
Αξιολογημένοι- Πιστοποιημένοι Κλάδοι Σπουδών
Η Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του κολεγίου από την Αρμόδια Κρατική Αρχή της Κύπρου, 
το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
αποτελεί επιβεβαίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρονται.

Φοιτητική Χορηγία
Οι σπουδαστές που φοιτούν σε αξιολογημένα- πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του κολεγίου είναι δικαιούχοι  
Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

Διεθνής αναγνώριση και εξωτερικές εξετάσεις αισθητικής CIDESCO International 
Οι συνεχείς επαφές με Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνή Επαγγελματικά σώματα συμβάλλουν στη συνεχή 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κλάδων σπουδών που προσφέρονται, ενώ έχουν υιοθετηθεί οι Ευρωπαϊκές 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης.  

Το κολέγιο είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνή Οργανισμό Αισθητικής και Κοσμητολογίας CIDESCO (Comite 
International d’ Esthetique et de Cosmetologie) και οι σπουδαστές με την επιτυχή συμπλήρωση προγραμμάτων 
σπουδών του κολεγίου, έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν στις εξετάσεις CIDESCO που γίνονται πάνω σε 
παγκόσμια βάση, για την απόκτηση των διεθνώς φημισμένων Διπλωμάτων  CIDESCO στην Αισθητική, στο Spa, στην 
Αρωματοθεραπεία και στο Media Make Up.

Επαγγελματική αποκατάσταση – Μέλλον
Η πολύχρονη πείρα του κολεγίου στην διδασκαλία της Αισθητικής και του Μακιγιάζ, η εξειδίκευση και η ποιότητα στην 
προσφερόμενη εκπαίδευση έχουν αναγνωρισθεί από τους εργοδότες και την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη 
ζήτηση των αποφοίτων του για απασχόληση. Πολλές από τις απόφοιτες του κολεγίου που ήδη εργάζονται σαν 
επαγγελματίες έχουν μεγάλη επιτυχία στο τομέα τους.

Είναι γι’ αυτό που το Susini College αποτελεί την ιδανική επιλογή για σπουδές στην Αισθητική και το Επαγγελματικό 
Μακιγιάζ.

Όροι Εισδοχής  
Αίτηση για εγγραφή στο κολέγιο μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι λυκείων ή άλλων σχολών μέσης εκπαίδευσης, 
δημοσίων ή ιδιωτικών, εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης που κατέχουν απολυτήριο ή άλλο ισοδύναμο προσόν. 

Παραχώρηση θέσης - Εγγραφές
Παραχώρηση θέσης φοιτητή σε συγκεκριμένο εξάμηνο μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η εισδοχή νέων φοιτητών 
γίνεται δύο φορές το χρόνο , δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές επικοινωνήστε με το κολέγιο 



Το εξειδικευμένο Κολέγιο Αισθητικής και 
Εναλλακτικών Θεραπειών και Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ

Τo Susini College είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια συνεχή και επιτυχημένη 
πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 34 χρόνια. 
Λειτουργεί στη Λεμεσό και στη Λευκωσία και είναι γνωστό 
για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης των αποφοίτων του. 

Η εξειδίκευση του κολεγίου στην Αισθητική και το 
Επαγγελματικό Μακιγιάζ, η προσφερόμενη ποιότητα στην 
εκπαίδευση, το ενδιαφέρον, η καθοδήγηση και η 
προσωπική επαφή μεταξύ  διδασκόντων και σπουδαστών 
και το ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον φοίτησης 
το κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι ποιοτικά, 
ψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
και επίπεδα εκπαίδευσης. Η ποιότητα βασίζεται στη δομή 
και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στον 
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, στις μεθόδους  
και τα μέσα διδασκαλίας και στο προσοντούχο διδακτικό 
προσωπικό.

Κλάδοι Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
1. Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα)

Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)  

Ο διετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική προσφέρεται 
στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί-
Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ψηλού επιπέδου βασική 
εκπαίδευση στην Αισθητική με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
αισθητικής. 

