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O VIST
Visoka šola za storitve (VIST) je samostojni visokošolski zavod, ustanovljen leta
2007. Akreditirana je za izvajanje visokošolskih študijskih programov s področja
storitev in umetnosti ter vpisana tudi v razvid izvajalcev raziskovalne dejavnosti
pri ARRS. Deluje v okviru Oddelka za kozmetiko in Oddelka za fotografijo, del
prvega pa je Inštitut za kozmetiko VIST, v okviru katerega izvajamo raziskave s
področja kozmetike in velnesa.
Od l. 2008 izvajamo visokošolski študijski program Kozmetika 1. stopnje (7
raven) za naziv diplomirana kozmetičarka oz. diplomirani kozmetik, od l. 2012
pa tudi magistrski študijski program Kozmetika 2. stopnje (8. raven) za naziv
magistrica kozmetike oz. magister kozmetike. Oba sta edina tovrstna študijska
programa v Sloveniji in širši regiji, zato sta že od začetka zanimiva tudi za
študente iz mednarodnega prostora. V okviru obeh so akreditirani tudi delni
študiji – moduli, ki so namenjeni izpopolnjevanju na visokošolskem nivoju.
Od l. 2009 izvajamo tudi študijski program Fotografija 1. stopnje, edini tovrstni
študij v Sloveniji, ki je posvečen izključno fotografiji, nudi pa priložnosti tudi
študentkam kozmetike, da ustvarjajo v skupnih projektih s študenti fotografije.
VIST uspešno sodeluje s številnimi domačimi in tujimi strokovnjaki, ustanovami
in podjetji, delno tudi v okviru programa Erasmus+, izvaja raziskave za domača
in tuja podjetja, različne projekte in programe, sam ali s partnerji, npr. v okviru
Strategije pametne specializacije RS, raziskovalnega programa Prehrana in javno
zdravje, ARRS projekta Izzivi doseganja preskrbljenosti z vitaminom D,
programa Pametno s soncem za zdravo in mladostno kožo, projektih Po
kreativni poti do znanja in drugih. V projekte vključuje tudi študente.

Uvodne besede
V l. 2017 smo praznovali 10-letnico delovanja in 5-letnico izvajanja magistrskega
študija kozmetike, l. 2018 pa 10-letnico izvajanja dodiplomskega študija
Kozmetika 1. bolonjske stopnje. Obletnice, vredne proslavljanja, saj se je v tem
času VIST razvil v osrednjo ustanovo znanja na področju kozmetike (in
fotografije) v Sloveniji in postaja vedno pomembnejši dejavnik tudi v širšem
prostoru tako z izobraževanjem kot z raziskovalnim delom. Z nami se Slovenija
uvršča med vodilne države na področju izobraževanja v kozmetiki. Sodobnim
trendom ne le sledimo, temveč jih vedno bolj tudi ustvarjamo! Dosežke stroke in
rezultate lastnega dela sproti vnašamo v učne procese. Pedagoško delo
povezujemo s prakso. Na področje kozmetike in tudi velnesa tako vnašamo
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poglobljena uporabna znanja in s tem omogočamo bolj kakovostne – učinkovite
in varne storitve ter skrbimo za napredek in uveljavljanje stroke.
Naše diplomantke – diplomirane kozmetičarke in magistrice kozmetike, pa tudi
že študentke višjih letnikov, se s svojim znanjem uspešno uveljavljajo tako v
Sloveniji kot v mednarodnem
Vse aktivnosti VIST so usmerjene v
prostoru na različnih področjih
dobrobit študenta in njegovo čim boljšo
kozmetike in velnesa, za katera jih
strokovno usposobljenost!
usposabljamo. Ustanavljajo in
Skupina strokovnjakov Nacionalne agencije
vodijo svoja podjetja, kozmetične
za kakovost v visokem šolstvu
salone in velnes centre, ukvarjajo
se z raziskavami, razvojem in
trženjem, prevzemajo vodstvena in vodilna mesta v večjih firmah, uveljavljajo se
v svetu mode, gledališča, filma in medijev; pomembno dopolnjujejo zdravstvene
in druge time; so izumiteljice in inovatorke; rezultate svojega dela predstavljajo
na domačih in mednarodnih, tudi svetovnih strokovnih in znanstvenih
srečanjih…
Zato z optimizmom zremo v prihodnost in veseli bomo, če se nam boste
pridružili!
Prof. dr. Janko Žmitek, dekan
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Zakaj visokošolska študija kozmetike?
Poklic kozmetičarke, ki dela z ljudmi in na ljudeh, je nedvomno zelo lep, pomemben,
pa tudi zelo odgovoren. Kozmetičarka lahko bistveno vpliva ne le na videz, temveč
tudi na počutje, celo na zdravje. Srednješolsko izobražena kozmetičarka nedvomno
lahko izvaja vrsto opravil, a vseh potrebnih znanj kljub dodatnim neformalnim
izobraževanjem ne more imeti, da bi lahko kompetentno razumela in sledila hitremu
razvoju stroke. Znanstvena odkritja namreč razmeroma hitro najdejo pot v
kozmetiko z namenom, da se povečajo pozitivni učinki, a ob napačni uporabi se
dejansko povečuje tudi tveganje za negativne. Zato je za pravilno in varno delo
potrebnih vedno več sodobnih znanj. Šele z obvladovanjem temeljnih znanj z
različnih področij pa je mogoče usvajati in razumeti specifična znanja in procese z
interdisciplinarnega in kompleksnega področja, kakršno je kozmetika, ter slediti
hitremu napredku. To je pogoj za kakovostno delo v praksi in temu sta namenjena
oba študijska programa kozmetike.
Visokošolska izobrazba nedvomno prispeva k ugledu poklica in konkurenčnosti na
mednarodnem trgu delovne sile. Nadaljevanje študija kozmetike na magistrski
stopnji k vsemu navedenemu še dodatno prispeva in odpira še dodatne možnosti
zaposlovanja.
Ne nazadnje imajo kozmetičarke opravka tudi z vedno bolj izobraženimi strankami,
zato je prav, da so tudi same primerno izobražene.
Oba študija sta sodobno zasnovana. Dodiplomski študij pokriva širše področje
kozmetike – od kozmetične nege, pedikure in manikure, velnesa, vključno z
različnimi masažnimi tehnikami, aromaterapijo, refleksologijo, tehnikami limfne
drenaže ipd., pa do ličenja in maskerstva, kozmetologije ter podjetništva v kozmetiki.
S teh področij so mogoči tudi delni študiji – izpopolnjevanja v modulih.
Magistrski študij je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija kozmetike s
poudarkom na kompleksnih in specialnih kozmetičnih negah, vključno s
pooperativno, na osnovi dodatno poglobljenih in specialnih znanj, potrebnih za
celovito in visoko kakovostno nego v kozmetičnih salonih ali v timih z dermatologi,
kirurgi ipd. ter tako dodatno zapolnjuje vrzel med kozmetiko in dermatologijo.

