
Skokovit napredek v 
kozmetični znanosti 
in rastoče potrebe 
trga »lepotne indus-
trije« se odražajo v 
vedno učinkovitejših, 
a tudi za uporabo 
zahtevnejših 
preparatih in 
aparaturnih tehni-
kah za kozmetično 
nego. Hkrati z 
učinkovitostjo post-
opkov 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).

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.

Besedilo: prof. dr. Janko Žmitek, dekan Vist – Visoke šole za storitVe
fotografiJe: darko sintič, študent fotografiJe na Vist
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zapolnjuje vrzel med dermatologijo in 
kozmetiko. Zasnovan je na znanjih iz der-
matologije in medicinskih osnovah koz-
metike, znanjih o naprednih kozmetičnih 
izdelkih, prehrani ter sprostitvenih tehni-
kah, čemur sledijo predmeti s področja 

Magistrski 
študij omogoča 
diplomiranim 
kozmetičarkam, 
pod določenimi 
pogoji pa tudi 
drugim s končanim 
ustreznim 
visokošolskim 
študijem 1. bolon-
jske stopnje, nad-
aljevanje študija na 
2. bolonjski stopnji 
do naziva magis-
trica kozmetike. 

VIST je na pod-
lagi izkušenj, prido-
bljenih z izvajanjem 
triletnega dodip-
lomskega študija 
kozmetike (na sliki 
študentke pri vajah 
iz Kozmetične nege 
II v 3. letniku) razvi-
la magistrski študij 
Kozmetika.

V zadnjih letih smo priča skokovitemu 
napredku v kozmetični znanosti in 
rastočim potrebam trga »lepotne indus-
trije«, kar se odraža v vedno učinkovitejših, 
a tudi za uporabo zahtevnejših pre-
paratih 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 nad-
aljevati 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 

aparaturnih tehnik in zahtevne, usmer-
jene 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 kakovost-
no 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, pri-
dobljenih z izvajanjem triletnega dodip-
lomskega 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. bolon-
jski stopnji do naziva magistrica kozme-
tike. 
Z uvedbo magistrskega študija kozme-
tike 2. bolonjske stopnje Slovenija pre-
vzema 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.
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