivajo na zaznavanje kakovosti;

• spozna probleme pri ugotavljanju kakovosti;

• uporabi pravilen koncept za izboljšanje kakovosti storitev;

• seznani se z metodami celovitega obvladovanja kakovosti in življenj-

• prepozna fazo življenjskega cikla storitve;

skega cikla proizvoda.

• uporabi metodo celovitega obvladovanja kakovosti na področju
kozmetike in velnesa.

4.

Načrtovanje in izvedba projektov na področju kozmetike in velnesa:

• pozna temeljne značilnosti, zakonitosti, sestavine, faze, metode in

• ovrednoti pomen projektnega dela;

oblike projektnega dela;

• načrtuje in sodeluje pri izvedbi projektov na področju novih kozme-

• pozna ustrezne metode in tehnike vrednotenja poslovnih idej;

tičnih izdelkov in storitev;

• zna mrežno načrtovati roke, vire in stroške;

• analizira izvajanje projektov;

• pozna način izdelave, vodenja in usklajevanja terminskega načrto-

• sodeluje pri izbiri, zasnovi in izvedbi projektov v kozmetiki in na

vanja;

področju zdravega načina življenja;

• zna zasnovati in oceniti poslovni projekt;

• analizira izdelavo, vodenje in usklajevanje terminskih načrtov;

• pozna sestavine in faze poslovnega projekta.

• ovrednoti različne vloge v projektni skupini;
• razvija samozavest in sposobnost reševanja strokovnih problemov.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (48 ur predavanj, 12 ur seminarskih vaj, 12 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog, priprava poslovnega načrta in promocijskega materiala …).
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1. IME PREDMETA

SVETOVANJE ZA DOBRO POČUTJE
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- delovati v skladu s filozofijo dobrega počutja;
- razviti zdrav življenjski slog;
- svetovati na različnih področjih dobrega počutja;
- spremljati kontinuiran razvoj stroke s pomočjo strokovne literature in vključevanjem v izobraževanje.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- razviti poklicno identiteto, strokovno odgovornost in profesionalnost za delo na področju svetovanja za
dobro počutje;
- sposobnost razumevanja filozofije dobrega počutja in svetovanje za zdrav življenjski slog;
- poznati sestavine velnesa kot življenjskega sloga;
- načrtovati in organizirati delo ter zagotavljati kakovost opravljenih storitev na področju velneških dejavnosti in izvajanje svetovanja ter aktivnosti za dobro počutje.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

svetovanje in vodenje svetovalnega procesa;
delovanje v duhu zdravega življenjskega sloga in filozofije dobrega počutja;
poznavanje temeljnih elementov velnesa oz. zdravega življenjskega sloga;
načrtovanje, priprava in izvedba svetovalnega procesa na področju velnesa oz. zdravega življenjskega sloga.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Svetovanje in vodenje svetovalnega procesa:

• pridobi znanje o svetovanju;

• razlikuje med različnimi strokovnjaki na področju svetovalnega dela;

• razlikuje različne pristope strokovnjakov na področju svetovanja;

• razlikuje med informiranjem, nasvetovanjem in svetovanjem;

• pozna faze svetovalnega procesa;

• načrtuje in izvede svetovalni proces po fazah;

• razloži veščine in lastnosti, pomembne za delo svetovalca;

• uporablja učinkovita orodja in tehnike v svetovalnem procesu;

• pozna koncepte, orodja in tehnike v svetovalnem procesu;

• pri delu s strankami upošteva etična načela.

• ozavesti in razume etična načela svetovalnega dela.

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

47

2.

Delovanje v duhu zdravega življenjskega sloga in filozofije dobrega počutja:

• pridobi znanje o velnesu oz. zdravem življenjskem slogu;

• predstavi razvoj filozofije dobrega počutja;

• razloži pojme: velnes, selfnes, mindnes …;

• je odgovoren za svoj življenjski slog;

• našteje načela zdravega življenja in pojasni pomen zdravja za posa-

• deluje v duhu zdravega načina življenja;

meznika;

• skrbi za lastno telesno, duševno in duhovno zdravje ter dobro poču-

• razloži razvoj filozofije velnesa pri nas in v svetu;

tje v povezavi z drugimi ljudmi;

• spozna različne modele velnesa;

• sodeluje pri načrtovanju in izvajanju preventivnih zdravstvenih

• zna razložiti temeljne pojme s področja velnesa oz. zdravega načina

dejavnosti in aktivnosti za doseganje harmonije med telesom, umom

življenja;

in duhom;

• pozna sodobne trende in potrebe na področju velneških storitev oz.

• primerja različne modele velnesa;

storitev za dobro počutje.

• analizira in vrednoti ponudbo storitev in prodaje na področju
velnesa oz. dobrega počutja v lokalnem okolju in v širšem slovenskem
prostoru.

3.

Poznavanje temeljnih elementov velnesa kot življenjskega sloga:

• pozna ključne dejavnike za dosego dobrega počutja posameznika;

• deluje v skladu z načeli zdrave prehrane in pojasni značilnosti alter-

• razloži temeljne elemente velnesa: telesno gibanje, zdrava prehrana,

nativnih oblik prehranjevanja;

duševne aktivnosti, osebna sprostitev, lepota in nega telesa …;

• skrbi za telesno pripravljenost v kombinaciji različnih aktivnosti;

• razloži pomen lastne urejenosti in urejenosti okolja oz. prostorov na

• poskrbi za osebno sprostitev in obvladovanje stresa z različnimi

počutje.

tehnikami sproščanja, glasbo, barvami …;
• deluje na področju duševnih aktivnosti;
• skrbi za nego obraza in telesa;
• uredi prostor v duhu dobrega počutja.

4.

Načrtovanje, priprava in izvedba svetovalnega procesa na področju velnesa oz. zdravega življenjskega sloga:

• seznani se z osnovnim menedžmentom na področju zagotavljanja

• izdela programe in svetuje strankam različne storitve za telesno,

storitev za dobro počutje;

duševno in duhovno zdravje ter dobro počutje;

• pozna način načrtovanja, priprave in izvedbe storitev na področju

• svetuje strankam, načrtuje ter izvaja storitve na področju zdrave in

velnesa oz. zdravega načina življenja;

alternativne prehrane;

• razume pomen svetovanja strankam za zdrav življenjski slog in

• svetuje strankam, načrtuje ter izvaja storitve na področju telesne

dobro počutje.

aktivnosti;
• pri delu upošteva čustveno inteligenco, svetuje strankam in načrtuje
ter izvaja različne tehnike sproščanja in drugih oblik za dobro počutje;
• načrtuje in izvaja različne dejavnosti v skladu s sodobnimi trendi
in potrebami uporabnikov dobrega počutja na področju duševnih
aktivnosti;
• svetuje pri nakupu izdelkov, ki so v skladu z načeli zdravega načina
življenja;
• načrtuje, organizira, vodi in vrednoti različne menedžerske pristope
pri svetovanju strankam in zagotavljanju storitev za dobro počutje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (24 ur predavanj, 48 ur seminarskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog, izdelava pisnih gradiv in priprava nastopov, priprava multimedijskih in drugih
predstavitev).

48

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

1. IME PREDMETA

KULTURA VEDENJA
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnosti za komuniciranje in učinkovito uporabo komunikacijskih veščin;
- razviti zavest o pomenu kulture vedenja za kakovostne medosebne odnose in za delo s strankami;
- vzpostaviti profesionalni odnos s sodelavci in strankami;
- delovati v skladu z etičnimi načeli stroke.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- upoštevati značilnosti nebesedne in besedne komunikacije;
- z ustreznimi komunikacijskimi veščinami uspešno komunicirati s strankami in obvladati različne komunikacijske situacije;
- upoštevati pravila bontona v odnosu z različnimi strankami;
- pridobiti samozavest v komunikaciji s sodelavci in s strankami.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.

poznavanje in uporaba različnih načinov komuniciranja;
poznavanje in uporaba komunikacijskih veščin za učinkovito komuniciranje;
upoštevanje pravil poslovnega bontona pri delu s strankami;
uspešno komuniciranje z različnimi tipi strank;
upoštevanje poklicnih kompetenc za delo v kozmetiki in velnesu ter delovanje v skladu z etičnim
kodeksom oz. s poklicnimi standardi.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje in uporaba različnih oblik komuniciranja:

• razlikuje različne oblike komunikacije;

• v skladu s pravili komuniciranja s strankami in sodelavci uporabi

• pozna vpliv različnih dejavnikov na uspešnost komunikacije;

ustrezno obliko oz. stil komuniciranja;

• pozna različne komunikacijske stile;

• načrtuje, pripravi in izvede komuniciranje s stranko v pisni in ustni

• poglobi znanje o pisnem poslovnem komuniciranju s strankami;

obliki;

• poglobi znanje o govornem poslovnem komuniciranja s strankami.

• analizira uspešnost komunikacije s stranko oz. sodelavci.
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2.

Poznavanje in uporaba komunikacijskih veščin za učinkovito komuniciranje:

• pozna komunikacijske veščine oz. tehnike za delo s strankami;

• uporablja učinkovite komunikacijske veščine oz. tehnike pri delu s

• pozna dejavnike uspešnega komuniciranja;

strankami;

• pozna pozitivne jezikovne vzorce v

• prepozna vzroke za konflikte in se z njimi uspešno sooči ter jih rešuje;

komuniciranju;

• primerno se odzove na pritožbe in reklamacije ter jih učinkovito

• pozna pravila pri izrekanju kritike in pohvale;

rešuje v skladu s svojimi pristojnostmi;

• razume vzroke za konflikte in načine reševanja konfliktov;

• vrednoti ustreznost uporabe komunikacijskih veščin od sprejema

• pozna vzroke in načine reševanja pritožbe in reklamacije.

stranke do njenega odhoda.

3.

Upoštevanje načel poslovnega bontona pri delu s strankami:

• pozna pravila poslovnega bontona pri delu s strankami;

• pri delu s strankami upošteva pravila poslovnega bontona;

• razume pomen upoštevanja poslovnega bontona in olikanega

• deluje olikano in v skladu s kulturo vedenja;

vedenja;

• skrbi za urejeno delovno okolje in lastno urejenost.

• zaveda se pomena estetike delovnega okolja in svoje lastne urejenosti pri delu s strankami.
4.

Uspešno komuniciranje z različnimi tipi strank:

• razume pomen obvladovanja čustev v komuniciranju;

• prepozna in analizira različne oblike komunikacijskega vedenja in se

• razlikuje temeljne oblike komunikacijskega vedenja: agresivnost,

ustrezno odzove;

pasivnost, asertivnost …;

• učinkovito komunicira z različnimi tipi strank in strankami različnih

• seznani se z vedenjskimi vzorci različnih tipov strank;

kultur;

• pozna značilnosti zahtevne in težavne stranke in veščine za komuni-

• pozna, obvlada in vrednoti svojo komunikacijo z različnimi strankami

ciranje z njimi;

in delovanje v skladu s poslovnim bontonom;

• razume pomen lastnega komunikacijskega vedenja.

• analizira in vrednoti lastno komunikacijsko vedenje in deluje empatično.

5.

Upoštevanje poklicnih kompetenc za delo v kozmetiki in velnesu ter delovanje v skladu z etičnim kodeksom oz. s poklicnimi

standardi:
• našteje poklicne kompetence;

• dela v skladu s poklicnimi kompetencami;

• pozna značilnosti poslovne etike in morale;

• v komunikaciji s sodelavci in strankami upošteva vrednote in etična

• zaveda se pomena vrednot in razloži kategorije poslovne etike;

načela ter deluje v skladu z moralnimi normami;

• razume pomen kodeksa poslovne etike oz. poklicnih standardov.

• analizira oz. pripravi etični kodeks s področja kozmetike ali velnesa.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 60 (36 ur predavanj, 24 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 60 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog na podlagi refleksije, priprava predstavitev …).

50

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

1. IME PREDMETA

DELOVANJE IN UPORABA KOZMETIČNIH NAPRAV
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi;
- razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov;
- razviti čut za varčno rabo energije;
- razviti sposobnost spremljanja razvoja stroke.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- razumeti fizikalne zakonitosti in njihovo uporabo v stroki;
- razumeti in uporabljati strokovno in tehnično dokumentacijo ter tehnična navodila za kozmetične neprave;
- upoštevati celostni pristopa pri reševanju kozmetičnih problemov;
- definirati kozmetične probleme oziroma stanja in jih reševati z različnimi kozmetičnimi napravami;
- izvajati ustrezne postopke in načine dela s kozmetičnimi napravami.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.