S kakovostjo in širino študijev tako omogočamo diplomantkam – diplomiranim
kozmetičarkam in magistricam kozmetike dobro zaposljivost. Visoko so cenjene
tako doma kot v tujini!
Anita Jelen Žmitek, univ. dipl. kem.
direktorica
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Študijski program Kozmetika (1. stopnja)
Edini visokošolski študij kozmetike 1. st. v Sloveniji;
pokriva področje kozmetike in velnesa na dodiplomskem nivoju;
sodoben, mednarodno primerljiv, praktično usmerjen študij;
velika izbirnost predmetov/področij;
upoštevamo vaša predhodno pridobljena znanja, veščine,
izkušnje;
študij je mogoče nadaljevati na 2. stopnji do naziva magister /
magistrica kozmetike.
Študij traja tri leta in obsega 180 kreditnih točk (ECTS).
V prvem letniku je poudarek na temeljnih predmetih, v drugem na strokovnih
predmetih na osnovnem visokošolskem nivoju, v tretjem na izbirnih predmetih,
s katerimi študentje poglabljajo znanja in se lahko specializirajo na izbranih
področjih, ter praksi in izdelavi diplomskega dela.
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Vpisni pogoji
V
visokošolski
strokovni
študijski
program KOZMETIKA 1. stopnje se lahko
vpiše vsak, kdor je opravil:
maturo,
poklicno maturo,
ali zaključni izpit v kateremkoli
štiriletnem srednješolskem
izobraževanju.
V primeru večjega števila kandidatov od
razpisanih vpisnih mest bo sprejet sklep
o omejitvi vpisa.
Za študentke in študente brez predhodne
kozmetične izobrazbe izvedemo uvajalni
seminar za lažjo vključitev v delo pri
strokovnih predmetih.

Priznavanja
Študentom lahko na podlagi vloge za
priznavanje in ustreznih dokazil priznamo formalno in neformalno pridobljena
znanja ter delovne izkušnje, in sicer je potrebno za priznavanje:
izpitov, opravljenih na drugih visokošolskih ustanovah, predložiti učne
načrte ter potrdilo o opravljenih izpitih iz predmetov, ki so predmet prošnje
za priznavanje; priznavanje je mogoče le 10 let po opravljanju izpita.
praktičnega izobraževanja predložiti dokazila o najmanj 2 letih ustreznih
delovnih izkušenj ter avtoriziranih rezultatih tega dela.
predmetov oz. delov predmetov predložiti dokazila o neformalno
pridobljenih znanjih in izkušnjah ter rezultatih dela.
O priznavanjih odloča študijska komisija na podlagi primerjave z dokazili
izkazanih znanj in veščin ter vsebin, obsega in ciljev posameznega predmeta.

Prehodi med programi
Prehodi v program Kozmetika 1. st. z drugih študijskih programov so možni v
skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi
programi tako, da so zagotovljene realne možnosti za študij v tem programu, ter
s priznavanjem znanja, relevantnega za novi študijski program, ki ga je študent
usvojil v prejšnjem študijskem programu in ga izkazuje z ustreznimi dokumenti.
Vloge se obravnavajo individualno.
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Izvajanje študija
Izvajamo redni in izredni študij.
Predavanja potekajo s celotno skupino študentov,
vaje pa se izvajajo v skupinah, skladno z normativi.
Izredni študij je organizacijsko in časovno prilagojen
potrebam izredno vpisanih študentov. Prisotnost na
vajah je obvezna.

E-referat in spletna učilnica
Naši študentje imajo
dostop do e-referata in
spletne učilnice za
dostopanje do obvestil,
svojih ocen, prijave na
izpite ter do gradiv in za
komunikacijo z učitelji.

Pogoji za napredovanje
Za prehod iz 1. v 2. letnik
mora študent opraviti obveznosti iz 1. letnika v obsegu 49 kreditnih točk oz. vse
obveznosti in izpite iz predmetov: Anatomija in fiziologija z osnovami patologije
I, Higiena s prehrano, Izbrana poglavja iz kemije I, Mikrobiologija z
epidemiologijo, Izbrana poglavja iz kemije II, Kozmetična nega I in Anatomija in
fiziologija z osnovami patologije II.
Za prehod iz 2. letnika v 3. letnik
mora študent opraviti vse obveznosti iz 1. letnika in obveznosti iz 2. letnika v
obsegu 47 ECTS oz. vse obveznosti in izpite iz predmetov: Farmakognozija,
Kozmetologija I, Kozmetologija II, Dermatovenerologija I, Dermatovenerologija
II, Osnovne masažne tehnike, Pedikura in manikura I.
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Izjemoma lahko študent iz opravičljivih razlogov napreduje v višji letnik tudi, če
ne opravi vseh predpisanih obveznosti, če je izpolnil najmanj 47 ECTS tekočega
letnika – o tem odloča študijska komisija na podlagi prošnje študenta.
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če je opravil vsaj študijske
obveznosti letnika v obsegu 30 ECTS.

