36

Skokovit napredek v
kozmetični znanosti
in rastoče potrebe
trga »lepotne industrije« se odražajo v
vedno učinkovitejših,
a tudi za uporabo
zahtevnejših
preparatih in
aparaturnih tehnikah za kozmetično
nego. Hkrati z
učinkovitostjo postopkov se povečuje
tudi tveganje za
zaplete, zato so
najrazvitejše države
zaznale potrebo po
dvigu znanja na tem
področju (na sliki
študentke pri vajah iz
Kozmetične nege II v
3 letniku).

Besedilo: prof. dr. Janko Žmitek, dekan VIST – Visoke šole za storitve
Fotografije: Darko Sintič, študent fotografije na VIST

Odslej tudi magistrski
študij kozmetike!
Decembra 2011 je Nacionalna agencija za kakovost
v visokem šolstvu (NAKVIS) potrdila program
magistrskega študija kozmetike. Poleg Velike
Britanije je tako Slovenija postala druga država
v Evropi, v kateri bo mogoče študij kozmetike
nadaljevati na magistrski stopnji. Študij je odziv
na hiter napredek kozmetične znanosti ter na vse
kompleksnejše in zahtevnejše kozmetične izdelke
in aparature, ki ob nepravilni uporabi lahko
predstavljajo tudi tveganje za zdravje. Izvajalka
študijskega programa je Visoka šola za storitve
(VIST), kjer že nekaj let izvajamo tudi dodiplomski
študij kozmetike. S študijem bomo pričeli jeseni
2012.
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Magistrski
študij omogoča
diplomiranim
kozmetičarkam,
pod določenimi
pogoji pa tudi
drugim s končanim
ustreznim
visokošolskim
študijem 1. bolonjske stopnje, nadaljevanje študija na
2. bolonjski stopnji
do naziva magistrica kozmetike.

V zadnjih letih smo priča skokovitemu
napredku v kozmetični znanosti in
rastočim potrebam trga »lepotne industrije«, kar se odraža v vedno učinkovitejših,
a tudi za uporabo zahtevnejših preparatih in aparaturnih tehnikah za
kozmetično nego obraza in telesa. Hkrati
z učinkovitostjo postopkov pa se žal
povečuje tudi tveganje za nepravilno
uporabo takšnih tehnik in preparatov ter
s tem za zaplete, zato so najrazvitejše
države zaznale potrebo po dvigu znanja
na področju kozmetične nege. V skladu
s temi trendi smo v Sloveniji leta 2008
na VIST pričeli izvajati dodiplomski študij
kozmetike (1. bolonjska stopnja), ki ga bo
odslej mogoče nadaljevati na magistrski
stopnji. Slovenija je namreč poleg Velike
Britanije postala druga država v Evropi, v
kateri je študij kozmetike mogoče nadaljevati na podiplomski stopnji. Izven
Evrope so podiplomski študiji kozmetike
na nivoju, ekvivalentnem 2. bolonjski
stopnji, že dobro uveljavljeni v Avstraliji,
Rusiji in nekaterih razvitih azijskih državah,
število držav s takšnim študijem pa se v
zadnjem času razmeroma hitro povečuje.
Najzahtevnejši je študij kozmetike v Rusiji,
ki ga je mogoče opravljati kot enoletno
specializacijo iz kozmetične nege šele po
dokončani medicinski fakulteti ter 3-letni
specializaciji iz dermatologije.
Magistrski študijski program Kozmetika

zapolnjuje vrzel med dermatologijo in
kozmetiko. Zasnovan je na znanjih iz dermatologije in medicinskih osnovah kozmetike, znanjih o naprednih kozmetičnih
izdelkih, prehrani ter sprostitvenih tehnikah, čemur sledijo predmeti s področja