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Αισθητική 
προσώπου, Αισθητική σώματος, Αρωματοθεραπεία, 
Μακιγιάζ, Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ, Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
Τεχνική νυχιών, Αποτρίχωση, Ριζική Αποτρίχωση κτλ 
καθώς επίσης Ανατομία, Φυσιολογία, Δερματολογία, 
Αισθητική Χειρουργική, Δίαιτα και Διατροφή, 
Επαγγελματικές σπουδές, Γυμναστικές ασκήσεις, 
Πρώτες βοήθειες κτλ. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στην Αισθητική.

2. Εφηρμοσμένη Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
Applied Aesthetics and Beauty Therapy
(3 Years, Higher Diploma)   

Ο τριετής κλάδος σπουδών στην Εφηρμοσμένη 
Αισθητική προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει 
εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ανωτέρου επιπέδου 
επαγγελματική εκπαίδευση, με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες σε επιπλέον εξειδικευμένα θέματα, για 
τη παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών αισθητικής. 

Ο τριετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο διετές πρόγραμμα, περιλαμβάνει 
μαθήματα όπως:  Ανώτερες Αισθητικές θεραπείες και 
Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική (π.χ. Φωτόλυση, 
Μεσοθεραπεία κτλ.), Τεχνικές Νυχιών, Θεραπείες Spa, 
Αρωματοθεραπεία, Λιθοθεραπεία, Ρηφλεξολογία, Ινδικό 
μασάζ κεφαλής, Αγιουρβέδα, Σιάτσου μασάζ, 
Δημιουργικό μακιγιάζ κτλ. καθώς επίσης και 
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Επαγγελματική Οργάνωση 
και Διεύθυνση, κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Ανώτερου 
Διπλώματος στην Εφηρμοσμένη Αισθητική.

3. Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες
(4 Έτη, Πτυχίο)
Beauty Therapy and Contemporary Alternative 
Therapies (4 Years, Bachelor of Science)

Ο τετραετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική 
προσφέρεται στη Λεμεσό, έχει εγκριθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης
(Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια επαγγελματική κατάρτιση 
πτυχιακού επιπέδου στην Αισθητική και Σύγχρονες 
Εναλλακτικές Θεραπείες, για τη δημιουργία 
επαγγελματιών αισθητικών με επιπλέον εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να προσφέρουν τις πλέον 
σύγχρονες και υψηλότατου επιπέδου ποιοτικές 
υπηρεσίες στην αισθητική και τις εναλλακτικές θεραπείες. 

Ο τετραετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο τριετές πρόγραμμα σπουδών, 
εμβαθύνει περαιτέρω στις Ηλεκτροθεραπείες και Νέες 
Τεχνολογίες στην Αισθητική, στις Εναλλακτικές 
θεραπείες, το Δημιουργικό μακιγιάζ και περιλαμβάνει  
μαθήματα όπως: Αισθητικές εφαρμογές laser, Διαχείριση 

στρες με Εναλλακτικές Θεραπείες,  Περιβαλλοντικές 
επιδράσεις στην αισθητική, Ανεπιθύμητες ενέργειες 
καλλυντικών σκευασμάτων, Αρχές Φαρμακολογίας, 
Ψυχολογία- Επαγγελματικές σχέσεις και δεοντολογία της 
αισθητικού κτλ.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών, οι 
σπουδαστές εκπονούν τη πτυχιακή τους εργασία και 
πραγματοποιούν τη πρακτική τους άσκηση σε χώρους  
εργασίας. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στην 
Αισθητική και Σύγχρονες  Εναλλακτικές Θεραπείες.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αισθητικής έχουν την 
ικανότητα να οργανώσουν και να διευθύνουν με 
επιτυχία ινστιτούτο αισθητικής, να εργοδοτηθούν σε 
κέντρα υγείας και ομορφιάς, ξενοδοχεία, Spa, εταιρείες 
προώθησης καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής και 
να έχουν συνεργασίες με κέντρα αδυνατίσματος, 
γυμναστήρια κτλ. 