Dokončanje študija in pridobljeni naziv
Za dokončanje študija mora študent opraviti vse obveznosti po programu ter
izdelati in uspešno zagovarjati diplomsko delo. Tako zbere skupaj zahtevanih
180 kreditnih točk. Po zaključku prejme diplomo, ki je javno veljavna listina in
pridobi naziv:

diplomirana kozmetičarka (VS)
diplomirani kozmetik (VS)
oz. kratico dipl. kozm. (VS).
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Nadaljevanja študija na magistrski stopnji
Študij je mogoče nadaljevati na magistrski stopnji (2. bolonjska stopnja) za naziv
magister/magistrica kozmetike. Nacionalni svet za kakovost v visokem šolstvu je
namreč decembra 2011 akreditiral magistrski študij, ki smo ga razvili in ga od
jeseni 2012 izvajamo le na VIST.

Šolnina
Šolnina za redni in izredni študij je objavljena na spletni strani www.vist.si.
Šolnino je mogoče poravnati v enkratnem znesku s popustom ali na obroke.
Slušateljem Zavoda AI – Akademije za kozmetična izobraževanja (www.zai.si)
priznavamo za vpis v 1. letnik posebni popust.

Štipendije VIST in druge oblike pomoči
V posameznem študijskem letu razpisujemo štipendije oz. druge oblike pomoči
za nadarjene dijake oz. dijakinje vseh srednjih šol za študij kozmetike 1. stopnje.
Razpisne pogoje objavljamo na spletni strani www.vist.si.
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Kompetence diplomantov
S študijem se študent usposobi za kompetentno, visoko kakovostno, varno
samostojno delo in delo v timih na vseh področjih kozmetike v širšem smislu,
od kozmetične nege, pedikure, manikure, ličenja in maskiranja, do izdelave
kozmetičnih izdelkov ter dodatnih, s kozmetiko povezanih in dopolnjujočih
dejavnostih, kot so različne masažne tehnike, vključno z limfno drenažo,
refleksoterapijo, aromaterapijo ipd.
Na izbranih področjih znanja in usposobljenost študent posebej poglobi v okviru
izbirnih predmetov, projektov in diplome, s čimer še poveča sposobnost
opravljanja visoko zahtevnih del na teh področjih.
Diplomantova praktična usposobljenost in delo oz. delo v praksi temelji na
dobrih sodobnih teoretičnih znanjih in razumevanju, razviti sposobnosti
prenosa znanja v prakso, kritične analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter
posledic, etične refleksije in zavezanosti profesionalni etiki ter sposobnosti
samostojnega poglabljanja in usvajanja novih znanj. Podatke zna dokumentirati
in predstaviti strokovni in laični javnosti. Pozna zakonodajo v zvezi z dejavnostjo
in lansiranjem izdelkov na trg.
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Predmetnik programa Kozmetika (1. stopnja)

1. LETNIK:
1. semester
Predmet

ECTS

Informatika
Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I
Higiena s prehrano
Izbrana poglavja iz kemije I
Fizika z aparaturami in tehnikami

3
8
7
6
6

2. semester
Predmet

ECTS

Mikrobiologija z epidemiologijo
Strokovna literatura in terminologija
Izbrana poglavja iz kemije II
Kozmetična nega I
Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

7
3
5
9
6

1. letnik skupaj: 60 ECTS
Opombe: ECTS: kreditne točke v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov
po ECTS (UL RS, 124/2004).
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2. LETNIK:
3. semester
Predmet

ECTS

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja I
Farmakognozija

4
7

Kozmetologija I
Dermatovenerologija I

8
6

Osnovne masažne tehnike

5

4. semester
Predmet

Metode in tehnike komuniciranja
Dermatovenerologija II

ECTS

6
7

Kozmetologija II
8
Kozmetična regulativa, kakovost in testiranja II
3
Pedikura in manikura I
6
2. letnik skupaj: 60 ECTS
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3. LETNIK:
5. in 6. semester
Predmet

ECTS

Farmakologija z osnovami toksikologije
Izbirni predmeti

7
38

Praktično izobraževanje
Diploma

7
8

Izbirni predmeti
Predmet

ECTS

Kozmetična nega II
Limfna drenaža
Vizažistične tehnike

15
7
7

Zgodovina ličenja
Modno in fotografsko ličenje
Filmsko in gledališko ličenje
Refleksologija
Aromaterapija
Posebne masažne tehnike
Pedikura in manikura II
Osnove podjetništva
Kemija eteričnih olj
Kozmetologija III

3
9
9
9
9
9
9
8
6
10
3. letnik skupaj: 60 ECTS

V 3. letniku študent izbere izbirne predmete tako, da skupaj z obveznimi
predmeti, praktičnim izobraževanjem in diplomo zbere 60 kreditnih točk - ECTS.
Šola si pridružuje pravico, da ne izvede izbirnega predmeta, za katerega ne bo
zadostnega zanimanja študentov.
Pri izrednem študiju se zaradi prilagoditve potrebam izrednih študentov izvede v
skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih zmanjšan delež kontaktnih ur.
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Moduli za izpopolnjevanje
Moduli za izpopolnjevanje na visokošolskem nivoju 1. stopnje v okviru koncepta
vseživljenjskega učenja omogočajo izpopolnjevanje v javno veljavnih programih.
Moduli predstavljajo akreditirane dele visokošolskega študijskega programa
Kozmetika, 1. st. skladno z Zakonom o visokem šolstvu (ZVŠ). Sestavljeni so iz
predmetov enovitega triletnega študija tako, da tvorijo vsebinsko zaokrožene
smiselne celote. Delni študijski program se zaključi s projektnim seminarjem.
Vseživljenjsko učenje –
izpopolnjevanje v modulih
omogoča izobraževanje zaposlenih
za pridobitev dodatnih znanj na
visokošolskem nivoju, ki jim
omogočajo kvalitetnejše delo ter
boljšo konkurenčnost na trgu
delovne sile. Omogoča postopen
študij. Povečevanje udeležbe v
vseživljenjskem učenju je cilj tako EU
in Slovenije, kot tudi naše šole.

Študent,
ki
opravi
obveznosti
posameznega modula, pridobi javno
veljavno listino z navedenimi pridobljenimi
znanji ter ustreznim številom kreditnih
točk (ECTS), ne pridobi pa stopnje
izobrazbe ali poklica. Pridobljene kreditne
točke možno zbirati oz. dopolnjevati s
točkami iz drugih modulov ali programov
in tako postopoma priti do potrebnega
števila točk za priznavanje diplome (zato
je ta oblika študija znana tudi kot delni
študiji).

