
Täiendkoolitusasutuse kontaktandmed: 
 

International Make Up Center (IMC) on Rootsi rahvusvahelise jumestuskunsti- ja 

iluteeninduse kool, mis tegutseb 9 riigis ning mille ametlik esindaja Eestis on: 

Profimeigikool OÜ, registrikood 14583117 

Aadress: Pärnu mnt. 10, Tallinn 10148 

Telefon: 6481488, 5087955 

E-mail: info@makeupstore.ee 

Veebilehed: www.makeupstore.ee ; www.internationalmakeupcenter.se 

Facebook: International Make Up Center Estonia 

Intagram: @imc_estonia 

 

 

Täiendkoolituse õppekorralduse alused: 
 

1. Profimeigikool OÜ (edaspidi Profimeigikool) on täienduskoolitusasutus, mis esindab Eestis 

International Make Up Center rahvusvahelist meigikooli. 

2. Profimeigikool OÜ korraldab tööalast ja vabahariduslikku täienduskoolitust iluteeninduse 

valdkonnas. 

3. Koolitusi viiakse läbi aadressile Pärnu mnt. 10, Tallinn. 

4. Asjaajamis- ja õppekeeled on eesti, vene ja inglise keel. 

5. Oma tegevustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktidest ja käesolevast õppekorralduse 

alustest. 

 

 

Õpilase Profimeigikool-i vastuvõtmise, Profimeigikool-ist väljaarvamise ja koolituse 

lõpetamise kord: 
 

1. Õpilane võetakse koolitusele vastu kirjaliku sooviavalduse alusel. Eelnevad ilualased 

teadmised ja oskused ei ole nõutud. Alla 18-aastastel on vajalik vanema kirjalik nõusolek. 

2. Otsustuse õpilase koolitusele vastuvõtmise kohta teeb kooli juhataja. Õpilasega sõlmitakse 

koolitusleping. 



3. Õpilane arvatakse koolituselt välja isikliku kirjaliku sooviavalduse alusel või õpilase ja kooli 

vahel sõlmitud lepingu tingimuste rikkumise korral. 

4. Koolitus loetakse lõpetatuks, kui õpilane on täitnud õppekava täies mahus. 

5. