Szépészet ágazat
Manapság a szépségiparnál csak az informatika fejlődik gyorsabban és dinamikusabban.
A növekedés Magyarországon is jól érzékelhető. A tudomány gyors fejlődése a
szépségiparban is szükségessé tette a magas technológiai tudást. Az ágazatban tudással
megalapozott, személyre szabott, megtervezett, megbízható szolgáltatásra van szükség
valamennyi területen, ezért a kozmetikus, a fodrász és a kéz- és lábápoló szakemberek
technikusi képzés keretében a szakképzettség megszerzése mellett érettségi bizonyítványt is
szereznek.
Az ágazat szakmái jó választást jelentenek mindazoknak, akiket érdekel a szépség, a divat,
az új dimenziók megismerése.

VÁLASZTHATÓ KÉPZÉSEK ÉS SZAKMAIRÁNYOK 5 ÉVES TECHNIKUMI KÉPZÉSBEN
•

Fodrász

•

Kozmetikus technikus

Fodrász
Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
A szakmához tartozó szolgáltatások magukba foglalják, a haj-, a fejbőr, arc szőrzet
formázását, tisztítását, ápolását, a különböző hajvágásokat, a vizes és száraz haj formázását,
a haj tartós formaváltoztatását, színváltoztatását, alkalmi frizurát, tanácsadást. A fodrász
szolgáltat: nőnek, férfinek, gyermeknek egyaránt.

KOMPETENCIAELVÁRÁS

Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kommunikáció, csapatmunka.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
•

vendégfogadást végez, megtervezi; a kívánt szolgáltatást, diagnosztizál objektív és
szubjektív szempontok alapján, eszközfertőtlenítést szolgáltatáshoz alkalmazott eszközök

esetében;
•

tudatosan alkalmazza a férfi arc borotválását, szakáll - bajusz formázását, hajvágási,
hajszárítási technológiákat, divatkövetéssel, termékfelhsználást

•

megtervezi a haj színváltoztatásait, alkalmazza a megfelelő termékeket, technológiákat,
szüksésg szerint;

•

elvégzi az alap és divathajvágási formákat, alkalmazza a szükséges technológiákat,
technikákat, hajszárítást a szükséges eszközökkel

•

megtervezi és elvégzi a különböző hajhosszabbítási technológiákat, technikákat és
alkalmi hajviseletet készít fizikai formaváltoztató eszközök segítségével, díszítés
alkalmazásával;

•

minden szolgáltatást követően tanácsot ad a vendégének otthoni hajápoláshoz és
hajformázáshoz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus
megjelenéséhez hozzájárulni, a változó és folyamatosan fejlődő termékek, eszközök
segítségével a divatot ismertetni, ajánlani, irányítani.

Kozmetikus technikus
Szépészet ágazat 5 éves képzése, amely érettségivel és technikus szintű szakképzettség
megszerzésével zárul.
A kozmetikus technikus kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, diagnosztizál,
kezelési tervet állít össze, professzionális kozmetikumokkal dolgozik. Hozzájárul és támogatja
az ápoltság, higiénia, szépség és egészség megőrzését.
KOMPETENCIAELVÁRÁS

Formaérzék, térlátás, kézügyesség, kreativitás, állóképesség, kiváló kommunikációs készség.
A SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
•

kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végez, manuális és gépi módszerekkel;

•

diagnosztizál, kezelési tervet állít össze, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat
kezel;

•

professzionális kozmetikumokkal dolgozik, azok alap-, és hatóanyagait ismeri, és
kiválasztja a bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő
készítményt;

•

tanácsot ad az otthoni bőrápolással kapcsolatban;

•

speciális arc és testkezelést végez;

•

megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken vesz
részt;

•

testkezelést végez manuálisan (testtekercselés, pakolások felhelyezése, testmasszázs);

•

különböző test-és arcfestési technikákat alkalmaz;

•

smink-technikákat alkalmaz.

Ajánlott minden fiatal számára, aki szeret emberekkel foglalkozni, mások esztétikus,
megjelenéséhez hozzájárulni.
Felvétellel kapcsolatos információk:
•

Tagozatkód: 0110

•

Felvehető létszám: 48 fő

•

Központi írásbeli felvételi kötelező