Moduli študijskega programa Kozmetika obsegajo 350 do 700 kontaktnih ur oz.
35 do 70 ECTS in so naslednji:
Aromaterapija (54 ECTS)
Manikura in pedikura (50 ECTS)
Vizažistične tehnike in maskerstvo (56 ECTS)
Podjetništvo v kozmetiki (21 ECTS)
Refleksoterapija (30 ECTS)
Masažne tehnike (55 ECTS)
Delni študiji - moduli so namenjeni zlasti izpopolnjevanju zaposlenih na
področju kozmetike, velnesa, fitnesa, ličenja, manikure, pedikure, masaže,
maskerstva ter trženja kozmetičnih izdelkov, pripomočkov in naprav.

Šolnine za module
Šolnine za module so objavljene spletnih straneh šole www.vist.si.
Slušateljem kozmetične šole Zavoda AI (www.zai.si) priznavamo posebni
popust.
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Predmetniki modulov
AROMATERAPIJA
Predmet
Higiena s prehrano

letnik ECTS
1.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

1.

8

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

6

Dermatovenerologija I

2.

6

Dermatovenerologija II

2.

7

Osnovne masažne tehnike

2.

5

Kemija eteričnih olj

3.

6

Aromaterapija

3.

Modul skupaj

9
54

MANIKURA IN PEDIKURA
Predmet

letnik ECTS

Higiena s prehrano

1.

7

Mikrobiologija z epidemiologijo

1.

7

Dermatovenerologija I

2.

6

Dermatovenerologija II

2.

7

Kozmetologija I

2.

8

Pedikura in manikura I

2.

6

Pedikura in manikura II

3.

9

Modul skupaj

50

15

VIZAŽISTIČNE TEHNIKE IN MASKERSTVO
Predmet

letnik

ECTS

1.

7

Dermatovenerologija I

2.

6

Dermatovenerologija II

2.

7

Kozmetologija I

2.

8

Vizažistične tehnike

3.

7

Zgodovina ličenja

3.

3

Modno in fotografsko ličenje

3.

9

Filmsko in gledališko ličenje

3.

Higiena s prehrano

Modul skupaj

9
56

PODJETNIŠTVO V KOZMETIKI
Predmet

letnik

ECTS

Metode in tehnike komuniciranja

2.

6

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranje I

2.

4

Kozmetična regulativa, kakovost in testiranje II

2.

3

Osnove podjetništva

3.

8

Modul skupaj

21

16

REFLEKSOTERAPIJA
Predmet

letnik ECTS

Higiena s prehrano

1.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

1.

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

8
6

Refleksologija

3.

9

Modul skupaj

30

MASAŽNE TEHNIKE
Predmet
Higiena s prehrano

letnik ECTS
7
1.
1.

8

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije II

1.

6

Dermatovenerologija I

2.

6

Dermatovenerologija II

2.

7

Osnovne masažne tehnike

2.

5

Posebne masažne tehnike

3.

9

Limfna drenaža

3.

7

Anatomija in fiziologija z osnovami patologije I

Modul skupaj

55
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Opis predmetov programa Kozmetika 1. stopnje in modulov
INFORMATIKA
Študent spozna osnove informatike – računalniški sistem s strojno in
programsko opremo, baze podatkov, omrežja, uporabo. Zna samostojno delati s
sodobnimi programskimi orodji za obdelavo besedil, preglednic, baz podatkov
ter uporabo interneta in ostalih sodobnih elektronskih storitev.
HIGIENA S PREHRANO
Študent spozna in razume temelje sodobne higiene, njeno interdisciplinarno
povezanost z dejavnostmi v kozmetični stroki. Zna načrtovati in izvesti
preventivne ukrepe in razložiti njihovo smotrnost ter nuditi prvo pomoč.
Seznani se z metodami socialno medicinskega modela dela. Spozna pomen
zdrave in varne hrane v različnih življenjskih obdobjih, prepozna motnje
hranjenja, pozna temelje dietoprofilakse.

ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA Z OSNOVAMI PATOLOGIJE I in II
Študent spozna osnovno zgradbo celice, tkiv in organov, posamezna področja
človeka kot anatomsko-topografsko-fiziološko celoto; pozna homeostatske
procese v telesu in vzroke za njihovo aktiviranje; pozna delovanje senzorike in
motorike telesa ter funkcijo organskih sistemov. Spozna tudi patološke
spremembe.
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FIZIKA Z APARATURAMI IN TEHNIKAMI
Študent pridobi osnovna biofizikalna znanja za
razumevanje delovanja in učinkov določenih aparatur
v kozmetiki ter upravljanja z njimi. Predmetno
specifične kompetence se nanašajo na pridobitev
znanja in spretnosti s področij mehanoterapije,
elektroterapije, fototerapije idr.
STROKOVNA LITERATURA IN TERMINOLOGIJA
Namen predmeta je usposobiti študenta za iskanje
literature iz različnih virov, vrednotiti verodostojnost
in kakovost informacij, naučiti osnovne principe
pisanja strokovnih poročil in publikacij ter načine
citiranja in osnovne terminologije.
IZBRANA POGLAVJA IZ KEMIJE I in II
Študent usvoji in utrdi osnove splošne, anorganske in organske kemije in razvije
razumevanje kemijskih zakonitosti. Znanje nato nadgrajuje z osnovami kemije
naravnih substanc in biokemije, seznani pa se tudi s principi analize snovi
Usvojena
znanja in razumevanje mu služi kot temelj za predmete
kozmetologija I in II, Farmakognozija, Kemija eteričnih olj, Kozmetična nega I in
II idr.
MIKROBIOLOGIJA Z EPIDEMIOLOGIJO
Študent spozna in razume pojme iz splošne mikrobiologije in imunologije;
pozna glavne medicinsko pomembne povzročitelje okužb pri človeku; poveže
znanja iz epidemiologije z možnostmi zatiranja nalezljivih bolezni; se usposobi
za aseptično delo, osnovne načine gojitve mikroorganizmov in varno delo.
KOZMETIČNA NEGA I
Študent spozna in razume načela poklicne etike in morale ter pomen
teoretičnih osnov za kozmetično dejavnost. Spozna principe in pomen
organizacije dela v kozmetičnem salonu. Spozna pomen holističnega pristopa
za delo z ljudmi. Usvaja
znanja za izvedbo različnih
kozmetičnih postopkov, za
uporabo
osnovnih
aparatur in kozmetičnih
izdelkov. Usposobi se za
analiziranje
konkretnih
kozmetičnih problemov,
načrtovanje in izvajanje
ukrepov
za
njihovo
razrešitev ter svetovanje
strankam.
Obvlada
strokovno terminologijo.
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KOZMETIČNA
REGULATIVA,
KAKOVOST IN
TESTIRANJA I in II
Študent
spozna
kozmetično regulativo
ter jo zna poiskati.
Razume
pomen
regulatornih zahtev ter
jih
zna
ustrezno
implementirati
pri
rednem delu. Spozna
postopke in dokumente
za priglasitev kozmetičnega izdelka in lansiranje na trg ter kriterije in postopke
preverjanja kakovosti (varnosti in učinkovitosti) kozmetičnih izdelkov. Kakovost
zna ovrednotiti, pripraviti poročilo in poročati o rezultatih.
FARMAKOGNOZIJA
Študent se nauči razlikovati osnovne rastlinske vrste, spozna pomen uporabe
najpomembnejših drog v samozdravljenju, kozmetiki in velnesu. Razvije
razumevanje pomena uporabe naravnih snovi v kozmetičnih izdelkih, seznani pa
se tudi z nevarnostmi in škodljivostmi uporabe naravnih snovi. Nauči se ločiti
naravne snovi od sintetičnih snovi na osnovi navedb ter uporabljati različne
informacijske vire s tega področja.
KOZMETOLOGIJA I in II
Študent spozna osnove kozmetičnih izdelkov z vidika sestave in izdelave
osnovnih ter sodobnejših tehnoloških oblik, fizikalno-kemičnih lastnosti,
kakovosti, varnosti in učinkovitosti le-teh. Prepoznava in zna izdelati osnovne,
klasične
in
sodobnejše
tehnološke oblike. Zna presoditi
in izbrati primerne kozmetične
izdelke z vidika tehnološke
oblike
ter
kozmetično
učinkovitih snovi za ustrezno
nego glede na tip in stanje kože.
Uporablja osnovno strokovno
terminologijo
in
razume
interdisciplinarnost
stroke.
Spozna in zna uporabljati
različne verodostojne strokovne
vire s tega področja. Nauči se
izvajati osnovne instrumentalne
analize karakteristik kože in
vrednotiti rezultate teh analiz.

