
Med študijem v programu Kozmetika se boste 
naučili, kako narediti nego obraza, nego telesa, 
pedikuro, manikiro, masažo … Spoznali boste 
zahtevnejše in sodobne kozmetične naprave. 
Del programa so izbirni moduli Estetika, Masažne 
tehnike, Aromaterapija, Specialna pedikura in 
Zdrav način življenja.

Spoznali boste osnove trženja in podjetništva, 
poslovnega komuniciranja in vodenja, svetovanja 
za dobro počutje, tako da boste tudi z lastnim 
salonom izstopali.

Postanite odlična višja kozmetičarka/višji 
kozmetik. 

V šolnino so vključeni tudi vsi pripomočki 
in materiali za praktične vaje. 

Naziv strokovne izobrazbe:
Višji kozmetik/Višja kozmetičarka 
(raven 6/1)
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PREDMETNIK PROGRAMA KOZMETIKA

Obvezni predmeti

Koristi za vas

Študij vključuje strokovne ekskurzije.

Znali boste izvajati in načrtovati kozmetično nego 
z uporabo zahtevnejših naprav v kozmetiki.

Znali boste svetovati o zdravem načinu življenja 
in opravljati različne masažne tehnike.

Spoznali boste aktualne trende pri ličenju in 
manikiri.

Pridobili boste znanja za samostojno vodenje 
kozmetičnega salona.

 
predvsem odnos med predavatelji in študenti, 
saj nisem bila le številka, ampak so me poznali 
po imenu. Predavateljem je bilo v interesu, da 
pridobimo čim več znanja in uspešno zaključimo 
študij.«

 › Strokovna terminologija v tujem jeziku
 › Poslovna komunikacija in vodenje
 › Računalništvo in informatika
 › Biokemija in farmakognozija
 › Anatomija, fiziologija z osnovami patologije
 › Mikrobiologija z epidemiologijo
 › Dermatovenerologija
 › Kozmetologija
 › Kozmetična nega
 › Podjetništvo, trženje in kakovost storitev
 › Svetovanje za dobro počutje
 › Kultura vedenja
 › Delovanje in uporaba kozmetičnih naprav
 › Predmet odprtega kurikula 1
 › Predmet odprtega kurikula 2
 › Praktično izobraževanje 1, 2
 › Prosto izbirni predmet

Izbirni moduli 

MODUL:
Estetika 

 › Specialne tehnike manikire
 › Specialne tehnike ličenja

MODUL:
Masažne tehnike

 › Refleksnoconska masaža
 › Alternativne masažne tehnike

MODUL:
Aromaterapija

 › Uporaba eteričnih olj
 › Aromakozmetika

MODUL:
Specialna pedikura

 › Problemi nog in stopal
 › Specialne tehnike pedikure

MODUL:
Zdrav način življenja

 › Duševna aktivnost in osebna sprostitev
 › Telesno gibanje in zdrava prehrana

Izbirni modul bo izveden, če ga bo izbralo vsaj 20 
študentov.

Rebeka Pšajd, diplomantka
»Za študij kozmetike sem se 
odločila iz preprostega razloga, 
ker sem globoko v sebi vedela, 
da je ta poklic pravi zame, da 
bom v tem delu neizmerno 
uživala. Poudarila bi

Partnerji programa: 
BABOR, Kozmetika Afrodita, MUD – Make-up 
Designory.

Edini program s področja kozmetike 
v severovzhodni Sloveniji. 

Kako boste 
študirali
Predavanja in vaje v 
sodobnih učilnicah

Za lažji začetek študija bomo za vas organizirali 
uvodni dan, kjer se boste spoznali z načinom študija. 
Predavanja in vaje potekajo popoldan v sodobno 
opremljenih učilnicah v centru mesta Maribor, izjemoma 
lahko tudi dopoldan ali v soboto. Delo bo aktivno, 
pripravljali boste projektne naloge. 

Vaje bodo potekale v kozmetični učilnici, praksa pa v 
izbranem kozmetičnem salonu. 

Poleg predavateljev vas bo spremljala tudi vodja 
programa. Zaupajte nam, na Dobi ne boste le en izmed 
obrazov v učilnici. 

Spoznali boste priznane slovenske vizažiste 
in preizkusili najsodobnejše naprave.


