Motto:
Cosmetologia, de la
artă la știință

COSMETOLOGIE ȘI
DERMOFARMACIE

DESCRIERE
Elemente cheie ale programului:
 Plecând de la ideea că sănătatea și bunăstarea, inclusiv îmbătrânirea sănătoasă, sunt
priorități în lumea modernă, programul de studii se adresează specialiștilor care doresc
să rezolve două dintre cele mai complexe solicitări în utilizarea rațională a produselor
cosmetice, majoritatea dintre acestea cu formulări complexe și ingrediente noi, și
anume realizarea unor noi compoziții bazate pe alegerea judicioasă a componentelor,
precum și recomandarea și utilizarea rațională a acestora, corelat cu problemele
estetice cărora le sunt
destinate. Pe de altă
parte, metodele noi de
îngrijire
facială
și
corporală și dezvoltarea
echipamentelor utilizate
în îngrijirea cosmetică
impun înțelegerea în
detaliu a mecanismelor
implicate, a principiilor
și modului de utilizare a acestora.
Ca absolvent al acestui masterat vei dobândi competențe privind:
 proiectarea, realizarea şi condiţionarea produselor cosmetice şi dermatocosmetice
 identificarea metodelor moderne şi eficiente de control aplicabile produselor
cosmetice şi dermatocosmetice
 corelarea problemelor de estetică facială și corporală cu produsele cosmetice și
manoperele de îngrijire cosmetică, mai mult sau mai puțin complexe
 elaborarea de proiecte pentru identificarea şi stabilirea nevoilor de îngrijire ale pielii,
elaborarea de tehnici şi proceduri specifice tratamentului şi profilaxiei afecțiunilor
pielii
 cristalizarea unor concepte profesionale în tratamentul cosmetic, dar și a unei
conduite morale, etice și deontologice în practica de specialitate
Mai mult decât atât, vei fi capabil să:
 lucrezi în domeniul cercetării și dezvoltării în domeniul cosmetic și cosmeceutic
 elaborarezi proiecte de cercetare în scopul realizării de noi produse cosmetice şi
dermatocosmetice
 analizezi și să interpretezi principiile şi metodele de management, marketing pentru
stabilirea condiţiilor necesare gestionării optime a resurselor într-o unitate producătoare
de produse cosmetice şi dermatocosmetice sau să îți dezvolți propria afacere
Ai pregătirea de bază necesară pentru a urma acest masterat?

 Da, dacă ai studii universitare de licență din domeniile sănătate, chimie,
biologie...
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