20

PEDIKURA IN MANIKURA I
Študent spozna dejavnike, ki
vplivajo na videz kože in nohtov
na roki in stopalu, prepoznava
spremembe na stopalih in
nohtih. Nauči se izvesti osnovno
nego rok in stopal, lakiranja in
utrjevanja nohtov ter svetovati
strankam.
Svoje
delo
dokumentira in vrednoti.
DERMATOVENEROLOGIJA I in II
Študent pridobi temeljna strokovno-teoretična znanja o nebolezenskih in
bolezenskih spremembah na koži ter o kožnih boleznih, potrebna za
samostojno, odgovorno, kvalitetno in varno delo. Nauči se ločiti zdravo kožo in
različne nebolezenske spremembe na njej, pri katerih s svojim znanjem,
sposobnostmi in pripomočki lahko ukrepa sam, od bolne kože in različnih
bolezenskih sprememb na njej, ki zahtevajo ukrepanje zdravnika oz.
dermatologa. Seznani se z boleznimi in zdravili, ki vplivajo na kožo. Pozna svojo
vlogo pri odpravljanju, preprečevanju in zgodnjem odkrivanju kožnih in drugih
boleznih pri strankah in ustrezno ravna. Uvidi nujnost timskega reševanja
kompleksnejših problemov. Se zave nujnosti vseživljenjskega izobraževanja in
usposabljanja in načrtuje svojo karierno pot. Obvlada strokovno medicinsko in
dermatološko terminologijo. Sprejme zdravje kot najvišjo vrednoto in bogastvo
ter vedno ravna po najvišjih etičnih načelih.
OSNOVNE MASAŽNE TEHNIKE
Študent
spozna
higienske
standarde
in
postopke
zagotavljanja varnosti pri delu za
izvajanje
masaže.
Spozna
moralno-etične standarde pri
delu
s
človekom.
Pozna
zgodovino, principe in delovanje
klasične
masaže.
Pozna
indikacije in kontraindikacije za
masažo. Zna izvajati tehnike
klasične masaže.
METODE IN TEHNIKE
KOMUNICIRANJA
Cilj je usposobiti študente za učinkovito komuniciranje in jih pripraviti na
vsakodnevne komunikacijske izzive. Študent obvlada osnovne principe in vrste
komuniciranja, vključno z osnovami tržnega komuniciranja. Razume pomen
ustreznega komuniciranja in prilagajanja različnim situacijam.
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KOZMETIČNA NEGA II
Študent pozna fiziologijo človeka in razume
vzroke in procese nastajanja določenih
problemov
(celulit,
debelost,
gube,
hiperpigmentacije...) ter razume principe
delovanja različnih klasičnih in naprednih
izdelkov, tehnik in postopkov, ki jih uporablja
pri delu. Na osnovi
tega sistematično
analizira stanje kože in telesne pojavnosti
stranke in glede na to izbira kozmetične
izdelke, aparature in postopke ter načrtuje in
izvaja obravnavo strank za odpravljanje
kozmetičnih problemov ter vrednoti rezultate
svojega dela. Pozna mejo med kozmetiko in
medicino in razvije kompetence za
sodelovanje s strokovnjaki z različnih
področij.
FARMAKOLOGIJA Z OSNOVAMI
TOKSIKOLOGIJE
Študent pozna osnove farmakokinetike in delovanja učinkovin na organizem ter
razume vpliv učinkovin na kozmetično nego in splošen habitus. S pridobljenim
znanjem zagotavlja varno delo z nevarnimi snovmi, uporabnimi v kozmetični
praksi.
KOZMETOLOGIJA III
Študent spozna kozmetične izdelke z
vidika
sestave
in
izdelave
zahtevnejših
tehnoloških
oblik,
fizikalno-kemične lastnosti, kakovost,
varnost in učinkovitost le teh. Zna
izdelati
zahtevnejše
tehnološke
oblike, zna presoditi in izbrati
primerne kozmetične izdelke z vidika
tehnološke oblike ter sodobnih
kozmetično učinkovitih snovi za
ustrezno nego glede na tip/vrsto in
stanje kože. Strokovno svetuje pri
izbiri izdelkov s poudarkom na razlagi
smiselnosti uporabe le teh, uporablja
strokovno terminologijo in razume
interdisciplinarnost stroke.
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VIZAŽISTIČNE TEHNIKE
Študentje
pridobijo
širše
teoretično in praktično znanje
o vizažistničnih tehnikah,
izdelkih in priboru za ličenje
ter vzdrževanju le-tega. Znajo
izvajati postopke ličenja in pri
tem
znanje
ustvarjalno
uporabljajo
in
prilagajajo
konkretnim situacijam
in
potrebam.
ZGODOVINA LIČENJA
Študentje
pridobijo
širše
znanje o zgodovini ličenja,
spoznajo razvoj ličenja in
izdelkov za ličenje skozi
zgodovino v različnih okoljih
in glede na različne dejavnike
ter specifike ličenja za različne
medije
skozi
zgodovino.
Znanje jim pomaga razvijati
ustvarjalnost
pri
drugih
predmetih s področja ličenja.
MODNO IN FOTOGRAFSKO LIČENJE
Študentje pridobijo teoretično in praktično znanje o modnem in fotografskem
ličenju. Znanje ustvarjalno uporabljajo in prilagajajo na konkretne situacije v
modi in fotografiji. Predmet se zaključi s projekti iz reklamne in modne
fotografije v sodelovanju s študenti fotografije.
FILMSKO IN
GLEDALIŠKO LIČENJE
Študentje
pridobijo
teoretično ter praktično
znanje o filmskem in
gledališkem
ličenju
obraza in telesa. Znanje
ustvarjalno uporabljajo
in
prilagajajo
na
konkretne situacije in
izdelajo
zaključni
projekt
iz
ličenja
literarnih,
filmskih,
gledaliških ali drugih
likov.
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POSEBNE MASAŽNE TEHNIKE
Študent spozna principe različnih masažnih tehnik, učinke, indikacije in
kontraindikacije. Zna načrtovati in izvajati posebne masažne tehnike ter oceniti
učinke. Razume reakcije organov in organskih sistemov na masaže. Razvije
sposobnost povezovanja teoretičnih znanj s praktičnim delom. Študent spozna
moralno-etične standarde pri delu s človekom in pozna higienske standarde in
varnostne ukrepe pri delu.
PEDIKURA IN MANIKURA II
Študent podrobneje spozna dejavnike in mehanizme, ki vplivajo na videz kože in
nohtov na roki in stopalu ter specifične spremembe. Spozna in razume mejo
med patološkimi stanji, potrebnimi medicinske obravnave, ter stanji, ki jih
oskrbuje kozmetik. Zna izvesti specialne nege rok in stopal, oskrbo bolnih ter
sanacijo, deformiranih in poškodovanih nohtov, odstranjevanje kurjih očes in
drugih sprememb na koži. Svoje delo dokumentira in vrednoti. Razvije
kompetence za sodelovanje s strokovnjaki z različnih področij.
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KEMIJA ETERIČNIH OLJ
Študent spozna eterična
olja in druge aromatične
rastlinske
pripravke,
njihovo sestavo, postopke
pridobivanja in vrednotenja
kakovosti. Spozna tudi
povezavo
delovanja
s
sestavo. Znanje kemije
eteričnih olj je kot osnova
za predmet Aromaterapija
in delno Kozmetologija II.
AROMATERAPIJA
Študent razvija holistični in
molekularni pristop do selekcije in mešanja eteričnih olj, spozna koncept
sinergije. Razume principe terapije z eteričnimi olji. Spozna fiziologijo vonja in
terapevtsko uporabo vonjav. Zagotavlja varno delo z eteričnimi olji in spozna
njihovo toksičnost. Zna praktično izvajati več tehnik aromaterapije.
LIMFNA DRENAŽA
Študent poglobi znanja iz anatomije in fiziologije limfnega sistema ter spozna
učinke limfne drenaže in možnosti uporabe. Razume principe delovanja limfne
drenaže. Spozna in razume indikacije in kontraindikacije za uporabo te tehnike v
praksi. Zna praktično izvajati tehniko manualne limfne drenaže na zdravem
človeku v skladu z moralno-etičnimi in higienskimi standardi.
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REFLEKSOLOGIJA
Študent razume delovanje refleksnoconske masaže. Spozna topografijo
refleksnih con organov in organskih sistemov stopal, dlani, palcev rok in nog.
Prepozna spremembe na stopalih in zna izbrati tip masaže. Spozna povezavo
med organi ter organskimi sistemi. Zna praktično izvesti različne tehnike
refleksoterapije. Razume reakcije organov in organskih sistemov na terapijo.
Spozna specifični kodeks pri izvajanju refleksoterapije ter postopke izvaja v
skladu z njimi ter moralno-etičnimi in higienskimi standardi ob ustreznih
varnostnih ukrepih.
OSNOVE PODJETNIŠTVA
Študent spozna načrtovanje in vodenje podjetniških in upravljavskih procesov v
kozmetični dejavnosti, nadzor nad finančnim poslovanjem ter zagotavljanje
uspešnega gospodarjenja. Usvoji snovanje, izbor, razvoj, in realizacije novih
poslovnih zamisli, prepoznavanje tržnih priložnosti za pridobivanje konkurenčne
prednosti. Spozna pristope za učinkovito ravnanje z ljudmi pri delu ter
organizacijo poslovanja.
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Študent zna v praksi uporabiti in povezovati strokovno-teoretična in praktična
znanja, pridobljena med študijem. Zna opredeliti problem ter načrtovati in
izvajati postopke v praksi. Upošteva zakonodajo in vodi ustrezno
dokumentacijo. Razume pomen kakovostnega dela za poslovanje in uveljavlja
moralno-etične standarde pri delu s človekom in za človeka.
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Magistrski program Kozmetika (2. stopnja)
Magistrski študijski program zapolnjuje vrzel med dermatologijo in kozmetiko.
Zasnovan je na znanjih iz dermatologije in medicinskih osnovah kozmetike,
čemur sledijo predmeti s področja aparaturnih tehnik in zahtevne kozmetične
nege. Študent lahko izbira tudi med izbirnimi predmeti s področja
predoperativne in pooperativne kozmetične nege, prehrane, korekturnega ličenja
in drugih zanimivih področij ter tako pridobite znanja potrebna za celovito in
visokokakovostno delo v kozmetičnih salonih ali v timih z dermatologi in kirurgi.
Edini magistrski študijski program kozmetike v celinski Evropi!
Dveletni podiplomski program, 120 kreditnih točk.
Znanja za načrtovanje in izvajanje najzahtevnejših postopkov v kozmetiki
in v timih estetske medicine (zahtevna, posebna ter pred- in pooperativna
kozmetična nega, napredni kozmetični izdelki in druga ključna znanja za
celovito delo).
Študij je odziv na zahteve časa in potrebe trga "lepotne industrije": s hitrim
napredkom znanosti postajajo tako kozmetični izdelki kot aparature vse
zahtevnejše, kompleksnejše in učinkovitejše, s tem pa se povečujejo zahtevnost
dela ter tveganja. Zasnovan je kot nadaljevanje študija kozmetike 1. stopnje, pod
določenimi pogoji pa je vpis možen tudi po nekaterih drugih študijih.
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Predmetnik magistrskega študija kozmetike

1. LETNIK:
1. semester
Predmet

Izbrana poglavja iz dermatologije
Medicinske osnove kozmetike
Izbrana poglavja iz biofizike
Infekcijske bolezni in higiena
Stres in sprostitvene tehnike

ECTS

5
8
5
4
8

2. semester
Predmet

ECTS

Hranila
6
Naravne in sintetične snovi v kozmetiki
8
Raziskovalne metode in meritve
8
Zahtevna kozmetična nega
8
1. letnik skupaj: 60 ECTS

2. LETNIK:
3. in 4. semester
Predmet

Napredni kozmetični izdelki
Izbirni predmeti*
Magistrska naloga

ECTS

8
22
30

Izbirni predmeti
Predmet

ECTS

Zdrava prehrana
6
Estetika v kozmetiki
4
Aparaturne tehnike v kozmetiki
6
Pooperativna kozmetična nega
10
Posebna kozmetična nega
8
2. letnik skupaj: 60 ECTS

Opombe: ECTS: kreditne točke v skladu z Merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po
ECTS (UL RS, 124/2004).
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Pridobljeni naziv
Po uspešnem zagovoru magistrskega dela pridobite naziv:

magistrica kozmetike
magister kozmetike
oz. kratico mag. kozm.
Kompetence magistrov/magistric kozmetike
Magistrski študij je zasnovan kot nadaljevanje dodiplomskega študija
kozmetike. Z njim študent pridobi dodatna, poglobljena in specialna znanja za
identificiranje potreb ter načrtovanje, izvajanje in razvijanje visoko zahtevnih oz.
najzahtevnejših, specialnih in kompleksnih postopkov kozmetične nege z
naprednimi kozmetičnimi izdelki in napravami, vključno s kozmetično podporo
pri bolezenskih stanjih kože ter pred- in pooperativno kozmetično nego.
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Študent spozna in
razume visoko zahtevne koncepte in metode
na širšem strokovnem
področju
ter
poglobljeno pozna in
razume vplive različnih
dejavnikov, kot so spol,
starost, prehrana, stres,
zdravstveno stanje in
zdravila, vplivi okolja
ipd. na stanje kože in
telesne pojavnosti, ter delovanje posameznih kozmetičnih učinkovin, preparatov
in postopkov. Usposobi se za izvajanje znanstveno-raziskovalnega dela na
področju, sistematično načrtovanje in izvajanje postopkov ter zbiranje,
analiziranje, povezovanje, interpretiranje in vrednotenje podatkov in rezultatov.
Navedene kompetence za strokovno utemeljeno, varno in učinkovito
samostojno delo in delo v interdisciplinarnih timih študent gradi v predmetih, ki
se nanašajo na zahtevno, kompleksno, posebno, pred- in pooperativno
kozmetično nego in aparaturne tehnike v kozmetiki, in sicer na osnovi dodatnih
in poglobljenih znanj iz izbranih poglavij anatomije, fiziologije, dermatologije,
biofizike, naravnih in sintetičnih snovi, vključno z razumevanjem povezave med
strukturo in lastnostmi snovi, naprednih kozmetičnih izdelkov, hranil in
raziskovalnih metod in meritev v kozmetiki ter pristopov k prepoznavanju in
obvladovanju stresa s sprostitvenimi tehnikami.
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Vpisni pogoji
Po zaključku dodiplomskega študija kozmetike na VIST se vpišete v magistrski
študij kozmetike neposredno, brez diferencialnih izpitov. Pod določenimi pogoji,
navedenimi spodaj, je vpis možen tudi po končanem drugem visokošolskem oz.
univerzitetnem študiju.
V magistrski študijski program KOZMETIKA, 2. st. se lahko vpiše, kdor je
opravil:
najmanj visokošolski oz. univerzitetni študij s področja kozmetike, medicine,
zdravstva, fizioterapije, naravoslovja, velnesa, športa ipd., če predmetnik
predhodnega študija vsebuje znanja iz dermatovenerologije, anatomije,
fiziologije in patofiziologije, kemije, kozmetologije, kozmetične nege in
osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu programa Kozmetika 1. st.
oz. je opravil diferencialne izpite iz manjkajočih vsebin predhodnega študija.
Le-te določi Komisija za podiplomski študij, pri čemer kot izhodišče za
določitev diferencialnih izpitov za vpis upošteva splošna in specifična
strokovna znanja programa kozmetike 1. st. na VIST.
Za vpis nekaterih izbirnih predmetov so v učnih načrtih kot vstopni pogoj
določena nekatera osnovna znanja, ki jih študent pridobi v okviru izbirnih
predmetov visokošolskega študijskega programa Kozmetika na VIST, ali drugje.
Takšna znanja so: osnovna znanja iz ličenja in maskiranja (za predmet
Korekturno ličenje in maskiranje), limfne drenaže (za predmet Pooperativna
kozmetična nega) in fotografiranja (za predmet Fotodokumentiranje).
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Prehodi med programi
Prehod v podiplomski magistrski program Kozmetika je možen skladno z Merili
za prehode med programi. Posamezne vloge bo presojala komisija za
podiplomski študij. Vsi prehodi se rešujejo individualno.

