Technik usług kosmetycznych
z certyﬁkatem Bielenda Professional
Na tym kierunku dowiesz się, jak przeprowadzać diagnozy kosmetyczne oraz dobierać i stosować właściwe preparaty
kosmetyczne. Zdobędziesz umiejętności z zakresu metod i technik wykonywania określonych zabiegów oraz doboru
do nich odpowiedniej aparatury, narzędzi i przyborów. Nauczysz się także udzielać porad kosmetycznych. Tylko
w TEB Edukacja, wsparcie partnera kierunku zapewnia dodatkowe certyﬁkaty i szkolenia branżowe.

TYLKO W TEB EDUKACJA!

CO ZYSKUJESZ?

ABSOLWENT OTRZYMUJE:

Naukę w nowoczesnych, profesjonalnie
wyposażonych pracowniach

Świadectwo ukończenia szkoły
Zaświadczenie o zawodzie Technik usług kosmetycznych
Certyfikat kwalifikacji zawodowej Wykonywanie zabiegów kosmetycznych*
Dyplom zawodowy*
Referencje zawodowe dla najlepszych
*dla osób, które zdały egzamin zawodowy

Nadzór nad procesem dydaktycznym
sprawowany przez nauczycieli praktyków aktywnie działających
w danej branży
Minimum 60% zajęć praktycznych

PRZEDMIOTY:

Naukę zawodu realizowaną w oparciu
o nowoczesne metody kształcenia
z wykorzystaniem formuły blendedlearning

Działalność gospodarcza w salonie kosmetycznym
Podstawy anatomiczno-dermatologiczne w kosmetyce
Podstawy ﬁzykoterapii i preparatyki kosmetycznej
Podstawy przedsiębiorczości
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy
Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca
Zabiegi pielęgnacyjne twarzy i ciała
Zabiegi pielęgnacyjne dłoni i stóp
Makijaż twarzy i stylizacja

Dostęp do szerokiej gamy kursów
e-learningowych
Dostęp do Office 365 w chmurze
Certyfikaty:
Ze znajomości linii profesjonalnej
kosmetyków Bielenda Professional
Certyfikat potwierdzający znajomość
profesjonalnych technik i procedur
zabiegowych twarzy i ciała

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
Gabinety kosmetyczne
Gabinet odnowy biologicznej
Salony spa
Firmy kosmetyczne
Własna działalność gospodarcza np. miejskie spa

NASI PARTNERZY:
Podczas zajęć pracujemy na kosmetykach z linii
profesjonalnej ﬁrm

Zapisz się online!

BIELENDA PROFESSIONAL - lider na rynku
kosmetyki profesjonalnej. Producent zaawansowanych zabiegów oraz wysokiej
jakości kosmetyków pielęgnacyjnych. Procedury zabiegowe opracowywane w laboratorium naukowo-badawczym marki oparte są o najnowsze technologie i trendy.

www.teb.pl

KRYOLAN ̶ producent najwyższej jakości
produktów do makijażu profesjonalnego,
body paintingu i charakteryzacji.

OKRES KSZTAŁCENIA:
2 lata

TRYB NAUCZANIA:

Wysoką jakość kształcenia potwierdzoną
pozycją lidera TEB Edukacja w zakresie
zdawalności egzaminów zawodowych

dzienny, wieczorowy, weekendowy