H απόκτηση επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων, πέραν 
της διετούς βασικής εκπαίδευσης, δίνει την ικανότητα 
στους απόφοιτους να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες 
αισθητικής με αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης και 
συνεργασίας με γιατρούς (π.χ. δερματολόγους, 
πλαστικούς χειρουργούς κτλ.), όπως επίσης και στον 
τομέα της εκπαίδευσης   

Επαγγελματική Αναγνώριση

Οι απόφοιτες του κολεγίου μπορούν να γίνουν μέλη 
στον Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου. Επίσης στο Εθνικό 
Συνδικάτο Αισθητικής και Κοσμετολογίας– CIDESCO 
Τμήμα Κύπρου και ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό 
CIDESCO International και μπορούν να συμμετέχουν στα 
Παγκόσμια Συνέδρια της CIDESCO.   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. Επαγγελματικό Μακιγιάζ (2 Έτη, Δίπλωμα)

Professional Make up (2 Years, Diploma)

Ο διετής κλάδος σπουδών στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ 
προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μακιγιάζ για θέατρο, 
κινηματογράφο, τηλεόραση, βίντεο, φωτογραφία, μόδα 
και ειδικά εφέ. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους 
σπουδαστές θεωρητική κατάρτιση και ειδικές τεχνικές 
δεξιότητες ψηλού επιπέδου για τη παροχή ποιοτικών και 
σύγχρονων υπηρεσιών στο τομέα του Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Τεχνικές 
μακιγιάζ, Τεχνικές προώθησης μακιγιάζ και πωλήσεων, 
Ειδικό μακιγιάζ κινηματογράφου, βίντεο, τηλεόρασης, 
φωτογραφίας και μόδας, Μακιγιάζ θεάτρου, Ιστορία του 
μακιγιάζ, Στούντιο – κόμμωση, Ζωγραφική για το 
Πρόσωπο και το Σώμα, Μαλλιά και περούκες, Τεχνική 
σχεδίασης μακιγιάζ, Καλούπι και Γλυπτική, Ειδικά εφέ 
μακιγιάζ κτλ. 

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν την ικανότητα 
να εργαστούν σαν ελεύθεροι Επαγγελματίες Μακιγιέρ 
(Make Up Artists), να δημιουργήσουν το δικό τους 
Στούντιο Μακιγιάζ, ή/ και να εργαστούν σε: 
Τηλεοπτικούς σταθμούς, Θέατρο, Κινηματογράφο, 
Φωτογραφικά στούντιο, Περιοδικά μόδας, Εταιρείες 
καλλυντικών προϊόντων, Διαφημιστικές εταιρείες κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ.

 



Το εξειδικευμένο Κολέγιο Αισθητικής και 
Εναλλακτικών Θεραπειών και Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ

Τo Susini College είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια συνεχή και επιτυχημένη 
πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 34 χρόνια. 
Λειτουργεί στη Λεμεσό και στη Λευκωσία και είναι γνωστό 
για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης των αποφοίτων του. 

Η εξειδίκευση του κολεγίου στην Αισθητική και το 
Επαγγελματικό Μακιγιάζ, η προσφερόμενη ποιότητα στην 
εκπαίδευση, το ενδιαφέρον, η καθοδήγηση και η 
προσωπική επαφή μεταξύ  διδασκόντων και σπουδαστών 
και το ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον φοίτησης 
το κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι ποιοτικά, 
ψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
και επίπεδα εκπαίδευσης. Η ποιότητα βασίζεται στη δομή 
και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στον 
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, στις μεθόδους  
και τα μέσα διδασκαλίας και στο προσοντούχο διδακτικό 
προσωπικό.