Pri prehodih morajo kandidati izkazovati znanja iz predmetov, ki so pogoj za
vpis v magistrski študijski program kozmetika, in sicer znanja iz
dermatovenerologije, anatomije, fiziologije in patofiziologije, kemije,
kozmetologije, kozmetične nege in osnovnih masažnih tehnik najmanj v obsegu
visokošolskega študijskega programa Kozmetika.

Priznavanje znanj in izkušenj pridobljenih pred študijem in poleg študija
V procesu izobraževanja na visokošolskem strokovnem študijskemu programu
se študentom magistrskega študijskega programa, ki imajo 3 leta delovnih
izkušenj po visokošolski oz. univerzitetni diplomi, lahko priznajo znanja in
spretnosti, pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega
izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami, iz katerih je
razvidna vsebina in obseg vloženega dela študenta, ter neformalnega
izobraževanja in rezultatov znanstvenoraziskovalnega in aplikativno
raziskovalnega dela. Priznavanja se izvedejo v skladu s predpisi ter internimi akti
– Statutom in ustreznim pravilnikom.
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Pogoji za napredovanje
Za napredovanje iz 1. v 2. letnik mora študent opraviti s študijskim programom
določene obveznosti iz naslednjih predmetov prvega letnika v skupnem obsegu
44 ECTS: Izbrana poglavja iz dermatologije, Medicinske osnove kozmetike,
Izbrana poglavja iz biofizike, Infekcijske bolezni in higiena, Naravne in sintetične
snovi v kozmetiki, Raziskovalne metode in meritve ali Zahtevna kozmetična
nega.
Kandidat, ki ne opravi vseh študijskih obveznosti, lahko na osnovi pisne vloge
zaprosi Komisijo za študijske zadeve za vpis v višji letnik, če je zbral najmanj 30
ECTS tekočega letnika in predloži opravičljive razloge, opredeljene s statutom
šole.

Šolnina
Šolnina za redni in izredni študij je objavljena na spletni strani www.vist.si.
Šolnino je mogoče poravnati v enkratnem znesku s popustom ali na obroke.
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Kje smo?
Dekanat ter Oddelek za kozmetiko - referat in praktikumi
so na Gerbičevi 51a v Ljubljani.
Avtobus: Najenostavnejši je dostop z mestnim avtobusom LPP proga št. 1, smer
Mestni Log, postajališče Gerbičeva (postajališče je na Jadranski ulici). Od tu greste
nekaj korakov do prvega semaforja, zavijete desno na Gerbičevo. Po ca. 50 m (za
blokom z Mercatorjevo trgovino) zavijete levo proti Dijaškemu domu Vič; VIST je v
stavbi na levi v 1. nadstropju. Možen je tudi dostop z LPP progo št. 6 do Ilirije in peš
(ca. 5 minut) po Jadranski ulici do drugega semaforja (preko Gradaščice), kjer
zavijete desno na Gerbičevo, naprej
kot opisano zgoraj.
Z obvoznice: Izhod Ljubljana zahod,
po Tržaški cesti do Ilirije d.d., kjer v
semaforiziranem križišču zavijete
desno na Jadransko ulico, naprej kot
opisano zgoraj.
Iz centra: Po Tržaški cesti do Ilirije
d.d., kjer v semaforiziranem križišču
zavijete levo na Jadransko ulico,
naprej kot opisano zgoraj.

Oddelek za kozmetiko - predavalnice
in laboratoriji
se nahajajo na Tržaški cesti 32 v
Ljubljani, na območju Ilirije d.d., v 2.
nadstropju.
Vhod je s Šestove ulice (nasproti rdeče
stavbe). Stavba je za vratarnico, pred
stavbo je javno parkirišče.
Avtobus: Najenostavnejši je dostop z
mestnim avtobusom LPP proga št. 6,
smer Dolgi most, postajališče Stan in
dom (pred Ilirijo d.d.). Od tu greste
nekaj korakov proti centru do križišča
in zavijete levo na Šestovo ulico ter
takoj nato še enkrat levo mimo vratarnice na območje Ilirije d.d. Za vratarnico
zavijete desno proti stavbi F. V bližini potekata tudi LPP progi št. 1 in 14.
Z obvoznice: Izhod Ljubljana zahod, po Tržaški cesti do Ilirije, kjer v
semaforiziranem križišču zavijete levo na Šestovo ulico, naprej kot opisano zgoraj.
Iz centra: Po Tržaški cesti do Ilirije, kjer v semaforiziranem križišču zavijete desno na
Šestovo ulico, naprej kot opisano zgoraj.

Oddelek za fotografijo
se nahaja na Litostrojski 44a v Ljubljani (za zemljevid glejte www.vist.si).

34

35

beležke

Opomba:

Izdajatelj ne more izključiti napak in pomanjkljivosti, ki bi lahko nastale pri
pripravi, oblikovanju ali tisku te publikacije.

Avtorica
Fotografije

Katja Žmitek
Diplomanti in študenti fotografije na VIST (Iza Oblak Štrumbelj, Žiga
Bulovič, Luka Jereb, Jure Horvat, Anže Grabeljšek, Nik Erik Neubauer);
fotografija na strani 23 je bila posneta pri predmetu Filmsko in gledališko
ličenje (maskiranje Julija Sojič, fotografija Darko Sintič).

Izdajatelj

Visoka šola za storitve - VIST
Cesta na Brdo 69, Ljubljana
https://vist.si/
1500 izvodov

Januar 2020© Visoka šola za storitve, Ljubljana

Naklada
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