
1. Tanműhelyeinkben Hajas-mesterfodrászok irányításával 
sajátíthatják el a szépségipar alapfogásait a képzésben 
résztvevők.

2. Tanulásmódszertani, önismereti és kommunikációs tré-
ningekkel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit.

3. Tanulóinknak emelt óraszámú idegen nyelvi és informa-
tikai foglalkozásokat kínálunk.

4. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyeken diákjaink rendre 
a legjobb helyeken végeznek.

5. Több mint 10.000 tételes könyvtárunkban még a legfris-
sebb szakirodalom is fellelhető.

6. A Leonardo program keretében Németországban, Olasz-
országban, Angliában, Franciaországban, Svédországban, 
Finnországban, Norvégiában, Izlandon, Lettországban és 
Törökországban is szerezhetnek szakmai tapasztalatokat a 
VIK diákjai.

7. Folyamatosan bővülő partneradatbázisunk segítségével 
könnyen találhatnak tanulóink diákmunkát.

8. Nevelőtestületünket kiváló referenciákkal rendelkező, 
dinamikus, fiatalos pedagógusok alkotják.

9. Oktatási helyszíneink könnyen megközelíthetőek.

10. Iskolánk Magyarország legnagyobb magán felső-
oktatási intézményének, a Budapesti Kommunikációs és 
Üzleti Főiskola cégcsoportjának tagja.

www.vikiskola.hu

Hajas Cut&Color Competition 
címmel Hajas László idén is 
versenyt rendezett a szalonja-
iban dolgozó és tanuló fodrá-
szok számára. A frizurákról ké-
szült fotókat neves fodrászok 
zsűrizték, míg a legigényesebb
vendégek ízlését népszerű 
sztárok képviselték.

Tavaly végzett diákunk, Fábián 
Zsanett tarolt a versenyen. 
A tanuló kategóriában Szép 
Kata két kategóriában is győz- 
tes lett, míg Mózer Fruzsina 
mindhárom tanulói kategóriá- 
ban a második helyen végzett.

Idén 11 fodrász képzésben 
résztvevő tanulónk megy Lon-

donba 5 hetes szakmai gya-
korlatra.

Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

Miért válaszd a VIK Középiskolát?

VIK Középiskola – Szépészeti képzéseink

Hajas Cut & Color Competition 2013.

A Leonardo program keretében fodrász diákjaink 
nemzetközi szakmai gyakorlaton vesznek részt

A fotókon látható frizurákat tanulóink készítették a Hajas Cut & Colour Competition 2013. versenyen. 
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Szakközépiskolai képzés szépészeti területen

A szépségipar iránt érdeklődő fiatalok számára ajánljuk 
e képzéstípust. Választható nyelvi előkészítős (1+4 év) és 
hagyományos képzési (4 év) formában. Az angol vagy a 
német a választható idegen nyelv e képzés esetében. A 
középiskolai tanulmányok évei alatt a lehető legnagyobb 
óraszámban oktatjuk azon szakmai tárgyakat, amelyek is-
meretanyaga nélkülözhetetlen a szépségszakmákban való 
érvényesüléshez.
Ez az alapozó oktatás lehetővé teszi, hogy az ágazati érett-
ségi vizsgát követően a szakképzést választó tanulók kettő 
helyett egy év alatt szerezzenek gyakorló fodrász, majd 
fodrász végzettséget. Tanulóink nyáron a Hajas Szalonok-
ban töltik szakmai gyakorlatukat. 

Érettségire épülő nappali tagozatos szakmai 
képzés (2,5 év)

Gyakorló fodrász képzésünk ideális azok számára, akik 
a szépségipar e nagy szakértelmet kívánó területén 
képzelik el a jövőjüket. Tanulóink a Hajas Szalonokban 
gyakorlatoznak, így már tanulmányaik során megismerik 
egy professzionális termékeket forgalmazó és nemzet-
közileg elismert cégcsoport működését. Megemlítendő 
továbbá, hogy diákjaink e csúcstechnológiával felszerelt 
és a legkiválóbb termékeket használó munkakörnyezet-
ben alakíthatják ki saját ügyfélkörüket. A leginkább el-
hivatott tanulóink pedig csatlakozhatnak a Hajas Szalo-
nokban működő belső továbbképzésekhez is.

Nyílt napjaink időpontjait keresse a www.vikiskola.hu 
honlapon! 

Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 3.
Telefon: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
Fax: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
E-mail: info@vikiskola.hu

www.vikiskola.hu
Szakmaszerkezeti döntésekhez igazodva a képzéseink változhatnak. 

Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi 
Középiskola és Szakiskola 1996-ban jött létre, székhelyünk 
Budapest VII. kerületében, a Hernád utca 3. szám alatt ta-
lálható.

A VIK Középiskola egyik legfontosabb piaci előnye, hogy 
jól kiépített és folyamatosan bővülő, a szolgáltatószektor 
vezető piaci szereplőit magába foglaló kapcsolati hálóval 
rendelkezik.

A Hajas László mesterfodrász szakmai vezetésével kidolgo-
zott képzési programjaink végén diákjaink kellő mennyiségű 
tudással és szakmai tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, 
hogy mind önálló vállalkozóként, mind pedig alkalmazott 
fodrászként meg tudjanak felelni a kihívásoknak.

„A nálunk végzett fodrászok képesek:
- a hajmunkákhoz szükséges alapanyagok és 
segédeszközök közül kiválasztani az adott célnak 
leginkább megfelelőket és beszerezni azokat,
- a klasszikus és modern hajformázás (vágás, fes-
tés, szárítás stb.) szakmai fogásait alkalmazni,
- a saját vállalkozás létrehozásához szükséges 
üzletpolitikát meghatározni és az üzleti tervet 
elkészíteni,
- az önálló vállalkozás működtetéséhez szükséges 
marketing-, azon belül pedig a marketingkom-
munikációs stratégiát és taktikát meghatározni, 
valamint,
- az adminisztrációs rendet kialakítani.”

(Hajas László)
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