ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към СДРУЖЕНИЕ «ПАРТНЬОРИ – КС»
София 1229, жк «Връбница», бл. 534
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УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ
“КОЗМЕТИК”
(обучение по рамкова програма “Б” съгласно чл.10 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното
направление

815 Фризьорски и козметични услуги

Наименование и код на
професията

815020 Козметик

Наименование и код на
специалността

8150201 Козметика

Степен на професионална
квалификация

Втора

Срок на обучение

660 учебни часа

Общ брой часове

660 учебни часа

Брой часове по теория

186 учебни часа

Брой часове по практика

474 учебни часа

Форма на обучение

дневна, задочна, дистанционна, индивидуална,
групова, вечерна

Организационна форма

квалификационен курс

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Козметик”,
специалност
“Козметика”, обучаваният формира ключови професионални
компетенции за изпълнение на основните дейности, характерни за професията,
придобиват се знания, умения и адекватно отношение при решаване на конкретни
проблеми.
ОБУЧАВАНИЯТ трябва да придобие следните ЗНАНИЯ в сферата на:
•

Цели и задачи на материалознанието;

•

Новостите в козметиката;

•

Основните характеристики на съвременните средства за прилагане на
козметични процедури;

•

Технология на декоративната козметика;

•

Технология на приготвяне и прилагане на различни видове маски за лице и
тяло;

•

Технология за приготвяне и прилагане на различни видове компреси;

•

Процедури при акне и неговото третиране;

•

Електрокозметичните апарати, които се използват при работа в козметичния
салон; Основните характеристики на съвременните средства за масаж на
кожата; Анатомия и физиология на кожата;

•

Козметичните недостатъци;

•

Физиологичното действие на масажа;

•

Техника на масажа;

•

Методите на хигиената.

ОБУЧАВАНИЯТ трябва да придобие следните УМЕНИЯ в сферата на:
•

Дезинфектиране на инструментите;

•

Организиране на

предварителни

мерки

за

осигуряване

на

неотложна

медицинска помощ;
•

Оказване на до-лекарска помощ при различни случаи;

•

Почистване на лицето, прилагане на различни видове козметични процедури;

•

Почистване на лицето и тялото, извършване на пилинг;

•

Приготвяне и полагане на маски и компреси върху различни части от тялото и
лицето;

•

Извършване на класически цял масаж;

•

Извършване на точков масаж;

•

Извършване на антицелулитен, отслабващ и спортен масаж;

•

Извършване на електроепилация;

•

Спазване на хигиенните изисквания за прилагане на масаж;

•

Извършване на депилация

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
1.1. Входящо образователно ниво:
•

Завършен клас от основното образование;

•

Завършено основно образование;

•

Завършен клас от средното образование;

•

Завършено средно образование

1.2.Възможности за продължаване на професионалното обучение:
•

Професионално обучение за придобиване степен на професионална
квалификация

