TÁJÉKOZTATÓ
Kozmetikus képzésről
A képzés
- megnevezése:
- OKJ száma:
- nyilvántartásba vételi
száma:
- köre:
- szintje:
- formája, típusa:
- KP verziószáma:

Kozmetikus
54 815 02
E-000081/2014/A130

szakképesítés
emeltszintű szakképesítés
csoportos
v1

A képzés díja:
OKJ-s vizsga díja:
Összesen:

490 000 Ft
70 000 Ft
560 000 Ft

(Részletfizetés lehetséges)

A képzés célja:
A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával
manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc –
és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok
forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan
betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi
épségét.
A szakképesítéssel rendelkezőképes:
- kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel
- diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezelni
- professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és kiválasztani a
bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt
- kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
- speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
- megismerni a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt venni
- dönteni a szolgáltatás elvégzésének módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlani, ha az
egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel

A képzésben történő részvétel
bemeneti feltétele(i):

- Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges. Szakmai
alkalmasság foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely orvosa
által igazolva.

A szakmai vizsgára bocsátás
feltételei:

- A hiányzás mértéke ne haladja meg a megengedett mértéket ,
amely az összóraszám 20%-a.
- A modulzáró vizsgák eredményes letétele.

Szakmai követelménymodulok és a modulzáró vizsgák tevékenysége:
11720-16 Kozmetikus szakmai gyakorlat (gyakorlati)
11721-16 Kozmetikus szakmai elmélet (írásbeli, szóbeli)
11722-16 Elektrokozmetika (gyakorlati, szóbeli)
11723-16 Speciális kozmetikai eljárások (gyakorlati, írásbeli)
11724-16 Kozmetikus marketing (írásbeli)
11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén) (írásbeli)
11499-12 Foglalkoztatás II. (írásbeli)

Ingyenesen igénybe vehető
felnőttképzési szolgáltatások:
A képzésben résztvevők
teljesítményellenőrzése
A képzésben résztvevő
teljesítményének értékelése:
Az OKJ-s vizsga szervezésének
formái:
Sikeres OKJ-s vizsgát követően
megszerezhető dokumentum(ok):

A képzés összóraszáma:

A képzés tervezett időtartama
hónapban a záróvizsgáig

Előzetes tudásmérés
Modulzáró vizsgákon
Modulzáró vizsgákon százalékos értékelés
írásbeli, gyakorlati, szóbeli
OKJ-s bizonyítvány

1200 óra
(480 elmélet + 720 óra gyakorlat (40% elmélet - 60%
gyakorlat))
11 hónap

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok):
5212 Kozmetikus
Sminkes
Kozmetikus
Elektrokozmetikus
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