TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH
klasa patronacka Schwarzkopf Professional

DOKUMENTY UZYSKIWANE
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM
1. świadectwo ukończenia szkoły
2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
– FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich
– FRK.03. Projektowanie i wykonywanie
fryzur
wydane przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
3. państwowy dyplom zawodowy wydany
przez OKE w przypadku zdania egzaminów
zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKE dla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Jeśli zawsze pociągały Cię fryzury i stylizacje, technik usług fryzjerskich jest
zawodem dla Ciebie. Jeśli chcesz się dobrze przygotować do zawodu, wybierz
Technikum TEB Edukacja, gdzie zdobędziesz profesjonalne wykształcenie
i wszechstronne umiejętności praktyczne.
Tylko w Technikum TEB Edukacja będziesz uczyć się nowoczesnego
fryzjerstwa, które nadąża za trendami i dynamicznie rozwijającym się rynkiem.
Współczesny rynek wymaga również umiejętności stylizacji i doradztwa
w zakresie kreowania ogólnego wizerunku klienta. Dlatego kierunek oferowany w naszej szkole został poszerzony o dodatkowy moduł z zakresu wizażu
i stylizacji, dzięki czemu nauczysz się także:
- podstaw makijażu,
- technik zdobienia paznokci.

NAUCZYSZ SIĘ:
- wykonywać zabiegi pielęgnacyjne włosów
- wykonywać zabiegi chemiczne włosów
- strzyc włosy
- stylizować fryzury
- projektować fryzury
- strzyc, farbować, modelować i układać fryzury na wysokim poziomie,
- wdrażać i stosować nowoczesne technologie,
- śledzić stale ewoluujący rynek mody, dostosowywać się do niego i czerpać
z niego inspiracje.

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
Podstawy fryzjerstwa
Techniki fryzjerskie

Jako absolwent kierunku Technik Usług Fryzjerskich możesz iść dalej na studia lub
do szkoły policealnej, albo podjąć pracę:
- w salonach fryzjerskich i studiach stylizacji fryzur,
- w salonach wizażu i stylizacji,
- w charakteryzatorniach – w teatrze lub na planie filmowym
- w agencjach mody i reklamy,
- we własnej firmie.

Projektowanie i dokumentowanie fryzur
Wykonywanie zabiegów fryzjerskich
Wykonywanie fryzur na podstawie projektów
Wizaż i stylizacja
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Język angielski zawodowy

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki na kierunku Technik usług
fryzjerskich uczniowie mogą wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- henna i regulacja – oprawa oka
- manicure hybrydowy
- przedłużanie i stylizacja paznokci
metodą żelową
- przedłużanie i zagęszczanie rzęs
- zasady kamuflażu w kosmetyce

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- FRK.01. odbywa się pod koniec klasy III
- FRK.03. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V
Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni (280 godz.):
w klasie II - 140 godz. - 4 tygodnie w I półroczu
w klasie IV -140 godz. - 4 tygodnie w I półroczu

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