Κλάδοι Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
1. Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα)

Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)  

Ο διετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική προσφέρεται 
στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί-
Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ψηλού επιπέδου βασική 
εκπαίδευση στην Αισθητική με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
αισθητικής. 

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Αισθητική 
προσώπου, Αισθητική σώματος, Αρωματοθεραπεία, 
Μακιγιάζ, Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ, Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
Τεχνική νυχιών, Αποτρίχωση, Ριζική Αποτρίχωση κτλ 
καθώς επίσης Ανατομία, Φυσιολογία, Δερματολογία, 
Αισθητική Χειρουργική, Δίαιτα και Διατροφή, 
Επαγγελματικές σπουδές, Γυμναστικές ασκήσεις, 
Πρώτες βοήθειες κτλ. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στην Αισθητική.

2. Εφηρμοσμένη Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
Applied Aesthetics and Beauty Therapy
(3 Years, Higher Diploma)   

Ο τριετής κλάδος σπουδών στην Εφηρμοσμένη 
Αισθητική προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει 
εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ανωτέρου επιπέδου 
επαγγελματική εκπαίδευση, με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες σε επιπλέον εξειδικευμένα θέματα, για 
τη παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών αισθητικής. 

Ο τριετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο διετές πρόγραμμα, περιλαμβάνει 
μαθήματα όπως:  Ανώτερες Αισθητικές θεραπείες και 
Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική (π.χ. Φωτόλυση, 
Μεσοθεραπεία κτλ.), Τεχνικές Νυχιών, Θεραπείες Spa, 
Αρωματοθεραπεία, Λιθοθεραπεία, Ρηφλεξολογία, Ινδικό 
μασάζ κεφαλής, Αγιουρβέδα, Σιάτσου μασάζ, 
Δημιουργικό μακιγιάζ κτλ. καθώς επίσης και 
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Επαγγελματική Οργάνωση 
και Διεύθυνση, κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Ανώτερου 
Διπλώματος στην Εφηρμοσμένη Αισθητική.

3. Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες
(4 Έτη, Πτυχίο)
Beauty Therapy and Contemporary Alternative 
Therapies (4 Years, Bachelor of Science)

Ο τετραετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική 
προσφέρεται στη Λεμεσό, έχει εγκριθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης
(Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια επαγγελματική κατάρτιση 
πτυχιακού επιπέδου στην Αισθητική και Σύγχρονες 
Εναλλακτικές Θεραπείες, για τη δημιουργία 
επαγγελματιών αισθητικών με επιπλέον εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να προσφέρουν τις πλέον 
σύγχρονες και υψηλότατου επιπέδου ποιοτικές 
υπηρεσίες στην αισθητική και τις εναλλακτικές θεραπείες. 

Ο τετραετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο τριετές πρόγραμμα σπουδών, 
εμβαθύνει περαιτέρω στις Ηλεκτροθεραπείες και Νέες 
Τεχνολογίες στην Αισθητική, στις Εναλλακτικές 
θεραπείες, το Δημιουργικό μακιγιάζ και περιλαμβάνει  
μαθήματα όπως: Αισθητικές εφαρμογές laser, Διαχείριση 

στρες με Εναλλακτικές Θεραπείες,  Περιβαλλοντικές 
επιδράσεις στην αισθητική, Ανεπιθύμητες ενέργειες 
καλλυντικών σκευασμάτων, Αρχές Φαρμακολογίας, 
Ψυχολογία- Επαγγελματικές σχέσεις και δεοντολογία της 
αισθητικού κτλ.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών, οι 
σπουδαστές εκπονούν τη πτυχιακή τους εργασία και 
πραγματοποιούν τη πρακτική τους άσκηση σε χώρους  
εργασίας. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στην 
Αισθητική και Σύγχρονες  Εναλλακτικές Θεραπείες.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αισθητικής έχουν την 
ικανότητα να οργανώσουν και να διευθύνουν με 
επιτυχία ινστιτούτο αισθητικής, να εργοδοτηθούν σε 
κέντρα υγείας και ομορφιάς, ξενοδοχεία, Spa, εταιρείες 
προώθησης καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής και 
να έχουν συνεργασίες με κέντρα αδυνατίσματος, 
γυμναστήρια κτλ. 

