Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, kosmetologi, iltatoteutus

Ryhdy kauneuden ammattilaiseksi!
Opiskele kauneudenhoitoalan ammattilaiseksi monimuoto-opintoina. Koulutuksen jälkeen osaat
suunnitella ja toteuttaa kasvojen, vartalon, jalkojen ja käsien hoitoja sekä neuvoa ja ohjata
asiakasta ihon ja kehon itsehoidossa. Hallitset myös hoitotuotteiden myynnin ja markkinoinnin.
Kosmetologina voit työskennellä yrittäjänä tai työntekijänä toisen palveluksessa mm. kauneushoitoloissa,
kylpylöissä, kosmetiikkamyymälöissä, maahantuonti- ja koulutustehtävissä sekä medialoilla.
Opinnot alkavat 7.10.2019.
Hae nyt koulutuskalenterimme kautta.

Kenelle:
Koulutus sopii kaikille, jotka haluavat hankkia tai päivittää osaamistaan alalta. Opiskele uusi ammatti tai hanki
lisäosaamista kätevästi
vaikka työn ohessa.

Opintojen toteutus:
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina ja se sisältää lähiopetusta 2-4 iltana viikossa sekä verkko-opintoja.
Koulutus on mahdollista toteuttaa myös koulutussopimuksella, oppisopimuksella tai yrittäjän
oppisopimuksella, jolloin tarvittavat lähipäivät toteutetaan ryhmän mukana.
Monimuotokoulutus
Lähiopetus 2-4 iltana viikossa sekä verkko-opintoja.
Oppisopimuskoulutus
Opiskelija laatii määräaikaisen työsopimuksen työpaikan kanssa. Oppilaitos allekirjoittaa sopimuksen
työpaikan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä. Tarvittavat opiskelun lähipäivät toteutetaan em.
koulutusten mukana.
Yrittäjän oppisopimuskoulutus
Yrittäjän oppisopimuksessa opiskelijan on oltava kokopäiväinen yrittäjä ja opiskelija tarvitsee mentorin
opiskelunsa tueksi. Tarvittavat opiskelun lähipäivät toteutetaan em. koulutusten mukana.
Jokaiselle koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelma yhdessä HOKS-ohjaajan kanssa.

Tutkinnon rakenne:
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto (180 osaamispistettä) muodostuu kolmesta pakollisesta
tutkinnonosasta (70 osp) ja valinnaisista tutkinnon osista (75 osp) sekä yhteisistä tutkinnonosista (35 osp).
Pakolliset tutkinnon osat 70 osp:
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla 15 osp
Jalka- ja käsihoitopalvelut 20 osp
Kasvohoitopalvelut 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 75 osp:
Vartalonhoitopalvelut 20 osp
Kylpylähoitopalvelut 15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
Hius- ja kauneudenhoitoalan neuvontapalvelut 25 osp
Tutkinnon osa muusta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
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Opintomaksu:
Koulutus on maksutonta.Opintotoimisto puh. 015 550 6000
opintotoimisto@samiedu.ﬁ
Voit lukea lisätietoja tutkinnon sisällöstä .
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