aparaturnih tehnik in zahtevne, usmerjene kozmetične nege, namenjene
posebnim stanjem kože, pripravam kože
na operacije, negi kože po operacijah,
korekturnega ličenja in drugih zanimivih
področij. Študentje bodo tako pridobili
znanja, potrebna za celovito in kakovostno delo v kozmetičnih salonih ali v timih z
dermatologi in kirurgi, naučili pa se bodo
tudi raziskovalnih pristopov.
Akreditacijo za izvajanje študija je dobila
Visoka šola za storitve v Ljubljani (VIST), ki
je program razvila na osnovi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem triletnega dodiplomskega študija kozmetike. V ta študij je
trenutno vključenih okrog 200 študentk,
sredi marca 2012 pa so študij zaključile
prve diplomirane kozmetičarke.
Magistrski študij omogoča diplomiranim
kozmetičarkam, pod določenimi pogoji
pa tudi drugim s končanim ustreznim
visokošolskim študijem 1. bolonjske
stopnje, nadaljevanje študija na 2. bolonjski stopnji do naziva magistrica kozmetike.
Z uvedbo magistrskega študija kozmetike 2. bolonjske stopnje Slovenija prevzema vodilno vlogo v izobraževanju
na področju kozmetike v celinski Evropi,
kar je pomembno tako za uporabnice
in uporabnike teh storitev, kot tudi za
gospodarski napredek države, saj se s
tem dodatno povečujejo konkurenčne
prednosti Slovenije na širšem področju
kozmetične, pa tudi velneške dejavnosti.

VIST je na podlagi izkušenj, pridobljenih z izvajanjem
triletnega dodiplomskega študija
kozmetike (na sliki
študentke pri vajah
iz Kozmetične nege
II v 3. letniku) razvila magistrski študij
Kozmetika.
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Prve
diplomirane

kozmetičarke
so…?

Besedilo: Urška Dimnik, VIST – Visoka šola
za storitve, Oddelek za kozmetiko
Fotografija: Mitja Ličar,
študent fotografije na VIST

Diplomirana kozmetičarka
Kati Grom, ki je med prvimi
končala visokošolski študij
kozmetike na VIST – Visoki
šoli za storitve, med delom
v Dermatološkem centru
Parmova.
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Prve diplomirane kozmetičarke v Sloveniji
so: Edita Pasić, Špela Kink Bravničar, Simona
Škraba, Katarina Maja Škorjanc, Ana Prunk.
Diplomirale so 13. marca letos in sicer z
uspešnim zagovorom svojih diplomskih
nalog z različnih področjih kozmetike, ki jih
pokriva visokošolski študij kozmetike na VIST
– Visoki šoli za storitve, in sicer:
• Edita Pašić z nalogo Moška nega (mentorica Mateja Kovačič, mr. ph.),
• Špela Kink Bravničar z nalogo
Oblikovanje maske za gledališko
predstavo Snežna kraljica (mentorica
Veselka Šorli Puc; naloga je bila izvedena
za predstavo Lutkovnega gledališča v
Ljubljani),
• Simona Škraba z nalogo Psihološki in
fiziološki učinki pedikure po 30. letu
(mentorica Mirjam Rogl Butina, dr. med.,
spec. dermatovenerologije, delovna mentorica Slavica Bizjan),
• Katarina Maja Škorjanc z nalogo Poklicne
bolezni kozmetikov (mentorica Snežana
Kocijančič Snežane Kocijančič, dr. med.),
• Ana Prunk z nalogo Odziv refleksnih con
na stopalu pred in po telesni aktivnosti (mentorica Milena Plut Podvršič, dr. med.,
spec., somentor prof. dr. Marko Šibila),
• Kati Grom z nalogo Zadovoljstvo in
pričakovanja od posega pri laserskem odstranjevanju dlak (mentor
prof. dr. Miloš Pavlović, somentorica mag.
Metka Adamič, dr. med.; delo je opravila
v Diagnostičnem centru Parmova v
Ljubljani).
Z zagovori diplomskih nalog so študentke
zaključile visokošolski študij kozmetike na
VIST, ki so ga začele pred dobrimi tremi leti,
in pridobile naziv diplomirana kozmetičarka
(VS). Pridobljeno znanje že s pridom
prenašajo v prakso v Dermatološkem centru Parmova, v Sunny studiu, v centru za
kozmetično in pedikersko dejavnost Alden
d.o.o. in drugje. Delodajalci so z njihovim
znanjem zelo zadovoljni. Večina od njih je
izrazila željo, da jeseni študij nadaljujejo na
magistrski stopnji kozmetike, saj so med
študijem utrdile prepričanje, da znanja ni
nikoli dovolj.
Vodstvo in sodelavci VIST prvim diplomiranim kozmetičarkam čestitajo in jim želijo
uspešno kariero.