4.

poznavanje, pravilna interpretacija in uporaba fizikalnih zakonitosti, pomembnih za opravljanje
poklica;
prepoznavanje nevarnosti na delovnem mestu in zagotavljanje varnega delovnega okolja ob upo
števanju predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja;
poznavanje tehničnih principov fizikalnega in elektronskega delovanja različnih naprav v kozme
tični negi obraza in telesa in izvajanje ustreznih postopkov in načinov dela s kozmetičnimi napravami;
samostojno načrtovanje in izvajanje dela s kozmetičnimi napravami in svetovanje stranki.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje, pravilna interpretacija in uporaba fizikalnih zakonitosti, pomembnih za opravljanje poklica:

• pozna in uporablja osnovne količine SI in njihove enote ter razmerja

• pretvarja osnovne enote za maso, dolžino, ploščino, prostornino in

med njimi;

čas;

• razume pojem sile ter zna pojasniti, kateri faktorji vplivajo na učinek

• izmeri osnovne fizikalne količine;

delovanja sil;

• iz diagrama prebere vrednosti, ki jih diagram predstavlja;

• razume tlak kot delovanje sile na ploskev;

• določa tlak pri enakomerni in neenakomerni porazdelitvi sile na

• razloži načine merjenja tlaka;

ploskev;

• razume, da je hidrostatični tlak posledica teže tekočine;

• določa tlak v plinih in tekočinah;

• razume razliko med nadtlakom in podtlakom;

• pojasni vpliv tlaka na spremembo temperature v snovi;

• pozna posledice delovanja tlaka oz. podtlaka na celice in tkiva;

• poveže in pojasni tlak plina z mikroskopsko sliko gibanja molekul;

• navede osnovne električne fizikalne količine in njihove zveze;

• pojasni vpliv podtlaka na izboljšan pretok limfne tekočine, mikro-

• pozna enosmerni galvanski tok, nizko, srednje in visokofrekvenčni

cirkulacijo in oksigenacijo ter izločanje strupenih snovi iz organizma,

tok;

raztapljanje maščobnih oblog;

• razume lastnosti magnetov ter zna povezati magnetno polje z elek-

• razloži pojma osmoza in osmotski tlak;

tričnimi tokovi;

• uporablja Ohmov zakon za izračun osnovnih količin in računa elek-

• opiše različne načine uporabe elektro- in magnetoterapije in njihove

trično moč ter porabo električne energije;

učinke na biološke sisteme;

• razloži delovanje električnih tokov ter njihovo uporabo v kozmetiki;

• razume delovanje električne živčno-mišične stimulacije in električne-

• pojasni procesa elektroterapije in magnetoterapije;

ga toka na kožo ter pozna uporabo v kozmetiki;

• upošteva predpise in ukrepe pri delu na električnih napravah;

• pozna nevarnosti aparatur, priključenih na električni tok, in varnost

• izračuna ali prebere iz grafa vrednosti za amplitudo, frekvenco, valov-

naprav v delovnem okolju;

no dolžino in hitrost valovanja;

• opiše nihanje in nihala; poveže pojma nihajni čas in frekvenca, defini-

• poveže c,  in ν na primerih;

ra pojem ravnovesne lege in amplitude nihanja;

• pojasni pojav kavitacije;

• grafično prikaže trenutno sliko potujočega sinusnega valovanja in na

• pojasni mehanične, termične in biološke učinke UZ valovanja na

njej določi amplitudo in valovno dolžino;

tkiva (kožo) ter na vnos učinkovin v kožo (sonoforezo);

• poveže c,  in ν;

• razloži selektivno fototermolizo kot osnovni princip, na katerem sloni

• opiše odboj valovanja in absorpcijo valovanja v snovi;

uporaba svetlobe v kozmetičnih napravah;

• definira gostoto energijskega toka valovanja;

• razloži absorpcijo svetlobe in barvo snovi;

• definira ultrazvok in pojasni učinke delovanja UZ na tkiva;

• razloži uporabo laserja v kozmetiki;

• zapiše enačbo stanja idealnega plina ter pojasni kavitacijo;

• pojasni pretvorbo energije valovanja v notranjo energijo;

• pozna osnove elektromagnetnih valovanj (radijsko in mikrovalovno,

• razloži uporabo IPL v kozmetiki;

infrardeče, vidno svetlobo, ultravijolično);

• razume in uporablja količine, ki so pomembne pri aplikaciji laserja in

• pozna osnovno zgradbo atoma in zna povezati prehode med ener-

IPL v kozmetiki.

gijskimi stanji elektronov z nastankom svetlobe;
• opiše lastnosti laserske svetlobe;
• seznani se z uporabo laserske svetlobe v kozmetiki in medicini;
• razume pretvorbo svetlobne energije v toplotno;
•pozna delovanje in učinke intenzivne pulzne svetlobe - IPL.
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2.

Prepoznavanje nevarnosti na delovnem mestu in zagotavljanje varnega delovnega okolja ob upoštevanju predpisov o

varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja:
• pozna higienske in varnostne ukrepe za samostojno delo s kozmetič-

• upošteva higienske in varnostne ukrepe za delo s kozmetičnimi

nimi napravami;

napravami;

• pozna ukrepe za varovanje lastnega zdravja pred vplivi okolja in

• pri delu izvaja ukrepe za varovanje lastnega zdravja in zdravja

delovnih pogojev;

stranke;

• razume pomen priprave delovnega prostora za vključevanje kozme-

• prostor samostojno pripravi za delo s kozmetičnimi napravami za

tičnih naprav v izvedbo kozmetične nege obraza in telesa.

izvedbo kozmetične nege obraza in telesa.

3.

Poznavanje tehničnih principov fizikalnega in elektronskega delovanja različnih naprav v kozmetični negi obraza in telesa

in izvajanje ustreznih postopkov in načinov dela s kozmetičnimi napravami:
• razloži in utemelji vpliv tlaka na tkivo, pomen uporabe različnih

• samostojno uporablja kozmetične naprave, ki delujejo na principu

jakosti tlaka in učinke, ki jih s pomočjo tlaka dosežemo;

tlaka; pri delu upošteva navodila in ustrezno nastavitev naprav za

• razloži in utemelji uporabo električnega toka in toplotnega učinka na

dosego izbranega učinka na tkivo;

tkivo in učinke, ki jih lahko dosežemo;

• samostojno uporablja kozmetične naprave, ki delujejo na principu

• razloži in utemelji vpliv ultrazvoka na tkivo in učinke, ki jih lahko

ultrazvoka; pri delu upošteva navodila in ustrezno nastavitev naprav

dosežemo; pozna razliko med termičnimi in mehaničnimi učinki ultra-

za dosego izbranega učinka na tkivo;

zvoka ter njihovo učinkovanje;

• samostojno uporablja elektroterapije in magnetoterapije; pri delu

• razloži in utemelji uporabo intenzivne pulzne svetlobe na tkivo;

upošteva navodila in ustrezno nastavitev naprav za dosego izbranega

pozna različne valovne dolžine svetlobne energije in njihove učinke

učinka na tkivo;

na tkivo;

• samostojno uporablja kozmetične naprave, ki delujejo na principu

• spozna uporabo kozmetičnih naprav, pripravo stranke in kozmetične

intenzivne pulzne svetlobe; pri delu upošteva navodila in ustrezno

naprave za delo na stranki.

nastavitev naprav za dosego izbranega učinka na tkivo.

4.

Samostojno načrtovanje dela s kozmetičnimi napravami in svetovanje stranki:

• pozna indikacije in kontraindikacije za uporabo posameznih kozme-

• s stranko vzpostavi primerno komunikacijo, vodi razgovor in ugota-

tičnih naprav ter spozna način in pomen prepoznavanja indikacij in

vlja indikacije in kontraindikacije za uporabo kozmetične naprave;

kontraindikacij na stranki;

• opazuje stranko med izvajanjem dela s kozmetično napravo in

• pozna morebitne reakcije tkiva med izvajanjem različnih terapij s

primerno ukrepa ob morebitnih reakcijah;

kozmetičnimi napravami in ustrezno reagiranje;

• samostojno izbira ustrezne kozmetične izdelke oz. kozmetične učin-

• spozna način in pomen evidentiranja podatkov o stranki, poteku

kovine, ki so primerne za izvedbo terapije s kozmetičnimi napravami;

kozmetične nege z vključevanjem naprav in svetovanja stranki.

• samostojno izvede kozmetično nego obraza in telesa z vključevanjem ustreznih kozmetičnih naprav;
• evidentira podatke o stranki in poteku kozmetične nege z vključevanjem naprav in stranki ustrezno svetuje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 108 (36 ur predavanj, 72 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 122 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog).
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1. IME PREDMETA

REFLEKSNOCONSKA MASAŽA
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
1.
2.
3.
4.

razviti komunikacijske spretnosti za načrtovanje in izvajanje dela;
pridobiti pozitiven odnos do zdravja;
razvijati sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev pri reševanju problemov;
pridobiti moralno-etične norme za izvajanje refleksnoconske masaže stopal in dlani.

Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- razumevanje filozofij, ki so temelj za izvajanje refleksnoconske masaže;
- upoštevati celostni pristop pri reševanju težav strank;
- definirati stanje stranke oziroma njene težave in jih reševati z različnimi tehnikami refleksnoconske masaže ter svetovalnimi storitvami;
- načrtovati in izvajati ustrezne postopke in načine izvedbe tehnik refleksnoconske masaže ter zagotavljati
kakovost opravljenih storitev.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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priprava na izvedbo refleksnoconske masaže;
načrtovanje in izvajanje osnovnih tehnik refleksnoconske masaže stopal in dlani;
načrtovanje in izvajanje nevrološke refleksnoconske masaže;
načrtovanje in izvajanje refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh;
načrtovanje in izvajanje metamorfne tehnike masaže z analizo dogodkov;
načrtovanje in izvajanje terapevtskega načrta.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Priprava na izvedbo refleksnoconske masaže:

• pozna vsebine, zahteve in področja dela;

• predstavi zgodovino in filozofijo tehnik refleksnoconske masaže

• pridobi si potrebna znanja za uspešno načrtovanje, organizacijo in

stopal;

izvajanje dela;

• upošteva zahteve in področja, ki jih obravnavamo s tehnikami refle-

• opiše ukrepe za varovanje lastnega zdravja pred vplivi okolja in

ksnoconske masaže stopal;

delovnih pogojev;

• pozna zakonske osnove, ki so temelj za opravljanje tehnik refleksno-

• našteje ukrepe za preprečevanje prenosa infekcij in vzdrževanje

conske masaže stopal;

higiene prostora;

• pri delu izvaja ukrepe za varovanje lastnega zdravja in zdravja

• opiše pomen priprave prostora za dobro počutje stranke med izvaja-

stranke;

njem refleksnoconske masaže;

• prostor uredi tako, da se stranka v njem dobro počuti in je sproščena;

• pozna pravila poslovne komunikacije in se zaveda pomena vzposta-

• izvaja dela za vzdrževanje higiene prostora in izvaja ukrepe za

vitve zaupnega odnosa s stranko ter zagotavljanja intimnosti;

preprečevanje prenosa infekcij;

• našteje učinke in delovanje refleksnoconske masaže in reakcije

• s stranko vzpostavi primerno komunikacijo in razvija zaupen odnos;

nanjo;

• stranki zagotovi intimnost;

• našteje kontraindikacije za izvedbo refleksnoconske masaže stopal

• vodi razgovor in ugotavlja indikacije in kontraindikacije za izvajanje

in dlani;

tehnike refleksnoconske masaže stopal;

• pozna razlike med statičnimi in bolezenskimi spremembami mišičja,

• svoje delo vrednoti, ga dokumentira na različne načine (elektronska

skeleta in živčevja.

oblika, karton stranke …) in skrbi za varnost strankinih podatkov.

2.

Načrtovanje in izvajanje osnovnih tehnik refleksnoconske masaže stopal in dlani:

• na stopalih in dlaneh razloži topografijo refleksnih con organov in

• izvede osnovne tehnike pritiska na stopalih in dlaneh (palčni, prstni

organskih sistemov ter nevroloških točk;

in krožni hod);

• razloži povezavo med organi in organskimi sistemi, ki jo upošteva pri

• izdela anamnezo s tehniko a-testa na stopalih ali dlaneh ter pregleda

izvajanju refleksnoconske masaže stopal;

in oceni neskladja v delovanju organov in organskih sistemov;

• pozna in opiše načine izvedbe osnovnih tehnik refleksnoconske

• glede na topografijo organov in organskih sistemov določi motene

masaže na stopalih in dlaneh;

oz. bolj obremenjene refleksne cone;

• usposobljen je za izvajanje tehnike refleksnoconske masaže stopal in

• ugotavlja in utemelji učinke izvedbe refleksnoconske masaže stopal,

rok v povezavi z zobmi;

dlani, zob in reakcije nanjo ter ustrezno reagira.

• našteje reakcije stranke na refleksnoconsko masažo.
3.

