Фризьорство

Центъра за Професионално Обучение „Прогрес и Знание” е лицензиран за
обучение на 2-ра и 3-та степен на професионална квалификация по фризьорство.
Код : 815 – Професионално направление : „Фризьорски и кзметични услуги”

Код :81501 – Професия „Фризьор”

Код : 8150101 Специалност: „Фризьорство” – 2 – ра степен – 600 уч.часа

Код : 8150102 Специалност: „Организация и технология нафризьорските услуги” –
3
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– та степен 900 уч.часа

Освен двете основни специалности предлагаме и по-кратки модулни курсове с
изучаване на част от специалностите.

Предлаганото обучение е съобразено с най-новите тенденции във фризьорството.
Структурата и съдържанието на учебния план са съобразени с налаганите изисквания
и стандарти за страните от Европейския съюз.

Центърът предлага:

- базисно обучение по фризьорство;

- продължаващо обучение на заетите в сферата по фризьорските услуги;

- тематични семинари;

- модулни курсове;

Предлаганите модули за обучение са съобразени със съвременните тенденции на
технологиите и козметиката в сферата на фризьорството, съвременния облик на
професионалиста и новите очаквания и изисквания на клиентите.

Учебното съдържание включено в модулите за обучение позволяват натрупване на
знания и умения свързани с:
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- фризьорските техники и професионална апаратура;

- нови козметични продукти и апарати;

- промени настъпили в пазара на услугата;

- предпоставките и условията формирани изискванията и очакванията на съвременния
клиент.

Студио за красота „ПРОГРЕСИВ”

Центъра разполага със собствено студио където се провежда теоритичното и
практическото обучение на курсистите. Базата за провеждане на практически и
теоретически занимания е образувана със съвременната техника, използват се
продукти, които са основни за съвременната козметика.

Учебната програма за курсовете за професионална подготовка е одобрена от МОН.
Обучението се извършва в реални условия и след положени изпити курсистите
придобиват диплома. Успешното завършилите се насочват за професионална
реализация.

3/5

Фризьорство

Курс Фризьорство

Професия: Фризьор - код: 815010

Специалност: Фризьорство

1 – Основен курс – 300 уч.часа /до 2 месеца продължителност на обучението /

2 – ро Държавно ниво – 600 уч.часа – код: 8150101 /до 4 месеца продължителност на
обучението
/
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3 – то Държавно ниво – 900 уч.часа – код: 8150102 - „Организация и технология на
фризьорските услуги”
/до 6 месеца продължителност на обучението/

Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете
на посочените телефони, както и на e-mail адрес: progressiznanie@gmail.com
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