H απόκτηση επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων, πέραν 
της διετούς βασικής εκπαίδευσης, δίνει την ικανότητα 
στους απόφοιτους να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες 
αισθητικής με αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης και 
συνεργασίας με γιατρούς (π.χ. δερματολόγους, 
πλαστικούς χειρουργούς κτλ.), όπως επίσης και στον 
τομέα της εκπαίδευσης   

Επαγγελματική Αναγνώριση

Οι απόφοιτες του κολεγίου μπορούν να γίνουν μέλη 
στον Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου. Επίσης στο Εθνικό 
Συνδικάτο Αισθητικής και Κοσμετολογίας– CIDESCO 
Τμήμα Κύπρου και ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό 
CIDESCO International και μπορούν να συμμετέχουν στα 
Παγκόσμια Συνέδρια της CIDESCO.   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. Επαγγελματικό Μακιγιάζ (2 Έτη, Δίπλωμα)

Professional Make up (2 Years, Diploma)

Ο διετής κλάδος σπουδών στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ 
προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μακιγιάζ για θέατρο, 
κινηματογράφο, τηλεόραση, βίντεο, φωτογραφία, μόδα 
και ειδικά εφέ. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους 
σπουδαστές θεωρητική κατάρτιση και ειδικές τεχνικές 
δεξιότητες ψηλού επιπέδου για τη παροχή ποιοτικών και 
σύγχρονων υπηρεσιών στο τομέα του Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Τεχνικές 
μακιγιάζ, Τεχνικές προώθησης μακιγιάζ και πωλήσεων, 
Ειδικό μακιγιάζ κινηματογράφου, βίντεο, τηλεόρασης, 
φωτογραφίας και μόδας, Μακιγιάζ θεάτρου, Ιστορία του 
μακιγιάζ, Στούντιο – κόμμωση, Ζωγραφική για το 
Πρόσωπο και το Σώμα, Μαλλιά και περούκες, Τεχνική 
σχεδίασης μακιγιάζ, Καλούπι και Γλυπτική, Ειδικά εφέ 
μακιγιάζ κτλ. 

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν την ικανότητα 
να εργαστούν σαν ελεύθεροι Επαγγελματίες Μακιγιέρ 
(Make Up Artists), να δημιουργήσουν το δικό τους 
Στούντιο Μακιγιάζ, ή/ και να εργαστούν σε: 
Τηλεοπτικούς σταθμούς, Θέατρο, Κινηματογράφο, 
Φωτογραφικά στούντιο, Περιοδικά μόδας, Εταιρείες 
καλλυντικών προϊόντων, Διαφημιστικές εταιρείες κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ.

 



Το εξειδικευμένο Κολέγιο Αισθητικής και 
Εναλλακτικών Θεραπειών και Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ

Τo Susini College είναι Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια συνεχή και επιτυχημένη 
πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 34 χρόνια. 
Λειτουργεί στη Λεμεσό και στη Λευκωσία και είναι γνωστό 
για το ψηλό επίπεδο μόρφωσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης των αποφοίτων του. 

Η εξειδίκευση του κολεγίου στην Αισθητική και το 
Επαγγελματικό Μακιγιάζ, η προσφερόμενη ποιότητα στην 
εκπαίδευση, το ενδιαφέρον, η καθοδήγηση και η 
προσωπική επαφή μεταξύ  διδασκόντων και σπουδαστών 
και το ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον φοίτησης 
το κάνουν να ξεχωρίζει.

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει είναι ποιοτικά, 
ψηλού επιπέδου και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα 
και επίπεδα εκπαίδευσης. Η ποιότητα βασίζεται στη δομή 
και το περιεχόμενο των αναλυτικών προγραμμάτων, στον 
σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, στις μεθόδους  
και τα μέσα διδασκαλίας και στο προσοντούχο διδακτικό 
προσωπικό.

Κλάδοι Σπουδών

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
1. Αισθητική (2 Έτη, Δίπλωμα)

Aesthetics and Beauty Therapy (2 Years, Diploma)  

Ο διετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική προσφέρεται 
στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και Αξιολογηθεί-
Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης-Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ψηλού επιπέδου βασική 
εκπαίδευση στην Αισθητική με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες για τη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 
αισθητικής. 

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Αισθητική 
προσώπου, Αισθητική σώματος, Αρωματοθεραπεία, 
Μακιγιάζ, Καλλιτεχνικό Μακιγιάζ, Μανικιούρ-Πεντικιούρ, 
Τεχνική νυχιών, Αποτρίχωση, Ριζική Αποτρίχωση κτλ 
καθώς επίσης Ανατομία, Φυσιολογία, Δερματολογία, 
Αισθητική Χειρουργική, Δίαιτα και Διατροφή, 
Επαγγελματικές σπουδές, Γυμναστικές ασκήσεις, 
Πρώτες βοήθειες κτλ. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στην Αισθητική.

2. Εφηρμοσμένη Αισθητική (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα)
Applied Aesthetics and Beauty Therapy
(3 Years, Higher Diploma)   

Ο τριετής κλάδος σπουδών στην Εφηρμοσμένη 
Αισθητική προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει 
εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
και Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.). 

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια και ανωτέρου επιπέδου 
επαγγελματική εκπαίδευση, με θεωρητική κατάρτιση και 
τεχνικές δεξιότητες σε επιπλέον εξειδικευμένα θέματα, για 
τη παροχή σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών αισθητικής. 

Ο τριετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο διετές πρόγραμμα, περιλαμβάνει 
μαθήματα όπως:  Ανώτερες Αισθητικές θεραπείες και 
Νέες Τεχνολογίες στην Αισθητική (π.χ. Φωτόλυση, 
Μεσοθεραπεία κτλ.), Τεχνικές Νυχιών, Θεραπείες Spa, 
Αρωματοθεραπεία, Λιθοθεραπεία, Ρηφλεξολογία, Ινδικό 
μασάζ κεφαλής, Αγιουρβέδα, Σιάτσου μασάζ, 
Δημιουργικό μακιγιάζ κτλ. καθώς επίσης και 
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, Επαγγελματική Οργάνωση 
και Διεύθυνση, κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Ανώτερου 
Διπλώματος στην Εφηρμοσμένη Αισθητική.

3. Αισθητική και Σύγχρονες Εναλλακτικές Θεραπείες
(4 Έτη, Πτυχίο)
Beauty Therapy and Contemporary Alternative 
Therapies (4 Years, Bachelor of Science)

Ο τετραετής κλάδος σπουδών στην Αισθητική 
προσφέρεται στη Λεμεσό, έχει εγκριθεί από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης
(Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στους 
σπουδαστές μια άρτια επαγγελματική κατάρτιση 
πτυχιακού επιπέδου στην Αισθητική και Σύγχρονες 
Εναλλακτικές Θεραπείες, για τη δημιουργία 
επαγγελματιών αισθητικών με επιπλέον εξειδικευμένες 
γνώσεις και δεξιότητες, ικανών να προσφέρουν τις πλέον 
σύγχρονες και υψηλότατου επιπέδου ποιοτικές 
υπηρεσίες στην αισθητική και τις εναλλακτικές θεραπείες. 

Ο τετραετής κλάδος, πέραν των μαθημάτων που 
προσφέρονται στο τριετές πρόγραμμα σπουδών, 
εμβαθύνει περαιτέρω στις Ηλεκτροθεραπείες και Νέες 
Τεχνολογίες στην Αισθητική, στις Εναλλακτικές 
θεραπείες, το Δημιουργικό μακιγιάζ και περιλαμβάνει  
μαθήματα όπως: Αισθητικές εφαρμογές laser, Διαχείριση 

στρες με Εναλλακτικές Θεραπείες,  Περιβαλλοντικές 
επιδράσεις στην αισθητική, Ανεπιθύμητες ενέργειες 
καλλυντικών σκευασμάτων, Αρχές Φαρμακολογίας, 
Ψυχολογία- Επαγγελματικές σχέσεις και δεοντολογία της 
αισθητικού κτλ.

Κατά το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών, οι 
σπουδαστές εκπονούν τη πτυχιακή τους εργασία και 
πραγματοποιούν τη πρακτική τους άσκηση σε χώρους  
εργασίας. 

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου στην 
Αισθητική και Σύγχρονες  Εναλλακτικές Θεραπείες.

Προοπτικές Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων αισθητικής έχουν την 
ικανότητα να οργανώσουν και να διευθύνουν με 
επιτυχία ινστιτούτο αισθητικής, να εργοδοτηθούν σε 
κέντρα υγείας και ομορφιάς, ξενοδοχεία, Spa, εταιρείες 
προώθησης καλλυντικών και προϊόντων αισθητικής και 
να έχουν συνεργασίες με κέντρα αδυνατίσματος, 
γυμναστήρια κτλ. 

H απόκτηση επιπλέον γνώσεων και δεξιοτήτων, πέραν 
της διετούς βασικής εκπαίδευσης, δίνει την ικανότητα 
στους απόφοιτους να προσφέρουν επιπλέον υπηρεσίες 
αισθητικής με αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης και 
συνεργασίας με γιατρούς (π.χ. δερματολόγους, 
πλαστικούς χειρουργούς κτλ.), όπως επίσης και στον 
τομέα της εκπαίδευσης   

Επαγγελματική Αναγνώριση

Οι απόφοιτες του κολεγίου μπορούν να γίνουν μέλη 
στον Σύλλογο Αισθητικών Κύπρου. Επίσης στο Εθνικό 
Συνδικάτο Αισθητικής και Κοσμετολογίας– CIDESCO 
Τμήμα Κύπρου και ταυτόχρονα στο Διεθνή Οργανισμό 
CIDESCO International και μπορούν να συμμετέχουν στα 
Παγκόσμια Συνέδρια της CIDESCO.   

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
4. Επαγγελματικό Μακιγιάζ (2 Έτη, Δίπλωμα)

Professional Make up (2 Years, Diploma)

Ο διετής κλάδος σπουδών στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ 
προσφέρεται στη Λεμεσό και Λευκωσία, έχει εγκριθεί 
από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμούκαι 
Αξιολογηθεί-Πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.).

Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει μακιγιάζ για θέατρο, 
κινηματογράφο, τηλεόραση, βίντεο, φωτογραφία, μόδα 
και ειδικά εφέ. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στους 
σπουδαστές θεωρητική κατάρτιση και ειδικές τεχνικές 
δεξιότητες ψηλού επιπέδου για τη παροχή ποιοτικών και 
σύγχρονων υπηρεσιών στο τομέα του Επαγγελματικού 
Μακιγιάζ.

Ο κλάδος περιλαμβάνει μαθήματα όπως: Τεχνικές 
μακιγιάζ, Τεχνικές προώθησης μακιγιάζ και πωλήσεων, 
Ειδικό μακιγιάζ κινηματογράφου, βίντεο, τηλεόρασης, 
φωτογραφίας και μόδας, Μακιγιάζ θεάτρου, Ιστορία του 
μακιγιάζ, Στούντιο – κόμμωση, Ζωγραφική για το 
Πρόσωπο και το Σώμα, Μαλλιά και περούκες, Τεχνική 
σχεδίασης μακιγιάζ, Καλούπι και Γλυπτική, Ειδικά εφέ 
μακιγιάζ κτλ. 

Προοπτικές απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν την ικανότητα 
να εργαστούν σαν ελεύθεροι Επαγγελματίες Μακιγιέρ 
(Make Up Artists), να δημιουργήσουν το δικό τους 
Στούντιο Μακιγιάζ, ή/ και να εργαστούν σε: 
Τηλεοπτικούς σταθμούς, Θέατρο, Κινηματογράφο, 
Φωτογραφικά στούντιο, Περιοδικά μόδας, Εταιρείες 
καλλυντικών προϊόντων, Διαφημιστικές εταιρείες κτλ.

Ο κλάδος αυτός οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος 
στο Επαγγελματικό Μακιγιάζ.

 



Αξιολογημένοι- Πιστοποιημένοι Κλάδοι Σπουδών
Η Αξιολόγηση-Πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών του κολεγίου από την Αρμόδια Κρατική Αρχή της Κύπρου, 
το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης- Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
αποτελεί επιβεβαίωση της ποιότητας των σπουδών που προσφέρονται.

Φοιτητική Χορηγία
Οι σπουδαστές που φοιτούν σε αξιολογημένα- πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του κολεγίου είναι δικαιούχοι  
Κρατικής Φοιτητικής Χορηγίας σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. 

Διεθνής αναγνώριση και εξωτερικές εξετάσεις αισθητικής CIDESCO International 
Οι συνεχείς επαφές με Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα και διεθνή Επαγγελματικά σώματα συμβάλλουν στη συνεχή 
αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των κλάδων σπουδών που προσφέρονται, ενώ έχουν υιοθετηθεί οι Ευρωπαϊκές 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα εκπαίδευσης.  

Το κολέγιο είναι αναγνωρισμένο από το Διεθνή Οργανισμό Αισθητικής και Κοσμητολογίας CIDESCO (Comite 
International d’ Esthetique et de Cosmetologie) και οι σπουδαστές με την επιτυχή συμπλήρωση προγραμμάτων 
σπουδών του κολεγίου, έχουν τη δυνατότητα να παρακαθίσουν στις εξετάσεις CIDESCO που γίνονται πάνω σε 
παγκόσμια βάση, για την απόκτηση των διεθνώς φημισμένων Διπλωμάτων  CIDESCO στην Αισθητική, στο Spa, στην 
Αρωματοθεραπεία και στο Media Make Up.

Επαγγελματική αποκατάσταση – Μέλλον
Η πολύχρονη πείρα του κολεγίου στην διδασκαλία της Αισθητικής και του Μακιγιάζ, η εξειδίκευση και η ποιότητα στην 
προσφερόμενη εκπαίδευση έχουν αναγνωρισθεί από τους εργοδότες και την αγορά εργασίας με αποτέλεσμα τη 
ζήτηση των αποφοίτων του για απασχόληση. Πολλές από τις απόφοιτες του κολεγίου που ήδη εργάζονται σαν 
επαγγελματίες έχουν μεγάλη επιτυχία στο τομέα τους.

Είναι γι’ αυτό που το Susini College αποτελεί την ιδανική επιλογή για σπουδές στην Αισθητική και το Επαγγελματικό 
Μακιγιάζ.

Όροι Εισδοχής  
Αίτηση για εγγραφή στο κολέγιο μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι λυκείων ή άλλων σχολών μέσης εκπαίδευσης, 
δημοσίων ή ιδιωτικών, εξαετούς τουλάχιστον φοίτησης που κατέχουν απολυτήριο ή άλλο ισοδύναμο προσόν. 

Παραχώρηση θέσης - Εγγραφές
Παραχώρηση θέσης φοιτητή σε συγκεκριμένο εξάμηνο μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Η εισδοχή νέων φοιτητών 
γίνεται δύο φορές το χρόνο , δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Ιανουάριο-Φεβρουάριο. 

Για περισσότερες πληροφορίες  και εγγραφές επικοινωνήστε με το κολέγιο 
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