Načrtovanje in izvajanje nevrološke refleksnoconske masaže:

• na stopalih in dlaneh razloži topografijo nevroloških refleksnih točk;

• prepozna razliko med refleksnimi conami in nevrološkimi točkami ter

• razlikuje in določi posamezne bolečinske krivulje in jih povezuje s

opredeli njihovo občutljivost;

simptomatiko stranke;

• upošteva reakcije stranke in prilagaja svoje delo njenim potrebam;

• pozna nevrološke točke in razloži vzročne povezave med njimi;

• ugotavlja in utemelji učinke izvedbe nevrološke refleksnoconske

• pozna in opiše načine izvedbe obdelave nevroloških refleksnih točk;

masaže in reakcije nanjo ter ustrezno reagira.

• našteje reakcije stranke na nevrološko refleksnoconsko masažo;
• razloži funkcijo avtonomnega živčevja glede na živčne točke.
4.

Načrtovanje in izvajanje refleksnih točk čaker na stopalih in dlaneh:

• razloži delovanje refleksnoconske masaže čaker in način določanja

• izvaja refleksnoconsko masažo čaker glede na pridobljeno anamne-

energetskega stanja posameznih čaker;

zo in ugotovljeno stanje pri stranki;

• pozna in opiše načine izvedbe obdelave refleksnih točk čaker;

• ugotavlja in utemelji učinke izvedbe refleksnoconske masaže čaker

• našteje reakcije stranke na refleksnoconsko masažo čaker.

in reakcije nanjo ter ustrezno reagira.
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5.

Načrtovanje in izvajanje metamorfne tehnike masaže z analizo dogodkov:

• opredeli metamorfno tehniko z analizo podatkov in našteje poseb-

• izvede metamorfno tehniko in analizira dogodke;

nosti pri izvedbi;

• ugotavlja in utemelji učinke izvedbe metamorfne tehnike in reakcije

• pozna in opiše načine izvedbe metamorfne tehnike;

nanjo ter ustrezno reagira.

• našteje reakcije stranke na metamorfno masažo.
6.

Načrtovanje in izvajanje terapevtskega načrta:

• opredeli motene oz. bolj obremenjene refleksne cone, pridobljene

• samostojno sestavi terapevtski načrt, v katerem upošteva motene

z a-testom, in težave stranke ter na osnovi tega sestavi terapevtski

refleksne cone, metodo in težave stranke;

načrt;

• v terapevtski načrt vključi vsa pridobljena znanja s področja refle-

• spozna način in pomen evidentiranja podatkov o stranki.

ksnoconske masaže;
• samostojno izvede terapijo, upošteva reakcije nanjo in ustrezno
reagira;
• ugotavlja in utemelji učinke izvedbe terapije.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog).
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1. IME PREDMETA

ALTERNATIVNE MASAŽNE TEHNIKE
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
– pridobiti pozitiven odnos do zdravja;
– spoznati načela poklicne etike in poslovne morale;
– razviti komunikacijske spretnosti za načrtovanje in izvajanje dela;
– razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih virov za reševanje strokovnih
problemov;
– razviti sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev pri reševanju problemov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– načrtovati in organizirati delo ter zagotavljati kakovost opravljenih storitev;
– spoznati in razumeti indijsko kulturo in filozofijo;
– razviti sposobnost za celostni pristop pri obravnavi različnih energetskih stanj stranke;
– pridobiti sposobnost za ciljno izbiro alternativnih masažnih postopkov;
– izvajati različne alternativne masažne tehnike.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.

priprava na izvedbo različnih alternativnih masažnih tehnik;
načrtovanje in izvajanje različnih alternativnih masažnih tehnik;
načrtovanje in izvajanje ajurvedskega terapevtskega načrta ter svetovanje stranki.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Priprava na izvedbo različnih alternativnih masažnih tehnik:

• razvija odgovornost za zdravje in zdravo življenje;

• skrbi in svetuje za zdrav življenjski slog;

• pozna pravila ergonomije in ergonomske ureditve delovnega mesta

• pri delu upošteva načela ergonomije in varstva pri delu;

ter varstva pri delu;

• samostojno uporablja in skrbi za varno in racionalno uporabo opre-

• pridobi znanja za uspešno načrtovanje, organizacijo in izvajanje dela;

me, pripomočkov in masažnih sredstev;

• pridobi znanja za pripravo prostora, opreme, pripomočkov in masaž-

• uredi sebe in pripravi ustrezno delovno okolje za izvedbo posame-

nih sredstev za posamezno alternativno masažno tehniko;

zne alternativne masažne tehnike;

• pozna ustrezno osebno pripravo za izvedbo storitve;

• dela v skladu z zakonskimi in higienskimi predpisi, ustrezno vzdržuje

• pozna zakonodajne predpise s področja masaže in higiensko-tehnič-

higieno prostora, opreme, delovnih površin in pripomočkov;

ne zahteve;

• organizira delo;

• pozna zakonodajne predpise o uporabi, označevanju in shranjevanju

• sprejme stranko in v skladu s poslovnim bontonom in zahtevami

različnih masažnih sredstev;

stroke z njo tudi ustrezno komunicira;

• pozna anatomijo in fiziologijo (kože, krvnega in limfnega obtoka,

• usklajuje želje stranke s strokovnimi zahtevami;

kosti in mišic);

• samostojno izbere in načrtuje ter izvede posamezno alternativno

• razume pomen sprejema in priprave stranke za izvedbo različnih

masažno tehniko in podatke ustrezno zabeleži;

alternativnih masažnih tehnik;

• pravilno shranjuje različna masažna sredstva;

• razume in utemelji pomen dokumentiranja in vodenja evidenc s

• ustrezno oskrbi stranko, delovno mesto in sebe po izvedeni masaži;

pomočjo obrazcev;

• delo dokumentira, vrednoti in skrbi za varovanje strankinih podat-

• zaveda se odgovornosti pri skrbi za varovanje podatkov stranke.

kov.

2.

Načrtovanje in izvajanje različnih alternativnih masažnih tehnik:

• spozna različne alternativne masažne tehnike;

• razlikuje različne alternativne masažne tehnike;

• spozna temeljne principe ajurvede;

• upošteva koncept treh doš in ga pravilno uporablja pri izvedbi

• spozna pomen prepoznavanja različnih konstitucij in ocene trenu-

storitve ter upošteva in utemelji indikacije in prepozna in izključi

tnega stanja organizma po principu treh energijskih vzorcev - doš

kontraindikacije za izvedbo posamezne alternativne masaže;

(VATA, PITA, KAPHA);

• ustrezno izbere alternativno masažo in masažno sredstvo;

• spozna pomen ajurvedskih pravil za ohranitev zdravja in dobrega

• pravilno izvaja različne alternativne masažne tehnike;

počutja;

• upošteva pravilno držo maserja pri izvajanju masaže.

• našteje ajurvedske sprostitvene in očiščevalne masaže;
• spozna pomen temeljitega pregleda in razgovora pred masažo;
• spozna pomen priprave in pravilne uporabe različnih masažnih olj za
posamezno stranko;
• spozna različne alternativne masaže in pripadajoče masažne tehnike
ter posebnosti pri izvajanju le-teh;
• spozna indikacije in kontraindikacije za izvedbo posamezne alternativne masažne tehnike;
• razloži posebnosti izvedbe posamezne alternativne masažne tehnike;
• pojasni učinke in reakcije posamezne alternativne masažne tehnike.
3.
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Načrtovanje in izvajanje ajurvedskega terapevtskega načrta ter svetovanje stranki:

• razume pomen prepoznavanja motenj posamezne doše in vzrokov

• upošteva motnje v posamezni doši in pripravi terapevtski načrt, v

za nastanek le-teh;

katerega vključi znanja s področja ajurvede;

• našteje motnje za posamezno došo;

• stranki svetuje na področju zdravega življenjskega sloga in ohranja-

• razume pomen svetovanja stranki.

nja zdravja.
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5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in vaj).

1. IME PREDMETA

UPORABA ETERIČNIH OLJ
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
– razviti sposobnost uporabe teoretičnega znanja v praksi;
– razviti sposobnost za povezovanje znanj z različnih področij;
– kontinuirano spremljati novosti in razvoj stroke;
– razviti odgovornost za upoštevanje ekoloških, zakonodajnih in varnostnih predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– usposobiti se za uporabo eteričnih olj v kozmetiki in velnesu;
– razviti sposobnost prepoznavanja indikacij in kontraindikacij pri uporabi eteričnih olj;
– samostojno načrtovati in izvajati storitve z eteričnimi olji;
– usposobiti se za svetovanje in trženja storitev ter izdelkov.
3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

poznavanje zgodovine aromaterapije in uporabe eteričnih olj;
priprava na storitev z eteričnimi olji;
samostojno izvajanje storitev z uporabo eteričnih olj;
upoštevanje zakonodaje in svetovanje stranki.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje zgodovine aromaterapije in uporabe eteričnih olj:

• pozna zgodovino aromaterapije in uporabe eteričnih olj;

• predstavi zgodovinski razvoj aromaterapije in uporabe eteričnih olj;

• razume kemijo eteričnih olj;

• razloži in utemelji uporabo eteričnih olj;

• pozna značilnosti rastlin, ki vsebujejo eterična olja;

• analizira in primerja značilnosti rastlin oz. njihovih delov, ki vsebujejo

• razume načine pridobivanja oziroma proizvodnje eteričnih olj;

eterična olja;

• pozna vrste in učinke eteričnih olj.

• utemelji ustreznost posameznega načina pridobivanja eteričnih olj
in vpliv na kakovost pripravka;
• prepozna kakovostno in čisto eterično olje ter utemelji njegove
karakteristike.
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2.

Priprava na storitev z eteričnimi olji:

• pozna načine pakiranja in deklariranja eteričnih olj;

• pojasni vpliv ustrezne embalaže in primernega načina shranjevanja

• razume pomen pravilnega shranjevanja eteričnih olj;

na kakovost eteričnih olj;

• pozna sestavine eteričnih olj in njihove lastnosti;

• utemelji izbor eteričnih olj glede na potrebe stranke oziroma iz-

• pozna posebnosti zgradbe eteričnih olj;

postavljen kozmetični problem;

• pozna kontraindikacije za uporabo in možnost nastanka zapletov pri

• upošteva kontraindikacije, indikacije in pravila priprave mešanice z

uporabi pripravkov in kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo eterična olja.

eteričnimi olji;
• prepozna reakcije kože in spremembe počutja, ki zahtevajo prekinitev postopka nege z eteričnimi olji in ustrezno ukrepanje.

3.

Samostojno načrtovaje in izvajanje storitev z uporabo eteričnih olj:

• razume pomen vonja eteričnih olj in parfumov ter njihov vpliv na

• upošteva lokalne in sistemske učinke posameznih eteričnih olj in

telesne strukture;

pripravkov;

• pozna uporabnost eteričnih olj glede na stanje organizma (bolezen,

• razloži pomen sodelovanja stranke pri pripravi aromaterapevtske

stres, starostne skupine …);

mešanice;

• razume pomen previdnega rokovanja z eteričnimi olji z vidika

• upošteva varnostne ukrepe pri rokovanju z eteričnimi olji;

varnosti;

• izdela mešanico z eteričnimi olji (krema, olje, maska, obloga, tonik,

• pozna metode uporabe eteričnih olj (inhaliranje: posredno,

parfum, kopel …);

neposredno; kožni nanos: masaža, obkladki, obloge, kopeli; savna;

• izvede in utemelji posamezno storitev z uporabo eteričnih olj.

razpršilci);
• spozna način priprave prostora, izvajalca in pripomočkov oziroma
pribora za izdelavo mešanic z eteričnimi olji;
• razume lokalno in sistemsko delovanje eteričnih olj na človeško telo;
• navede pravila za pripravo in izdelavo mešanic (olja, kreme, toniki,
maske, parfumi) glede na metodo uporabe eteričnih olj.
4.

Svetovanje stranki, spretnost organizacije dela in vodenje dokumentacije:

• pozna pomen svetovanja stranki za ustrezno izbiro storitve in upora-

• svetuje stranki pri izbiri storitve in nakupu izdelkov, ki vsebujejo

bo pripomočkov ter izdelkov, ki vsebujejo eterična olja;

eterična olja;

• razume pomen dokumentiranja in vrednotenja dela.

