;
Η συνεχής ανάπτυξη και η εξελικτική πορεία του κλάδου
της Αισθητικής παγκοσμίως, επιτάσσει τη δημιουργία
πλήρως καταρτισμένων επαγγελματιών. Σκοπός του
Προγράμματος Σπουδών Αισθητικής του Intercollege
είναι η εναρμόνιση του φοιτητή με τον εξελισσόμενο και

Στόχοι

πολύπλευρο τομέα της Αισθητικής. Αυτό επιτυγχάνεται με

• Να αποκτήσει γνωσιολογική και πρακτική επαφή με το

την προσφορά υψηλής ποιότητας γνώσεων, ικανοτήτων
και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τις σύγχρονες τεχνολογικές
εξελίξεις τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Για αυτόν τον λόγο το Πρόγραμμα Αισθητικής του
Intercollege διαθέτει περιορισμένο αριθμό εισαχθέντων
φοιτητών (24), ολιγάριθμο αριθμό φοιτητών στα
εργαστηριακά μαθήματα και προσωπική συνέντευξη
προ της εγγραφής στο πρόγραμμα.

ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ*
Διάρκεια Σπουδών (έτη): 4
Μέθοδος Φοίτησης: Πλήρης
Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική
Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων:
Intercollege - Λευκωσία

πρόσωπο και το σώμα, για να εφαρμόζει αυτοδύναμα τις
καταλληλότερες και πιο αποτελεσματικές θεραπείες σε ένα
κέντρο αισθητικής, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν
την υγιεινή και την ασφάλεια
• Να αποκτήσει γενικό γνωστικό υπόβαθρο στο πεδίο

των επιστημών ιατρικής και υγείας, ώστε να μπορεί να
αντιλαμβάνεται ορθά την αισθητική προσέγγιση σε
κλινικά προβλήματα και παθολογικές καταστάσεις
• Να έχει γνώση της χρήσης των καλλυντικών προϊόντων

και να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις βασικές ιδιότητες
και τα χαρακτηριστικά τους, ώστε να μπορεί να εξοπλίζει
πλήρως ένα κέντρο αισθητικής
• Να ενισχύσει το υπόβαθρο γνώσεων του φοιτητή σε σχέση

με τις εναλλακτικές και εξειδικευμένες θεραπείες, μέσω
σύγχρονων μαθημάτων, που αφορούν την δερμοαισθητική
και την κοσμετολογία
• Να έχει τις οργανωτικές, επιχειρηματικές και διοικητικές

ικανότητες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάσει, να
εξοπλίσει και να διοικεί ένα κέντρο αισθητικής με όλες
τις απαιτούμενες σύγχρονες προδιαγραφές

Υπερσύγχρονα Εργαστήρια
Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση σε νέα, υπερσύγχρονα
και άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια Αισθητικής και
Κοσμετολογίας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Σπουδών
Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (UNIC).

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Υγείας-Ιατρικά
Ανατομία
Φυσιολογία
Δερματολογία

Βιολογία

Νοσολογία

Πληροφορική

Παθολογία

Φυσική

Υγιεινή & Ασφάλεια

Αγγλική Ορολογία

Κινησιολογία

Ψυχολογία & Διαχείριση
του Στρες

Αισθητική Γυμναστική

Κάθε έτος σπουδών ολοκληρώνεται με την εκπόνηση
πρακτικής άσκησης, σε όλους τους τομείς απασχόλησης.
Άμεση επαφή με τον κόσμο της αισθητικής και την
βιομηχανία των καλλυντικών από το πρώτο έτος σπουδών.
Πίστωση διδακτικών μονάδων (ECTS) για την πρακτική
άσκηση.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
• Ιδιόκτητο Εργαστήριο Αισθητικής
• Στέλεχος σε εργαστήριο αισθητικής και κέντρα Ευεξίας/

Spa
• Στέλεχος σε μονάδες και εταιρίες παρασκευής, προώθησης

και πωλήσεων καλλυντικών προϊόντων και ως σύμβουλος
ομορφιάς και περιποίησης
• Στέλεχος σε εταιρείες πώλησης προϊόντων και

επαγγελματικών μηχανημάτων αισθητικής
• Συντελεστές σε καλλιτεχνικά γεγονότα και εκδηλώσεις,

ως μακιγιέρ

Αισθητική Χειρουργική

Μεθοδολογία Έρευνας &
Συγγραφής Πτυχιακής Εργασίας

Διατροφολογία - Διαιτολογία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αισθητικής, Ευεξίας,
Κοσμετολογίας &
Καλλυντικών

Τι θα μάθεις;

Το Πρόγραμμα στοχεύει να ενδυναμώσει σημαντικά την
εμπειρία του φοιτητή μέσω της οργανωμένης παροχής
τακτικών περιόδων πρακτικής άσκησης.

Μαθήματα
Εμπλουτισμού
Γνώσεων
Χημεία

Πρώτες Βοήθειες

Πρακτική άσκηση

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

www.intercollege.ac.cy

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ +357 22 842497

Μακιγιάζ
Αισθητική Προσώπου
Αισθητική Σώματος
Κοσμετολογία
Ανεπιθύμητες Ενέργειες Καλλυντικών

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΣΑ

Αποτρίχωση
Ηλεκτρική Αποτρίχωση

Intercollege

Intercollege Official

LASER/IPL: Αρχές & Αισθητικές Εφαρμογές
Θεραπείες Spa & Εναλλακτικές θεραπείες
(Αρωματοθερπεία & Ρεφλεξολογία)

Intercollegecy

Ονυχοκομία - Ονυχοπλαστική
Αρχές Δερματοστιξίας στην Αισθητική

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΕπιχειρηματικότηταςΔιοίκησης
Διοίκηση & Μάρκετινγκ
Επαγγελματική Δεοντολογία

• Ξενοδοχειακές μονάδες και Κρουαζιερόπλοια

Διοίκηση ΜΜΕ &
Επιχειρηματικότητα

• Ως βοηθοί σε κέντρα εφαρμογής Ιατρικής Αισθητικής

Οργάνωση & Λειτουργία Μονάδων
Αισθητικής & Ευεξίας
* Πρόγραμμα υπό αξιολόγηση. Τελική έγκριση αναμένεται το καλοκαίρι 2020.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Μάρκου Δράκου 8, Έγκωμη,
2409 Λευκωσία, Κύπρος
T.: +357 22 842497 | Φ.: +357 22 842555
email: admissions@intercollege.ac.cy
www.intercollege.ac.cy

