УЧИЛИЩЕ
ПО
КОЗМЕТИКА

Училище SELVERT е с ЛИЦЕНЗИЯ за център за професионално
обучение No 200612406/06.02.2007, издадена от Националната
агенция за професионално образование и обучение към
Министерски съвет на Република България.
Училище SELVERT предлага обучение по специалността
КОЗМЕТИКА, както и по свободно избираемите модули –
ароматотерапия, спа и уелнес, съвременна козметика и терапии,
масажи (лице и тяло), апарати в козметиката, епилация,
маникюр, педикюр, и др.
Съгласно Закона за професионално образование и
обучение, след успешно завършване на пълния курс на
обучение и полагането на държавен изпит по теория и практика,
курсистите получават свидетелство за професионална
квалификация; успешно завършилите курсовете по свободноизбираем модул и издържали изпита по теория и практика,
получават удостоверение за професионално обучение
Учебният план е разработен на модулен принцип.
След всеки теоретичен модул следват практически упражнения
за формиране на умения за работа с клиент.
Хорариум на пълния курс на обучение: 669 часа, от които
в 547часа се изучават специфичните за професията дисциплини:
– анатомия и физиология на човека,
– козметични средства и материалознание,
– козметика: диагностика на кожата и основни козметични
грижи, масаж, приложение на физиотерапията в козметиката,
апарати в козметиката, козметични процедури, епилация, маникюр и
педикюр, фитокозметика и ароматокозметика, съвременна професионална
козметика и масажи, СПА терапии и Уелнес, декоративна козметика и др.
– професионална етика и хигиена на козметика.
Преподавателите в училище SELVERT са изявени специалисти в областта на
козметиката, дерматологията и физиотерапията.
Училище SELVERT осигурява на издържалите успешно държавните изпити по
теория и практика едномесечен стаж в козметични салони, студия и центрове.
Предвижда се възможност за специализация в централата на SELVERT в
Барселона.
Обучението по специалността козметика се провежда в:
Задочна форма на обучение (неприсъствена) – три месеца
100 учебни часа теория (лекции)
180 учебни часа практика
Държавен изпит
Вечерна форма на обучение (присъствена) – шест месеца
140 учебни часа теория (лекции)
260 учебни часа практика
Държавен изпит
Самостоятелна форма на обучение (неприсъствена) – един месец
10 учебни часа теория (консултации с преподавателите)

100 учебни часа практика
Държавен изпит
Курсовете се провеждат целогодишно в малки групи от 4 до 10 души.

Изисквания към кандидатите за професионално обучение:
16 годишна възраст, завършен клас от основното или средното
образование
Здравословното състояние да им позволява обучение по професията.
Кандидатите за обучение подават следните документи:
Молба – заявление;
Копие на диплома за завършено образователно и квалификационно
равнище
Медицинско свидетелство за здравословно състояние;
Документите могат да бъдат подадени и по електронната поща.
Такси на курсовете за обучение по специалността козметика:
Вечерно обучение: 2200 лв.
Задочно обучение: 1900 лв.
Самостоятелно обучение: 990лв.
Таксите за обучение по специалността козметика включват:
1. Професионално обучение по трите модула - теория и практика:
Модул А: Обща професионална подготовка
Модул Б: Отраслова професионална подготовка
Модул В: Задължителна професионална подготовка
2. Козметични консумативи Selvert и работно облекло за
провеждане на практическите упражнения
3. Държавни изпити по теория и практика и свидетелство
за професионална квалификация на издържалите успешно
държавните изпити
Свидетелство за професионална квалификация получават само курсистите
завършили и трите модула и успешно издържали държавните изпити по теория и
практика.

Съобразно Закона за професионално обучение и образование (чл.
40), Училище Selvert предлага на всички работещи козметици,
които могат да докажат 6 месеца трудов стаж, признаване на
професионални компетенции. Свидетелство за професионална
квалификация се получава чрез полагане на Държавен изпит
(писмен и практически) за придобиване на степен на
професионална квалификация. Изпитите се провеждат по
предварително обявен конспект.

Селект Козметикс ООД
София, ул. Миджур 15
тел: 866 05 93; 865 20 83
e-mail: school@selvert-bg.com

