


Bachelor of Beauty and Cosmetics, 
Beauty Care, tidigare estenom (YH)
Engelskspråkig estenomutbildning / Bachelor 
of Beauty and Cosmetics, Beauty Care

Estenomen jobbar med människans yttre för 
att skapa inre välmående

Estenomen får mångsidiga kompetenser och 
färdigheter

3,5 år

The studies consist of:

▪ Core Studies 18 ECTS

▪ Professional Studies 124 ECTS

▪ Optional Studies 5 ECTS

▪ Student Internship 48 ECTS

▪ Bachelor´s Thesis 15 ECTS



Beauty Care, tidigare estenom (YH)

The Core Studies are basic studies such as introduction to UAS 
studies, language and digital tools used in Beauty Care. 

The Professional Studies focus mainly on Skin Care and Makeup, 
Hair Care and Hair Design, Chemistry and Cosmetics, Style and 
Fashion and Entrepreneurship. 

Student Internship are conducted within Basic Beauty Skills, 
Specialized Beauty Skills and Advanced Beauty Skills and 
Leadership.



▪ Social & öppen 

▪ Kreativ

▪ Flexibel

▪ Samarbetsförmåga & teamarbete

▪ Estetiskt sinne

▪ Våga ta för sig & skapa nätverk

Estenomen



Ämnen

▪ Hudvård

▪ Makeup & maskering

▪ Hårdesign

▪ Stil

▪ Entreprenörskap Start UP, 
marknadsföring & sociala medier



Ämnen, forts

▪ Skapande av modevisning 

▪ Fotografering 

▪ Skönhet, hälsa, färgteori & 
modevetenskap

▪ Produktkännedom & 
produktutveckling

▪ Ledarskap



Praktik
▪ Varje läsår 1 praktikperiod = 3 under 

utbildningen 

▪ Varje praktikperiod är 15 sp, 13 veckor.

▪ Praktiskt arbete, Pop-Up, i skönhetsstudion.

▪ Som vad? Stylister, make-up artister, 
kläddesigner, modetidningar, 
kosmetika/importföretag, klädföretag och
agenturer.

▪ Länder? Finland, Sverige, Australien 
(England, Frankrike, Nederländerna, Spanien)



Efter Examen
▪ Stylist – Stilkonsult

▪ Konsult för branschföretag, t.ex. Dior

▪ Inköpare, försäljare, visualist

▪ Branschförman - exempelvis butikschef

▪ Egen företagare

▪ Modeassistent, skönhetsredaktör vid tidning

▪ Produktutveckling, trendbyrå, PR-byrå, 
agentur, sociala medier

▪ Presskontor eller showroom

▪ Teater-, TV-, filmproduktioner

▪ Fortsatta studier till lärare inom branschen



▪ Frilansstylister inom modevärlden

▪ Mode- och skönhetsredaktör på tidningen
Amelia

▪ Butikschefer, avdelningschefer (Lindex, HM)

▪ Department Manager Sephora, Stockholm

▪ Stylingkoncept med tjänster för person och
hem

▪ Sales Coach för Chanel (Stockholm) och Sales 
Coach för KICKS (Sverige och Finland)

▪ Store Manager Giorgio Armani (Sydney)

▪ Luxury Cosmetics Sales Advisor (Stockmann
Helsingfors)





Anmälan görs via studieinfo.fi. 

Man kan välja tid och plats bland några
alternativ mellan de nationellt angivna 
dagarna

Inom Novia kan provet göras i Vasa, Åbo
eller Raseborg.

Elektronisk ansökan via studyinfo.fi / studieinfo.fi

a) Betygsbaserad antagning baserad på studentbetyg eller yrkesinriktad 
examensbetyg 

b) Genom att delta i nationellt, digitalt urvalsprov som görs 
på egen dator.



Varför Estenom?
▪ Bred unik utbildning, vilket ger 

möjlighet att hitta den egna nischen.

▪ Kreativt, skapande och varierande 
arbete.

Instagram #estenom, estenom17

Fotografierna är från modevisningen Vivid Vision som 
estenomerna SK17 skapat hösten 2018. 