• delo ustrezno dokumentira in spremlja učinke izvedenih storitev.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature, vaje).
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1. IME PREDMETA

AROMAKOZMETIKA
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti sposobnost za povezovanje znanj z različnih področij;
- razviti samostojnost pri odločanju in reševanju strokovnih problemov;
- kontinuirano spremljati novosti in razvoj stroke;
- razviti odgovornost za upoštevanje ekoloških, zakonodajnih in varnostnih predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- spoznati možnosti uporabe aromaterapije v kozmetiki in velnesu;
- načrtovati in organizirati delo ter izvajati storitve aromaterapije;
- razviti sposobnost za prepoznavanje indikacij in kontraindikacij pri uporabi aromaterapije;
- svetovati in tržiti storitve in izdelke na področju aromaterapije.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

načrtovanje in priprava na izvedbo aromaterapije;
prepoznavanje indikacij in kontraindikacij pri uporabi aromaterapije;
izvajanje aromaterapije v kozmetiki in velnesu;
upoštevanje zakonodaje in svetovanje stranki.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Načrtovanje in priprava na izvedbo aromaterapije:

• spozna načine in metode uporabe eteričnih olj v kozmetiki;

• uporablja različne načine in možnosti uporabe eteričnih olj (nanos

• pozna način delovanja eteričnih olj na kožo in telo glede na zgradbo

na kožo, kopeli, inhalacije, obloge, ovitki, aromasvetilke, razprševalci

kože;

…);

• spozna učinke aromaterapije oziroma posameznih eteričnih olj;

• analizira prehod eteričnih olj skozi telo in utemelji njihovo delovanje

• spozna način priprave prostora, izvajalca in stranke za izvedbo

na posamezni organski sistem;

kozmetične nege z uporabo aromaterapije;

• razloži vpliv eteričnih olj na živčni sistem;

• spozna pomen ustrezne priprave kože na nanos aromaterapevtskega

• pripravi prostor, sebe, pripomočke in sredstva za izvedbo aromatera-

pripravka.

pevtske nege;
• demonstrira aromaterapijo.
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2.

Prepoznavanje indikacij in kontraindikacij pri uporabi aromaterapije:

• spozna indikacije, kontraindikacije in previdnostne ukrepe pri upora-

• na osnovi razgovora s stranko ugotovi indikacije in morebitne kon-

bi aromaterapije;

traindikacije za aromaterapijo in izbor eteričnih olj;

• razume pomen pravilnega izbora eteričnih olj glede na tip oziroma

• izbere pravilen način aplikacije eteričnega olja pri kozmetični negi

stanje kože in problematiko ter počutje stranke.

oz. storitvi.

3.

Izvajanje aromaterapije v kozmetiki in velnesu:

• spozna pomen aromaterapevtske masaže obraza in telesa glede na

• ustrezno pripravi stranko in njeno kožo na aromaterapevtsko nego

namen oziroma potrebe stranke;

oz. storitev;

• spozna možnosti uporabe eteričnih olj pri reševanju specifičnih

• pri pripravi aromaterapevtske mešanice vključuje stranko in ji ustre-

kozmetičnih problemov obraza in telesa;

zno svetuje;

• spozna vpliv eteričnih olj na različne organske sisteme telesa in

• definira osnovni namen oziroma cilj aromaterapije;

počutje.

• demonstrira in utemelji posamezne korake pri izvajanju aromaterapevtske nege.

4. Upoštevanje zakonodaje in svetovanje stranki:
• razume pomen natančnega opazovanja kože in splošnega počutja

• natančno opazuje spremembe na koži in počutje stranke ter opiše

med aromaterapijo;

stanja, pri katerih aromaterapijo prekine;

• spozna načine reagiranja in ukrepanja ob nastanku negativnih

• pravilno ukrepa pri spremembi stanja kože in počutja stranke;

učinkov aromaterapije;

• stranki ustrezno svetuje in jo informira o izdelkih in storitvi pred

• razume pomen svetovanja in informiranja stranke pred aromaterapi-

aromaterapijo, med in po njej;

jo, med in po njej;

• upošteva zakonodajne zahteve in delo ustrezno dokumentira.

• pozna zakonodajne zahteve in način vodenja dokumentacije.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature, vaje).
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1. IME PREDMETA

PROBLEMI NOG IN STOPAL
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati načela poklicne etike;
- spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
- razviti čut za urejenost in estetiko;
- razviti komunikacijske spretnosti za sporazumevanje s strankami in sodelavci;
- razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
- razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- načrtovati in organizirati delo;
- zagotavljati kakovost opravljenih storitev;
- upoštevati celostni pristop k izvedbi storitve;
- uporabiti različne metode komunikacije, svetovanja in spretnosti trženja storitev ter kozmetičnih izdelkov.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.

samostojno načrtovanje dela in kvalitetno izvajanje postopkov z uporabo različnih metod svetova
nja stranki;
sposobnost razumevanja celostne oskrbe pri različno spremenjenih stanjih nog;
prepoznavanje nevarnosti za lastno zdravje in zdravje stranke.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Samostojno načrtovanje dela in kvalitetno izvajanje postopkov:

• pozna indikacije in kontraindikacije za izvedbo medicinske pedikure;

• s stranko vzpostavi primerno komunikacijo;

• pozna pravila sprejema in priprave stranke na izvedbo medicinske

• ustrezno pripravi stranko na medicinsko pedikuro in izvede pregled

pedikure;

nog;

• razume pomen anamneze in izvedbe ciljnega intervjuja za načrtova-

• prepozna različne spremembe na stopalu stranke;

nje in izvedbo medicinske pedikure;

• prepozna stanja, pri katerih je potrebno zdravljenje pri zdravniku;

• spozna načine postopka pedikure z različnimi spremembami;

• delo dokumentira, vrednoti in skrbi za varovanje strankinih podat-

• razume pomen prepoznavanja bolezenskih sprememb na nogi in

kov;

nohtih;

• sodeluje s strokovnjaki različnih strok za lajšanje in odpravljanje

• razume in utemelji pomen dokumentiranja in vrednotenja dela;

problemov stranke;

• zaveda se odgovornosti pri skrbi za varovanje podatkov stranke;

• izpopolnjuje svoje znanje in izvaja raziskovalne metode za potrebe

• pozna pomen svetovanja stranki za ustrezno nego doma in uporabo

in razvoj stroke;

primernih izdelkov ter pripomočkov.

• stranki svetuje ustrezne izdelke in pripomočke za nego doma.
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2.

Sposobnost razumevanja celostne oskrbe pri različno spremenjenih stanjih nog:

• uporabi znanje anatomije in fiziologije spodnjih okončin;

• stranki svetuje ustrezno obutev in ukrepe za preprečevanje nastaja-

• razume etiologijo različnih stanj nog, ki potrebujejo specialno

nja težav s stopali;

obravnavo;

• prepozna spremembe stopala in stranki ustrezno svetuje;

• spozna pomen prepoznavanja stanj, ki potrebujejo ustrezno strokov-

• prepozna deformacije nog in svetuje uporabo ustreznih pripomočk-

no oskrbo oziroma napotitev k zdravniku;

ov za lajšanje težav;

• razume mehanizem nastanka deformacij in mehanskih poškodb na

• stranki svetuje ustrezno obutev in ukrepe za preprečevanje nastaja-

nogah (plosko stopalo, stopalo s povečanimi stopalnimi loki, hallux

nja težav s stopali;

valgus, krempljasti prsti, kladivasti prsti, Charcotovo stopalo, deforma-

• prepozna spremembe kože in ustrezno svetuje stranki;

cije v rasti in obliki nohtov ...);

• prepozna spremembe na nohtu in ustrezno svetuje stranki;

• spozna sistemske bolezni, ki vplivajo na stanje nog (cirkulatorne,

• stranki svetuje, kako živeti s sladkorno boleznijo;

periferne, vaskularne, nevrološke spremembe in motnje limfatičnega

• stranki svetuje, kako preprečiti akutne ter kronične zaplete sladkorne

sistema);

bolezni;

• spozna obolenja kože (bakterijsko, virusno, glivično obolenje);

• prepozna različne spremembe na stopalu stranke s sladkorno

• spozna spremembe in obolenja nohtov;

boleznijo;

• spozna sladkorno bolezen;

• prepozna zaplete diabetične noge;

• razume nastanek sladkorne bolezni in pomen preventivnih ukrepov

• stranki svetuje, kako preprečiti nastanek diabetične noge.

za preprečevanje zapletov;
• spozna način življenja s sladkorno boleznijo;
• spozna akutne in kronične zaplete sladkorne bolezni;
• spozna pomen edukacije stranke za preprečevanje in prepoznavanje
zapletov pri diabetični nogi;
• spozna zaplete diabetične noge.
3.

Prepoznavanje nevarnosti za lastno zdravje in zdravje stranke:

• pozna pomen uporabe zaščitnih sredstev pri izvajanju pedikure;

• uporablja ustrezna zaščitna sredstva in upošteva pravila varovanja

• razume pripravo delovnega prostora;

zdravja in varstva pri delu;

• opredeli postopke in metode čiščenja, razkuževanja in sterilizacije;

• po končani storitvi pripomočke pravilno očisti, razkuži in sterilizira;

• spozna ukrepe v primeru poškodbe na sebi ali stranki.

• v primeru poškodbe stranke ali sebe ustrezno ukrepa.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature, vaje).
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1. IME PREDMETA

SPECIALNE TEHNIKE PEDIKURE
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati načela poklicne etike;
- spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
- razviti čut za urejenost in estetiko;
- razviti komunikacijske spretnosti za sporazumevanje s strankami in sodelavci;
- razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
- razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- načrtovati in organizirati delo;
- zagotavljati kakovost opravljenih storitev;
- upoštevati celostni pristop k izvedbi storitve;
- uporabiti različne metode komunikacije, svetovanja in spretnosti trženja storitev ter kozmetičnih izdelkov.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

sposobnost načrtovanja in organizacije dela ter storitev;
zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev;
razvijanje inovativnosti;
uporaba različnih metod pri svetovanju stranki.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Sposobnost načrtovanja in organizacije dela in storitev:

• razume pripravo delovnega prostora;

• upošteva pravila osebne priprave in uporabe zaščitnih sredstev za

• pozna pomen uporabe zaščitnih sredstev pri izvajanju pedikure;

izvedbo medicinske pedikure;

• spozna različne instrumente in aparature za izvajanje specialnih

• izdela načrt izvedbe pedikure in ga utemelji;

tehnik pedikure.

• izbere ustrezno metodo, opremo in kozmetični izdelek za izbrano
storitev;
• usklajuje želje stranke s strokovnimi zahtevami;
• pripravi ustrezne pripomočke za izvedbo določene storitve;
• dela v skladu z zakonskimi in higienskimi predpisi, ustrezno vzdržuje
higieno prostora, opreme, kozmetičnih aparatur in pripomočkov.
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2.

Zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev:

• uporabi znanje anatomije in fiziologije spodnjih okončin;

• sprejme stranko, opravi razgovor in upošteva indikacije in kontrain-

• pozna indikacije in kontraindikacije za izvedbo medicinske pedikure;

dikacije za izvedbo specialnih tehnik pedikure;

• pozna pravila sprejema in priprave stranke na izvedbo specialnih

• ustrezno pripravi stranko na pedikuro in izvede pregled nog;

tehnik pedikure;

• definira problem in razloži etiologijo;

• razume pomen anamneze in izvedbe ciljnega intervjuja za načrtova-

• izvede storitev, upošteva vrstni red dela in pravilno uporabo izdel-

nje in izvedbo specialnih tehnik pedikure;

kov, pripomočkov in instrumentov;

• razume in utemelji pomen dokumentiranja in vrednotenja dela;

• pravilno in namensko pripravlja in uporablja sredstva za čiščenje in

• zaveda se odgovornosti pri skrbi za varovanje podatkov stranke.

razkuževanje kože, površin in instrumentov;
• samostojno izbere, načrtuje in izvede kozmetično storitev na stranki
in podatke ustrezno zabeleži v obrazec;
• pravilno oskrbi stranko, sebe in prostor po izvedeni storitvi;
• očisti, razkuži in sterilizira pripomočke;
• delo dokumentira, vrednoti in skrbi za varovanje strankinih podatkov.

3.

Razvijanje inovativnosti:

• razume pomen inovativnosti, izobraževanja in osebne rasti;

• išče vire informacij in se kontinuirano strokovno izpopolnjuje;

• spozna tehnike odstranjevanja trde kože otiščancev in kurjih očes pri

• izpopolnjuje svoje znanje in izvaja raziskovalne metode za potrebe

stranki z deformacijo stopal, sladkorno boleznijo ali drugimi sistemski-

in razvoj stroke;

mi obolenji, ki vplivajo na stanje nog in razvoj težav z nogami;

• odstrani trdo kožo, otiščance, kurja očesa;

• spozna tehnike za lajšanje in odpravljanje težav, ki so posledica

• rešuje težave z vraščenimi nohti (tehnike izrezovanja nohta, tampo-

vraščenih nohtov (tehnike izrezovanja nohta, tamponiranja nohtnih

niranja nohtnih kanalov, nameščanja posameznih nohtnih sponk …);

kanalov, nameščanja različnih nohtnih sponk …);

• pri izbiri različnih tehnik sanacije vraščenega nohta upošteva indika-

• spozna pomen delovanja različnih nohtnih sponk;

cije in kontraindikacije;

• spozna tehnike kriokirurgije;

• izdela in namesti različne nohtne protetike;

• seznani se z osnovami ortotike in protetike;

• pripravi noht oziroma poškodovano ali deformirano nohtno ležišče

• spozna tehnike in materiale za izvedbo nohtne protetike;

za namestitev nohtne protetike;

• spozna možnosti uporabe različnih aparatur in tehničnih pripomočk-

• sodeluje s strokovnjaki različnih strok za lajšanje in odpravljanje

ov pri reševanju specifičnih težav v pedikuri;

problemov stranke;

• spozna pripomočke in kozmetične izdelke, ki stranki lajšajo težave na

• izpopolnjuje svoje znanje in izvaja raziskovalne metode za potrebe

stopalu in nohtih.

in razvoj stroke.

4.

Uporaba različnih metod pri svetovanju stranki:

• pozna pomen svetovanja stranki;

• svetuje stranki ustrezno obutev in ukrepe za preprečevanje nastaja-

• pozna različne načine svetovanja ustrezne nege nog in uporabo

nja težav s stopali;

pripomočkov pri odpravljanju težav na stopalih.

• stranki predstavi in priporoči primerne izdelke za razbremenitev
posameznih težav.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature, vaje).
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1. IME PREDMETA

DUŠEVNA AKTIVNOST IN OSEBNA SPROSTITEV
2. SPLOŠNI CILJI predmeta
Splošni cilji predmeta so:
- razviti odgovornost za zdrav življenjski slog;
- razumeti lastno osebnost in oblikovati pozitivno samopodobo;
- pridobiti znanja o kakovostnem življenjskem slogu;
- razviti odgovornost za osebnostno rast in razvoj;
- pridobiti zmožnost empatije.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- prepoznati dejavnike, ki vplivajo na dobro počutje;
- razviti sposobnost prepoznavanja človekovih lastnosti in vrednot;
- svetovati za zdrav življenjski slog;
- poznati in prepoznati vzroke za določena pojavna stanja v posameznikovem počutju;
- prepoznati in svetovati osebam s slabim duševnim zdravjem;
- poznati, organizirati, izvajati in svetovati različne dejavnosti za duševno zdravje in osebno sprostitev.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

poznavanje značilnosti lastne osebnosti, prepoznavanje lastnih načinov delovanja in vplivanja na
druge;
delovanje na področju duševne aktivnosti in izvajanje osebne sprostitve;
delovanje na področju sproščanja in urejanja prijetnega okolja v kozmetiki in velnesu;
načrtovanje, svetovanje oz. promoviranje ter izvajanje aktivnosti na področju duševnega zdravja
in osebne sprostitve.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje značilnosti osebnosti, prepoznavanje lastnih načinov delovanja in vplivanja na druge:

• poglobi znanje o osebnosti;

• vzpostavi emocionalno ravnovesje in vpliva na vedenje in kakovost

• pozna značilnosti čustev in razume pomen lastne čustvene naravna-

lastnega življenja ter življenja drugih;

nosti in počutja ter vpliva na druge;

• prevzame odgovornost za lastno dobro počutje in vpliva na počutje

• razume pomen vrednot in vrednostnih meril posameznika;

drugih;

• pozna značilnosti pozitivne samopodobe (samospoštovanje, samo-

• pomaga vzpostaviti pozitivna vrednostna merila, skrbi za pozitivno

vrednotenje, samozavest);

samovrednotenje;

• razloži proces osebnostne rasti posameznika;

• deluje samozavestno in gradi pozitivno samopodobo;

• pozna dejavnike dobre oz. slabe samopodobe.

• prepozna osebo s slabo samopodobo in ji pomaga do boljše samopodobe;
• uporablja aktivnosti za osebnostno rast posameznika.
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2.

Delovanje na področju duševnega zdravja in izvajanje osebne sprostitve:

• pozna značilnosti duševno zdrave oz. nezdrave osebnosti;

• prepozna osebo z dobrim oz. slabim duševnim zdravjem;

• pozna različne oblike duševnih obremenitev;

• organizira oz. izvaja delavnice, interaktivne predstavitve o opuščanju

• razlikuje med konstruktivnim in nekonstruktivnim odzivanjem na

slabih razvad;

duševne obremenitve;

• informira in svetuje pri iskanju pomoči oz. strokovnjaka pri duševnih

• pozna različne duševne motnje;

težavah;

• pozna značilnosti in vzroke stresa;

• prepozna osebo, ki je pod stresom in povzročitelje stresa;

• razume pomen ukrepanja za preprečevanje stresa in strategije za

• prepozna znake in vzroke stresa ter načrtuje in izvaja ukrepe za

obvladovanje stresa;

njegovo preprečevanje oz. obvladovanje;

• pozna aktivnosti za dobro duševno zdravje;

• organizira in svetuje o dejavnostih za razvedrilo, animacije …;

• razloži različne metode oz. tehnike sproščanja (dihanje, meditacija,

• organizira oz. izvaja sprostitvene tehnike za obvladovanje stresa in

avtogeni trening, vizualizacija, zvočna terapija, gelotologija …).

dobro počutje.

3.

Delovanje na področju sproščanja in urejanja prijetnega okolja v kozmetiki in velnesu:

• pozna ključne dejavnike za dosego dobrega počutja posameznika;

• uredi oz. poskrbi za prijetno okolje in za urejenost prostorov za izva-

• razume pomen urejenosti okolja in delovnega prostora ter prostora

janje dejavnosti kozmetike in velnesa;

za dejavnosti kozmetike in velnesa;

• uporabi primerno glasbo v prostorih za kozmetiko in velnes ter

• razume pomen tišine oz. primerne glasbe in zvokov na sprostitev;

organizira zvočne terapije;

• pozna različne dišave in njihov vpliv na sprostitev in dobro počutje;

• uredi oz. poskrbi za primerne vonjave;

• razume pomen uporabe primerne svetlobe in pozna vpliv barv na

• uporabi primerno ambientalno svetlobo v prostorih, kjer se izvajajo

dobro počutje in sprostitev;

kozmetične in velneške dejavnosti ter svetuje uporabo kromoterapije;

• pozna učinke savnanja v različnih savnah na dobro počutje in zdrav-

• svetuje pri uporabi različnih sprostitvenih kopeli, masaž in drugih

je in razume indikacije in kontraindikacije;

dejavnostih ter razloži njihov vpliv na počutje in zdravje;

• pozna in razume vpliv sprostitvenih kopeli, masaž in drugih sprostit-

• svetuje oz. odsvetuje (glede na kontraindikacije) uporabo savn in

venih dejavnosti;

strankam razloži postopek savnanja;

• pozna aktualne alternativne dejavnosti na področju duševnega

• presoja, vrednoti in svetuje primerne alternativne dejavnosti na

zdravja in osebne sprostitve.

področju duševnega zdravja in osebne sprostitve.

4.

Načrtovanje, svetovanje oz. promoviranje ter izvajanje aktivnosti na področju duševnega zdravja in osebne sprostitve:

• pozna različne možnosti in programe za duševno zdravje in osebno

• analizira ponudbo na področju duševnih aktivnosti in osebne

sprostitev;

sprostitve;

• pozna in primerja različne dejavnosti na področju duševne aktivnosti

• pripravi celosten program za duševno aktivnost in osebno sprostitev;

in osebne sprostitve;

• svetuje strankam in vodi različne dejavnosti za osebno sprostitev;

• razume vpliv zdravega življenjskega sloga na dobro počutje;

• organizira oz. izvede predavanje, delavnice, pogovore s področja

• razume pomen odgovornosti posameznika za svoj življenjski slog in

zdravega življenjskega sloga, dejavnosti za osebnostno rast, samoza-

vpliv strokovnjakov na izboljšanje zdravega življenjskega sloga.

vest, več življenjske energije in dobro počutje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog, reševanje primerov s pomočjo avtorefleksije, priprava in izvedba predstavitev,
priprava multimedijskih in drugih predstavitev, vaje na terenu …).
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1. IME PREDMETA

TELESNO GIBANJE IN ZDRAVA PREHRANA
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
– razviti komunikacijske spretnosti za načrtovanje in izvajanje dela;
– pridobiti pozitiven odnos do zdravega življenjskega sloga;
– razvijati sposobnost samostojnega sprejemanja odločitev pri reševanju problemov;
– pridobiti moralne norme za izvajanje.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
– razviti pozitivna stališča do gibanja, zdravega načina prehranjevanja in kakovostnega preživljanja prostega časa;
– razviti sposobnost obvladovanja nalog za razvijanje gibalnih in funkcionalnih sposobnosti;
– pridobiti znanje o zdravi, uravnoteženi, dietni in alternativni prehrani;
– upoštevati celostni pristop pri načrtovanju programov prehranjevanja in telesne vadbe;
– izvajati ustrezne programe in jih ustrezno popraviti med samo izvedbo.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.
3.
4.

poznavanje načel zdravega življenjskega sloga;
poznavanje, načrtovanje in izvajanje telesnega gibanja;
poznavanje, načrtovanje in izvajanje zdrave prehrane;
ocenjevanje stanja stranke ter načrtovanje in izvajanje ustreznega programa telesnega gibanja in
prehranjevanja.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Poznavanje načel zdravega življenjskega sloga:

• pozna vsebine zdravega življenjskega sloga;

• pojasni vsebine in pomen zdravega življenjskega sloga;

• razume pozitivne vplive zdravega življenjskega sloga in njihov vpliv

• usmerja stranke v zdrav življenjski slog.

na človeka.
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2.

Poznavanje, načrtovanje in izvajanje telesnega gibanja:

• razume funkcijo skeleta, sklepov in mišic pri telesni aktivnosti;

• samostojno zna izbrati ustrezen sklop gimnastičnih vaj glede na

• razloži osnovne zakonitosti športne vadbe, pozna pomen uvodnega,

potrebe in zmožnosti stranke;

glavnega in zaključnega dela vadbe;

• samostojno zna izvesti postopek posturalne analize (ocena analize

• razloži pomen in vrste gimnastičnih vaj;

telesne drže);

• razloži vplive in pomen pravilne izvedbe gimnastičnih vaj (korektivna

• samostojno zna izbrati korektivne gimnastične vaje;

gimnastika);

• samostojno zna izbrati metode in izvajati vaje oz. aktivnosti za razvoj

• razloži energijske procese, ki delujejo v mišicah;

in izpopolnjevanje vzdržljivosti, moči, hitrosti, gibljivosti in koordina-

• pozna pojma aerobna in anaerobna telesna vadba;

cije;

• razloži pomen in vpliv redne aerobne in anaerobne telesne vadbe na

• samostojno uporablja primerne pripomočke in opremo za posame-

človeško telo;

zno telesno aktivnost (nordijska hoja, tek, kolesarjenje …);

• razume in zna razložiti pojma intenzivnost (nizka, srednja, visoka) in

• samostojno zna določiti stranki območje srčnega utripa za različne

količina pri telesni vadbi;

stopnje intenzivnosti (glede na cilj);

• pozna osnovne zakonitosti glasbe (ritem);

• samostojno izbere obliko (visoko intenzivna, srednje intenzivna,

• pozna zakonitosti pri aerobiki (uvodni del, glavni del in sproščanje);

nizko intenzivna) in metodo telesne vadbe;

• razume zakonitosti vadbe v fitnesu;

• samostojno zna izbrati aktualne oblike individualne in vodene vadbe

• pozna metode dela v fitnesu;

(popularizacija športne aktivnosti);

• pozna ukrepe za preprečevanje preobremenitev in zmanjšanje

• samostojno izbere plesna gibanja v različnem ritmu in tempu;

telesnih poškodb.

• samostojno zna izvesti osnovne korake pri aerobiki;
• samostojno izvaja osnovne tehnike sproščanja (joga, pozdrav soncu,
stretching);
• samostojno zna izbrati ustrezne metode dela v fitnesu in zna samostojno izvajati vadbo v fitnesu glede na zastavljene cilje.

3.

Poznavanje, načrtovanje in izvajanje zdrave prehrane:

• razume pomen zdravega življenjskega sloga in vlogo prehrane v

• samostojno uporablja sodobna načela in spoznanja prehranjevanja;

njem;

• samostojno svetuje hranila, ki ustrezajo sodobnim načelom zdravega

• pozna zdravo prehrano in njen pomen za človeško telo;

in uravnoteženega prehranjevanja;

• pozna učinke nepravilnega prehranjevanja;

• samostojno utemeljuje pomen makro in mikro hranil za zdravo in

• pozna vrste, pomen in lastnosti hranilnih snovi;

aktivno življenje;

• pozna prebavo in presnovo posameznih hranilnih snovi;

• samostojno analizira povezavo med pravilno sestavljeno prehrano in

• pozna hormone, ki vplivajo na zdravje in telesno sestavo;

potrebami organizma po hranilnih snoveh;

• pozna različne oblike prehranjevanja sodobnega časa;

• samostojno svetuje o pomenu zdrave prehrane za ohranitev zdravja

• pozna smernice oz. prehranske piramide različnih populacij in na-

in dobrega počutja;

rodnosti in smernice različnih načinov (vegetarijanstvo …) prehranje-

• samostojno svetuje glede pravilne izbire in priprave varovalnih živil

vanja;

(pozna pomen in znak varovalnega živila);

• pozna sestavo in pripravo hrane ter razporeditev prehrane pri različ-

• prepozna učinke nepravilnega prehranjevanja;

nih stopnjah aktivnosti;

• prepozna »varno hrano« in možne onesnaževalce hrane;

• razloži pojme dieta, dietetika, medicinska dietetika;

• zna uporabiti prehranske nadomestke oz. zamenjave hranilnih snovi

• pozna smernice za sestavljanje jedilnikov pri posamezni dieti;

v uravnoteženem obroku;

• razloži pojem shujšanost, kaheksija, fatig, anoreksija, bulimija;

• samostojno prepozna in kritično ovrednoti posamezne diete;

• pozna posledice motenega prehranjevanja zaradi nepravilnosti v

• samostojno zna svetovati ustrezna živila, količino, razporeditev in

prebavi, presnovi hrane in nezadostnega vnosa posameznih hranilnih

pripravo le-teh za posamezno dieto;

snovi;

• samostojno zna svetovati, kako s prehrano izboljšati telesno sestavo
(mišična, maščobna in kostna masa ter voda);
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• pozna zdravo prehranjevanje pri športniku, mladostniku, odraslemu,

• zna usmerjati stranko oz. ukrepati v primerih motenega prehranje-

nosečnici, starostniku;

vanja;

• razloži alternativne načine prehranjevanja (vegetarijanstvo, vegan-

• samostojno zna razporejati in sestavljati obroke pri vseh starostnih

stvo, super živila, prehranjevanje po ajurvedi) ter planiranje obrokov z

skupinah in fizioloških stanjih strank;

načeli zdrave prehrane;

• kritično zna oceniti različne načine alternativnega prehranjevanja in

• razloži nekaj primerov možne uporabe živil (limona, kvas, kumare …)

vplive na zdravje ter počutje;

za nego telesa.

• samostojno zna izbrati primerno zamenjavo živil za sestavo energijsko in hranilno uravnoteženega jedilnika pri alternativnem načinu
prehranjevanja;
• samostojno zna svetovati glede izbire živil za zdravo kožo ter lasišče
pri mladostniku, nosečnicah in starostniku (povečan vnos nekaterih
hranil).

4.

Ocenjevanje stanja stranke ter načrtovanje in izvajanje ustreznega programa telesnega gibanja in prehranjevanja:

• pozna energijske in hranilne potrebe človeka ter izvede načrtovanje

• s stranko vzpostavi primerno komunikacijo, vodi razgovor in ugota-

prehrane z načeli zdrave prehrane;

vlja indikacije in kontraindikacije;

• na podlagi meritev telesne sestave in stanja stranke zna svetovati in

• samostojno prepozna dnevne energijske potrebe stranke (starost,

pripraviti program prehranjevanja in telesne aktivnosti za določeno

presnova, telesna aktivnost …);

stranko;

• samostojno oceni stanje hranjenosti z merjenjem telesne mase,

• spozna način in pomen evidentiranja podatkov o stranki.

telesne višine, indeksa telesne mase, debeline kožnih gub, obseg
nekaterih telesnih segmentov;
• samostojno pripravi energetsko odmerjen jedilnik in program telesne vadbe, ki je prilagojen posamezniku in cilju;
• zna spremljati in po potrebi korigirati pripravljen program za posamezno stranko.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog).
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1. IME PREDMETA

SPECIALNE TEHNIKE MANIKIRE
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
- razviti čut za estetiko;
- spoznati higienske standarde;
- razviti komunikacijske spretnosti za razumevanje in svetovanje strankam;
- razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
- razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih strokovnih virov;
- razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
- spoznavanje različnih materialov in njihovo uporabo;
- sposobnost odločanja o izbiri primernega postopka glede na stanje nohtov in kože na rokah;
- celostni pristop pri obravnavi stranke in izvedbi postopkov specialne manikire;
- sposobnost načrtovanja in organizacije dela ter zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev;
- načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik manikire.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.

priprava za izvedbo specialnih tehnik manikire;
načrtovanje in izvedba specialnih tehnik manikire.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Priprava za izvedbo specialnih tehnik manikire:

• razume in poglobi znanje o anatomski zgradbi in fiziologiji nohta ter

• samostojno pripravi delovni prostor, opremo, pripomočke in proi-

strokovni terminologiji;

zvode za izvedbo postopka manikire;

• razume in upošteva pomen doslednega izvajanja in upoštevanja

• upošteva pravila osebne priprave in uporabo zaščitnih sredstev za

zakonodajnih in higienskih predpisov;

izvedbo manikire;

• utemelji bolezenska stanja in deformacije nohta ter pozna postopke

• samostojno sprejme stranko, vodi razgovor, opredeli indikacije,

in sredstva za odpravo le-teh;

načrtuje izvedbo primernega postopka manikire in izključi kontrain-

• utemelji indikacije in kontraindikacije za izvedbo specialnih tehnik

dikacije;

manikire;

• pravilno očisti in dezinficira pripomočke in proizvode ter pripravi

• pozna postopke za sterilizacijo pribora in dezinfekcijo oseb ter pripo-

pripomočke za sterilizacijo.

močkov in aparatur za delo.
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2.

Načrtovanje in izvedba specialnih tehnik manikire:

•

spozna način analize stanja nohtov in kože rok, samostojno

•

definira stanje nohta, opredeli morebitne posebnosti ali

načrtuje izvedbo primernega postopka, ustrezno svetuje stranki in

deformacije na nohtih in koži rok;

izbira proizvode;

•

•

svetuje najprimernejši postopek manikire;

spozna različne tehnike nadgradnje osnov manikire:

pojasni nastanek in posledice določenega stanja ter stranki

permanentno lakiranje, podaljševanje nohtov z različnimi tehnikami,

•

korekcija podaljšanih nohtov z različnimi tehnikami, kreiranje umetnih

stanje naravnega nohta in ga samostojno izvede, v primeru hujše

nohtov na poškodovano osnovo;

oblike bolezenskega stanja svetuje obisk pri zdravniku;

•

•

spozna različne tehnike manikire, uporabo in sestavo proi-

stranki svetuje najprimernejši postopek glede na dejansko

samostojno izvaja različne postopke manikire; podaljše-

zvodov za izvedbo postopkov;

vanje naravnih nohtov z gelom s pomočjo šablone, podaljševanje

•

nohtov z akrilom s pomočjo šablone, korekturne tehnike; piljenje,

spozna tehnike podaljševanja naravnih nohtov z gelom s

šablonami, podaljševanje naravnih nohtov z akrilom s pomočjo šablo-

dograditev narastka, popravilo mehanskih poškodb na naravnih in

ne, korekturne tehnike, piljenje gela, dograditev narastka in popravilo

podaljšanjih nohtih, popravilo deformacij ter tehnike poslikav na

mehanskih poškodb nohtov ter deformacij ter tehnike poslikav;

nohtih;

•

•

razume pomen dokumentiranja in se zaveda odgovornosti

varovanja podatkov stranke.

uporablja različne pripomočke in proizvode ter razume

njihovo sestavo, pravilno kombinira postopke in materiale za izvedbo
specialnih tehnik manikire;
•

dokumentira podatke in izvedbo postopkov ter svetuje

stranki.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog).

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

73

1. IME PREDMETA

SPECIALNE TEHNIKE LIČENJA
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
• spoznati pravila urejenega delovnega okolja;
• razviti čut za estetiko;
• spoznati higienske standarde;
• razviti komunikacijske spretnosti za razumevanje in svetovanje strankam;
• razviti sposobnost sprejemanja odločitev in reševanja strokovnih problemov;
• razviti sposobnost iskanja in razumevanja strokovnih informacij iz različnih strokovnih virov;
• razviti sposobnost in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih in varnostnih
predpisov.
Specifično strokovno usmerjeni cilji so:
• spoznavanje različnih materialov in njihovo uporabo;
• sposobnost odločanja o izbiri primernega specialnega postopka ličenja;
• celostni pristop pri obravnavi stranke in izvedbi postopkov specialnega ličenja;
• sposobnost načrtovanja in organizacije dela ter zagotavljanje kakovosti opravljenih storitev;
• načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
1.
2.

priprava na izvedbo specialnih tehnik ličenja;
načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja.

4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
1.

FORMATIVNI CILJI

Priprava za izvedbo specialnih tehnik ličenja:

• spozna razvoj ličenja skozi zgodovino;

• samostojno načrtuje potek dela, pripravi delovni prostor, opremo,

• spozna različna delovna okolja, v katerih vizažist opravlja svoje delo

pripomočke in proizvode za izvedbo ličenja;

ter značilnosti načrtovanja in izvajanja samostojnega ali skupinskega

• upošteva načela poslovnega bontona in izvaja predpise osebne

dela;

priprave na delo.

• razume in poglobi znanje o anatomski zgradbi in fiziologiji obraza;
• razume in upošteva pomen doslednega izvajanja zakonodajnih in
higienskih predpisov na področju ličenja.
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2.

Načrtovanje in izvajanje specialnih tehnik ličenja:

• pozna tehnike, pripomočke in izdelke za čiščenje in zaščito kože

• samostojno izbira pripomočke in izdelke za čiščenje in zaščito kože

obraza in telesa pred ličenjem;

obraza in telesa pred ličenjem, pri tem upošteva tip in stanje kože;

• spozna postopke za izvedbo ustreznih specialnih tehnik in načinov

• samostojno sprejme stranko in ji svetuje ustrezno ličenje ter izvaja

ličenja;

specialne tehnike ličenja za posebne priložnosti;

• spozna pomen izbire ustreznih tehnik in načina ličenja;

• samostojno izvaja postopke specialnih tehnik in načinov ličenja;

• spozna pravila za ličenje z vidika morfologije obraza in izvedbo

• izvaja postopke ličenja z upoštevanjem morfologije obraza, poenoti

postopka ličenja: liči oči, nos, ustnice, oblikuje ličnice, liči in oblikuje

ten kože, korigira nepravilnosti, senči in poudarja simetrijo obraza, liči

obrvi;

oči, oblikuje in liči obrvi ter ustnice;

• spozna uporabo pripomočkov in izdelkov glede na tip in stanje kože;

• izvaja ličenje glede na zgodovinska obdobja;

• spozna barvni krog, učinke kombiniranja barv ter spozna barve, ki

• načrtuje in izvaja specialne tehnike ličenja v skupini ali samostojno;

odbijajo ali absorbirajo svetlobo;

• izvaja tehnike poslikave obraza in telesa in maskiranja;

• spozna korekturne tehnike;

• izvaja specialne tehnike ličenja z vključevanjem specialnih efektov;

• določi razmerja in simetrije med elementi obraza;

• ustrezno izpolni in vodi dokumentacijo ter strankam oz. modelom

• pozna pravila oblikovanja obrvi glede na elemente obraza;

ustrezno svetuje.

• spozna estetiko in simetrijo obraza ter loči neestetske značilnosti
obraza;
• spozna značilnosti ličenja za posebne priložnosti;
• spozna značilnosti ličenja določenega zgodovinskega obdobja;
• spozna tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa;
• spozna osnove maske in tehnike za doseganje posebnih specialnih
efektov;
• vodi evidenco ter strankam ustrezno strokovno svetuje.

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 72 (16 ur predavanj, 56 ur laboratorijskih vaj).
Število ur samostojnega dela študenta: 78 (študij literature in gradiv, študij primerov in reševanje
praktičnih nalog).
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1. IME PREDMETA

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
2. SPLOŠNI CILJI PREDMETA
Splošni cilji predmeta so:
- spoznati organizacijo dela v kozmetični dejavnosti in na področju zdravega načina življenja ter se postopno vključevati v delo;
- razviti sposobnost uporabe pridobljenih teoretičnih znanj pri izvajanju kozmetičnih storitev in na področju zdravega načina življenja;
- spoznati pomen kontinuirane kozmetične nege;
- utrditi in razviti komunikacijske sposobnosti v timu in s strankami;
- razviti moralno-etičen odnos in odgovornost do sodelavcev in strank;
- razviti sposobnost vodenja delovnih procesov, nabave in trženja;
- razviti spretnosti za zagotavljanje varnega in odgovornega dela na osnovi predpisov in zakonov kozmetične dejavnosti;
- razviti sposobnost spremljanja razvoja stroke;
- razviti sposobnosti in čut odgovornosti pri zagotavljanju in izvajanju ekoloških, tehničnih, varnostnih
predpisov in sistema celovite kakovosti;
- spoznati pomen vodenja evidenc v kozmetični dejavnosti in na področju zdravega načina življenja.

3. PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Pri praktičnem izobraževanju si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence:
- učinkovito vključevanje v timsko delo;
- uporaba sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije;
- uporaba bontona in etičnih načel pri delu s strankami na področju kozmetike in zdravega načina
življenja;
- usposobljenost za sistematičen pristop in načrtovanje kozmetičnih postopkov;
- usposobljenost za samostojno izvedbo storitev v kozmetični negi z uporabo aparatur;
- usposobljenost za trženje izdelkov in storitev na področju kozmetike in zdravega načina življenja;
- usposobljenost za svetovanje o zdravem načinu življenja;
- usposobljenost za vodenje dokumentacije na področju kozmetike in zdravega načina življenja;
- usposobljenost za kritično presojo med teoretičnimi izhodišči in obstoječo prakso na področju
kozmetike in zdravega načina življenja;
- upoštevanje pravil in ukrepov varnega dela na področju kozmetike in zdravega načina življenja.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI

FORMATIVNI CILJI

D1 - KOMUNIKACIJA IN INFORMATIKA:
• spozna delovno okolje;

• posluša mentorja in ostale sodelavce, sprašuje, argumentira;

• spozna različne načine in metode poslovnega komuniciranja v

• v računalniški obliki pripravi rezultate opravljene naloge in jih javno

praksi;

predstavi delovni skupini;

• seznani se s pomenom besednega in nebesednega komuniciranja;

• iz tuje literature poišče potrebne podatke;

• spozna potrebo po znanju tujega jezika;

• uporablja internet za pridobivanje potrebnih podatkov;

• spozna pomen upravljanja in ravnanja s človeškimi viri;

• komunicira ustno in pisno v tujem jeziku;

• spozna vlogo menedžmenta pri oblikovanju in vzdrževanju motivira-

• vključi se v timsko delo;

nosti zaposlenih;

• vodi manjšo delovno skupino;

• spozna pomen ciljnega vodenja posameznika, skupine ali podjetja;

• izdela načrt za rešitev konkretnega problema;

• spozna timsko delo;

• predlaga izboljšavo v delovnem procesu (večja motivacija, manjši

• spozna nujnost sprememb, izboljšav, napredka v skupini ali organi-

stroški, boljša kakovost …) in jo argumentira;

zaciji;

• sodeluje pri spremljanju, ugotavljanju in vrednotenju delovne

• spozna metode kreativnega in logičnega pristopa k reševanju

uspešnosti;

problemov;

• ugotavlja lastno motiviranost in motiviranost sodelavcev v konkret-

• spozna nujnost računalniškega znanja in uporabe računalnika in

nem delovnem okolju;

računalniških orodij;

• uporabi ustrezno strategijo ravnanja v konfliktu;

• spozna programe za vodenje evidenc

• pri svojem delu uporablja računalnik in ustrezne programe;

• spozna etična načela varnosti osebnih podatkov.

•uporablja informacijski sistem pri načrtovanju dela v kozmetičnem
salonu;
• vodi elektronske evidence.

D2 - OSNOVE KOZMETIKE:
• seznani se z omejitvami pri uporabi eteričnih olj;

• kritično ovrednoti naravno kozmetiko in se zaveda fototoksičnosti in
alergenosti posameznih naravnih spojin;

• zaveda se pomena poznavanja natančne zgradbe in delovanja kože

• razvija natančnost opazovanja sprememb na koži in prepozna najpo-

za potrebe izvedbe kakovostne kozmetične storitve;

gostejša bolezenska stanja kože;
• upošteva, izvaja in svetuje zaščitne ukrepe za zaščito kože pred
škodljivimi dejavniki okolja;
• prepozna znake staranja na koži;
• stranki ustrezno svetuje glede na zgradbo in videz kože;

• razume proces prebave in presnove v telesu

• upošteva načela zdrave prehrane, se po njih ravna in svetuje strankam;
• se ravna po načelih zdravega načina življenja za ohranjanje zdravja
dihal in svetuje strankam;
• upošteva načela vzdrževanja ravnovesja vode in soli v telesu in
svetuje strankam;

• razume pomen različnih načinov čiščenja in razkuževanja v kozme-

• izbira in uporablja različne načine čiščenja in razkuževanja v kozme-

tični praksi;

tični praksi;

• pozna različne metode sterilizacije;

• pravilno izvaja sanitacijo in dezinfekcijo rok pri svojem delu;
• izbere primerno dezinfekcijsko sredstvo glede na vrsto materiala;
• pravilno reagira ob razlitju kužnine;
• izvaja ustrezen način sterilizacije pri svojem delu;
• upošteva predpise varnosti pri delu in navodila za uporabo aparatur
za dezinfekcijo in sterilizacijo;
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• pojasni glavne značilnosti in delovanje naravne odpornosti, humo-

• svetuje strankam glede krepitve imunskega sistema;

ralne ter celične imunosti;

• prepozna vnetje pri stranki;

• pozna načine preprečevanja nalezljivih bolezni;

• upošteva načine preprečevanja nalezljivih bolezni pri svojem delu;

• pozna najpogostejše povzročitelje bakterijskih, virusnih, glivnih in

• prepozna okužbe kože stranke in ustrezno ukrepa;

parazitskih okužb kože, pojasni načine okužb kože in našteje možnosti

• pravilno svetuje pri okužbah ran stranke;

preprečevanja prenosa teh okužb;

• upošteva in izvaja preventivne ukrepe pred okužbami kože v kozmetični praksi;

• pozna znake posamezne okužbe, način prenosa in preprečevanje

• pri svojem delu upošteva preventivne ukrepe pred okužbami dihal,

okužbe.

spolovil, sečil;
• prepozna znake bolezni/okužbe;
• zaveda se možnosti okužbe pri delu s strankami in pozna načine
zaščite;
• upošteva načrt preventivnih ukrepov pred okužbami v kozmetičnem
salonu;
• upošteva predpise varnosti pri delu.

D3 - KOZMETIČNA NEGA:
• spozna način dela v kozmetičnem salonu;

• vključuje se v tim in delo v kozmetičnem salonu;

• spozna pomen organizacije in načrtovanja dela v kozmetični praksi;

• sprejema stranke in ustrezno komunicira z njimi;

• spozna pomen primernega sprejema stranke in vodenega ciljnega

• vodi dokumentacijo in razporeja delo;

razgovora;

• izvede pripravo prostora in stranke na kozmetično storitev;

• razume vpliv primerno urejenega okolja na počutje stranke (higiena,

• ugotavlja, prepoznava in upošteva indikacije in kontraindikacije za

oprema, osvetlitev, akustični dejavniki, barve …);

izvajanje kozmetičnih storitev (nega obraza in telesa, masaža, ličenje,

• spozna pomen pravilne priprave kože na različne kozmetične stori-

manikira, pedikura);

tve (nega obraza in telesa, masaža, ličenje, manikira, pedikura);

• glede na ugotovljeno stanje načrtuje svoje delo;

• spozna indikacije in kontraindikacije za posamezne kozmetične

• izvaja kozmetično nego različnih stanj kože in rešuje ostale težave

storitve;

stranke;

• spozna pomen svetovanja stranki;

• uporablja različne kozmetične izdelke za posamezne storitve;

• zave se pomena natančnega upoštevanja pravil varnega dela in

• stranki svetuje ustrezne izdelke, pripomočke in postopke za nego

varovanja zdravja.

doma;
• svetuje zdrav način življenja;
• pri svojem delu upošteva pravila varnega dela in varovanja zdravja.
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D5 - MENEDŽMENT IN SVETOVANJE:
• spozna pojem, oblike organizacije ter organizacijsko strukturo;

• pripravi in izvede javni nastop;

• spozna sistemizacijo delovnega mesta;

• daje kakovostno povratno informacijo;

• spozna pristope za kakovostno organiziranje (lastnega) dela in časa;

• izdela strukturo majhnega podjetja ter sistemizacijo delovnih mest;

• spozna proces organiziranja dela in delegiranja nalog v skupini;

• oblikuje kakovostne cilje;

• spozna vlogo menedžmenta pri oblikovanju in vzdrževanju motivira-

• izdela akcijski načrt dela;

nosti zaposlenih;

• uporabi pohvalo in kritiko kot orodji motiviranja;

• spozna principe sestave in razvoja tima;

• izbere učinkovita orodja za motiviranje;

• razlikuje med idejo, inovacijo, tehnično izboljšavo;

• sestavi tim glede na funkcionalne in timske vloge;

• spozna dejavnike in postopke, ki vplivajo na oblikovanje oz. spremi-

• oblikuje ideje za spremembe v skupini in organizaciji;

njanje kulture;

• ravna v skladu s temeljnimi pravili poslovne kulture;

• spozna programe za vodenje evidenc;

• uporablja informacijski sistem pri načrtovanju dela v kozmetičnem

• pozna etična načela varnosti osebnih podatkov;

salonu;

• pozna higiensko sanitarne ukrepe za krepitev in varovanje zdravja;

• vodi elektronske evidence;

• pozna metode primarne preventive za krepitev in ohranitev zdravja

• obvlada metodo promocije zdravja in zna svetovati stranki;

ljudi;

• izvaja ukrepe razkuževanja in sterilizacije;

• pozna dejavnike za nastanek nalezljivih in socialnih bolezni;

• primerno ravna s kozmetičnimi preparati in aparati;

• pozna pomen prehrane, bivalnega okolja in družbe na zdravje ljudi;

• pravilno izvede higienske ukrepe v kozmetičnem salonu;

• pozna ukrepe higienskega ravnanja pri posameznih opravilih v
kozmetičnem salonu;
• pozna metode za preprečevanje prenosa nalezljivih bolezni;
• pozna osnovno normativno ureditev varnosti in zdravja pri delu;

• analizira in vzdržuje visoko strokovno raven varnosti pri izvajanju

• pozna in uporablja varnostne ukrepe pri delu in v delovnem okolju;

kozmetične dejavnosti in na področju zdravega načina življenja;

• pozna delovna sredstva in opremo za varno delo;

• razvija sposobnosti za izvajanje predpisanih ukrepov pri delu s

• pozna nevarne snovi in vrste nevarnosti;

kozmetičnimi aparati in preparati;

• pozna delovne oz. ekološke razmere v kozmetičnih salonih;

• analizira delovne in ekološke razmere v kozmetičnih salonih in v

• pozna poškodbe pri delu;

okoljih, kjer se izvajajo dejavnosti za zdrav način življenja, ter zna hitro

• pozna nevarnosti aparatur, priključenih na električni tok in varnost

ukrepati;

naprav v delovnem okolju;

• nudi prvo pomoč in ukrepa v primeru nezgod pri delu;

• pozna vpliv svetlobe in lastnosti dobre razsvetljave;

• prepozna okvare in ustrezno reagira;
• uporablja pravilno razsvetljavo in osvetlitev delovnega področja;
• skrbi za primerno mikroklimo;

• načrtuje koncepte organizacije in učinkovitega vodenja malih podje-

• primerja in izvaja ustrezen, uspešen in učinkovit organizacijski

tij v kozmetiki;

model;

• pozna koncepte poslovne etike;

• načrtuje in nadzira delovne cilje v organizaciji na področju kozmeti-

• pozna zakonodajo s področja poslovanja;

ke in zdravega načina življenja;

• pozna elemente varstva potrošnikov izdelkov oz. storitev na podro-

• uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo pri načrtovanju

čju kozmetike in zdravega načina življenja;

in odločanju;

• pozna osnove vodenja.

• analizira ustrezno in učinkovito obliko motiviranja zaposlenih;
• analizira prisotnost delavcev na delovnem mestu;
• analizira sodelovanje pri formalnih in neformalnih oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja zaposlenih.
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D6 - KOZMETIČNE NAPRAVE:
• spozna naprave za reševanje različnih kozmetičnih težav v kozmetič-

• pripravi prostor in aparature za izvajanje posamezne aparaturne

ni praksi;

tehnike;

• seznani se z varno uporabo kozmetičnih naprav;

• na osnovi anamneze in ugotovljenega stanja izbere ustrezno apara-

• spozna pomen natančnega upoštevanja navodil proizvajalcev;

turno tehniko in jo izvede ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov;

• usposobi se za presojo primernosti uporabe posamezne naprave

• svoje delo vrednoti in dokumentira ter svetuje stranki.

glede na kozmetični problem;
• spozna pomen natančnega prepoznavanja indikacij in kontraindikacij za uporabo aparatov;
• spozna način uporabe in učinke različnih naprav;
• spozna pomen ustrezne komunikacije s stranko in svetovanja stranki;
• razume pomen natančnega vrednotenja in dokumentiranja dela.
D7 - MASAŽNE TEHNIKE:
• spozna pomen pravilnosti presoje za ustrezno alternativno masažno

• ustrezno pripravi prostor za izvajanje različnih alternativnih tehnik

tehniko;

masaže;

• spozna pomen natančnega prepoznavanja indikacij in kontraindika-

• na osnovi anamneze in ugotovljenega stanja izbere ustrezno alter-

cij za izvajanje posameznih alternativnih tehnik masaže;

nativno masažno tehniko in jo izvede ob upoštevanju vseh varnostnih

• spozna učinke in mehanizem delovanja na telo in psiho stranke;

predpisov;

• spozna pomen prepoznavanja negativnih učinkov in ukrepanja;

• v primeru pojava stranskih učinkov ustrezno ukrepa;

• spozna pomen ustrezne komunikacije s stranko in svetovanja stranki;

• varuje lastno zdravje (upošteva ergonomska načela);

• razume pomen natančnega vrednotenja in dokumentiranja dela.

• svoje delo vrednoti in dokumentira ter svetuje stranki;
• spremlja rezultate svojega dela skozi daljše obdobje in jih zna uporabiti v raziskovalne namene.

D8 – AROMATERAPIJA:
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• spozna pomen priprave na aromaterapijo;

• ustrezno pripravi prostor za izvajanje aromaterapije;

• spozna pomen natančnega prepoznavanja indikacij in kontraindika-

• na osnovi anamneze in ugotovljenega stanja v sodelovanju s stranko

cij za uporabo različnih načinov aromaterapije;

pripravi ustrezno aromaterapevtsko mešanico;

• razume pomen sodelovanja stranke pri izboru eteričnih olj in pripravi

• izvede aromaterapijo (aromaterapevtska masaža obraza in telesa,

aromaterapevtske mešanice;

kopeli, inhalacije, obloge, ovitki, aroma svetilke, razprševalci …);

• spozna učinke in mehanizem delovanja aromaterapije na telo in

• v primeru pojava stranskih učinkov ustrezno ukrepa;

psiho stranke;

• varuje lastno zdravje in zdravje stranke;

• spozna pomen prepoznavanja negativnih učinkov in ukrepanja;

• svoje delo vrednoti in dokumentira ter svetuje stranki;

• spozna pomen ustrezne komunikacije s stranko in svetovanja stranki;

• spremlja rezultate svojega dela skozi daljše obdobje in jih zna upora-

• razume pomen natančnega vrednotenja in dokumentiranja dela.

biti v raziskovalne namene.
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D9 - SPECIALNA PEDIKURA:
• spozna pomen pravilne priprave prostora, izvajalca, pripomočkov,

• ustrezno pripravi prostor za izvajanje specialne pedikure;

sredstev in stranke za izvedbo specialne pedikure;

• pri pripravi sredstev in pripomočkov upošteva higienske predpise;

• razume pomen upoštevanja in izvajanja higiensko-sanitarnih pred-

• s stranko vodi ciljni razgovor, na podlagi katerega prepozna zdra-

pisov;

vstvene težave, opredeli indikacije in kontraindikacije za izvedbo

• spozna pomen ustrezne komunikacije s stranko;

specialne pedikure ter prepozna stanja, ki zahtevajo napotitev k

• spozna pomen anamneze in prepoznavanja zdravstvenih težav, ki

zdravniku;

vplivajo na stanje nog;

• ustrezno pripravi stranko in opravi pregled nog;

• spozna pomen prenosa teoretičnih znanj v praktično delo;

• na osnovi ugotovljenega stanja načrtuje potek dela;

• spozna pomen natančnega prepoznavanja indikacij in kontraindika-

• izvede izbrano tehniko specialne pedikure;

cij za izvajanje specialne pedikure;

• v primeru nastopa zapletov pri stranki ali poškodbe stranke ustrezno

• razume pomen prepoznave stanj, pri katerih je potrebna napotitev

ukrepa;

k zdravniku;

• varuje lastno zdravje (upošteva ergonomska načela);

• spozna pomen pravilne izbire specialne tehnike pedikure in njeno

• pred opravljeno storitvijo, med in po njej smiselno uporablja

natančno izvedbo;

postopke čiščenja, razkuževanja in sterilizacije in ob tem upošteva

• spozna pomen ustreznega svetovanja stranki za preprečevanje težav

navodila proizvajalcev in stroke;

in zdrav način življenja;

• svoje delo vrednoti in dokumentira ter svetuje stranki;

• razume pomen natančnega vrednotenja in dokumentiranja dela.

• spremlja rezultate svojega dela skozi daljše obdobje in jih zna uporabiti v raziskovalne namene.

D10 - ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA:
• spozna pomen zdravega načina življenja za celotno populacijo ter za

• deluje v skladu z zdravim načinom življenja;

lastno zdravje in dobro počutje;

• promovira aktivnosti na področju duševnega zdravja in osebne

• zave se pomena svojega ravnanja za kakovosten življenjski slog;

sprostitve;

• zave se vloge in pomena duševne aktivnosti, osebne sprostitve,

• svetuje aktivnosti s področja preventivnih dejavnosti za doseganje

telesnega gibanja, zdrave prehrane in drugih dejavnikov za zdravje in

harmonije telesnega in duševnega dobrega počutja;

dobro počutje celotne populacije;

• promovira telesno aktivnost in zdravo prehrano;

• spozna pomen svetovanja strankam za zdrav način življenja;

• strankam svetuje, kako ravnati za zdrav način življenja;

• spozna storitve in izdelke na področju zagotavljanja zdravega načina

• kritično vrednoti ponudbo s področja storitev in prodaje za dobro

življenja.

počutje v slovenskem okolju;
• svetuje storitve, izdelke in prodajo na področju zagotavljanja zdravega načina življenja.

D11 – ESTETIKA:
• razume in upošteva pomen doslednega izvajanja in upoštevanja

• samostojno pripravi delovni prostor, opremo, pripomočke in proi-

zakonodajnih in higienskih predpisov;

zvode za izvedbo postopka manikire;

• pozna postopke za sterilizacijo pribora in dezinfekcijo oseb ter pripo-

• upošteva pravila osebne priprave in uporabo zaščitnih sredstev za

močkov in aparatur za delo.

izvedbo manikire;
• samostojno sprejme stranko, vodi razgovor, opredeli indikacije,
načrtuje izvedbo primernega postopka manikire in izključi kontraindikacije;
• pravilno očisti in dezinficira pripomočke in proizvode ter pripravi
pripomočke za sterilizacijo.
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• spozna način analize stanja nohtov in kože rok, samostojno načrtuje

• definira stanje nohta, opredeli morebitne posebnosti ali deformacije

izvedbo primernega postopka, ustrezno svetuje stranki in izbira

na nohtih in koži rok;

proizvode;

• pojasni nastanek in posledice določenega stanja ter stranki svetuje

• spozna različne tehnike nadgradnje osnov manikire: permanentno

najprimernejši postopek manikire;

lakiranje, podaljševanje nohtov z različnimi tehnikami, korekcijo

• stranki svetuje najprimernejši postopek glede na dejansko stanje

podaljšanjih nohtov z različnimi tehnikami, kreiranje umetnih nohtov

naravnega nohta in ga samostojno izvede, v primeru hujše oblike

na poškodovano osnovo;

bolezenskega stanja svetuje obisk pri zdravniku;

• spozna različne tehnike manikire, uporabo in sestavo proizvodov za

• samostojno izvaja različne postopke manikire; podaljševanje

izvedbo postopkov;

naravnih nohtov z gelom s pomočjo šablone, podaljševanje nohtov z

• spozna tehnike podaljševanja naravnih nohtov z gelom s šablo-

akrilom s pomočjo šablone, korekturne tehnike; piljenje, dograditev

nami, podaljševanje naravnih nohtov z akrilom s pomočjo šablone,

narastka, popravilo mehanskih poškodb na naravnih in podaljšanih

korekturne tehnike, piljenje gela, dograditev narastka in popravilo

nohtih, popravilo deformacij ter tehnike poslikav na nohtih;

mehanskih poškodb nohtov ter deformacij ter tehnike poslikav;

• uporablja različne pripomočke in proizvode ter razume njihovo

• razume pomen dokumentiranja in se zaveda odgovornosti varovanja

sestavo, pravilno kombinira postopke in materiale za izvedbo special-

podatkov stranke.

nih tehnik manikire;
• dokumentira podatke in izvedbo postopkov ter svetuje stranki.

• spozna različna delovna okolja, v katerih vizažist opravlja svoje delo

• samostojno načrtuje potek dela, pripravi delovni prostor, opremo,

ter značilnosti načrtovanja in izvajanja samostojnega ali skupinskega

pripomočke in proizvode za izvedbo ličenja;

dela;

• upošteva načela poslovnega bontona in izvaja predpise osebne

• razume in upošteva pomen doslednega izvajanja zakonodajnih in

priprave na delo.

higienskih predpisov na področju ličenja.
• pozna tehnike, pripomočke in izdelke za čiščenje in zaščito kože

• samostojno izbira pripomočke in izdelke za čiščenje in zaščito kože

obraza in telesa pred ličenjem;

obraza in telesa pred ličenjem, pri tem upošteva tip in stanje kože;

• spozna postopke za izvedbo ustreznih specialnih tehnik in načinov

• samostojno sprejme stranko in ji svetuje ustrezno ličenje ter izvaja

ličenja;

specialne tehnike ličenja za posebne priložnosti;

• spozna pomen izbire ustreznih tehnik in načina ličenja;

• samostojno izvaja postopke specialnih tehnik in načinov ličenja;

• spozna pravila za ličenje z vidika morfologije obraza in izvedbo

• izvaja postopke ličenja z upoštevanjem morfologije obraza, poenoti

postopka ličenja, liči oči, nos, ustnice, oblikuje ličnice, liči in oblikuje

ten kože, korigira nepravilnosti, senči in poudarja simetrijo obraza, liči

obrvi;

oči, oblikuje in liči obrvi ter ustnice;

• spozna uporabo pripomočkov in izdelkov glede na tip in stanje kože;

• izvaja tehnike poslikave obraza in telesa in maskiranja;

• spozna korekturne tehnike;

• izvaja specialne tehnike ličenja z vključevanjem specialnih efektov;

• pozna pravila oblikovanja obrvi glede na elemente obraza;

• ustrezno izpolni in vodi dokumentacijo ter strankam oz. modelom

• spozna značilnosti ličenja za posebne priložnosti;

ustrezno svetuje.

• spozna tehnike in izdelke za poslikavo obraza in telesa;
• spozna osnove maske in tehnike za doseganje posebnih specialnih
efektov.

82

Katalog znanja VSŠKV - Višješolski študijski program Kozmetika

5. OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
1. letnik

Število kontaktnih ur: 400
Oceno izpita sestavljata:
- ocena praktičnega dela pri delodajalcu (kakovost in kvantiteta opravljenega dela, odnos do dela,
do materiala in energije, do varnosti pri delu in ekologije, do sodelavcev in strank);
- ocena seminarske naloge z zagovorom ter zagovor poročila o delu na PRI.
2. letnik

Število kontaktnih ur: 400
Oceno izpita sestavljata:
- ocena praktičnega dela pri delodajalcu (kakovost in kvantiteta opravljenega dela, odnos do dela,
do materiala in energije, do varnosti pri delu in ekologije, do sodelavcev in strank);
- ocena zagovora poročila o delu na PRI.
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Na podlagi 15. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,
št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12
– ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) ministrica za izobraževanje, znanost in
šport izdaja
ODREDBO
o sprejemu višješolskega študijskega programa Kozmetika
1. člen
Na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje, sprejetega na 159. seji, dne 10. februarja 2017, ministrica, pristojna za izobraževanje sprejme
višješolski študijski program Kozmetika za pridobitev naziva strokovne izobrazbe višji kozmetik/
višja kozmetičarka, okrajšano viš. kozm.
2. člen
(1) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena nadomešča višješolski študijski program
Kozmetika, ki je bil sprejet s Pravilnikom o sprejemu višješolskih študijskih programov KOZMETIKA, VELNES in spremembah višješolskih študijskih programov FOTOGRAFIJA, OBLIKOVANJE
MATERIALOV, MEDIJSKA PRODUKCIJA, GOSTINSTVO IN TURIZEM, GOZDARSTVO IN LOVSTVO
(Uradni list RS, št. 79/10).
(2) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
objavi na svoji spletni strani.
(3) Višješolski študijski program iz prejšnjega člena se začne izvajati s študijskim letom
2017/2018.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-14/2017
Ljubljana, dne 20. marca 2017
EVA 2017-3330-0019
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica
za izobraževanje, znanost in šport

Uredila:
Jelica Pegan Stemberger
Za potrebe verifikacije programa VSŠKV
Junij 2017
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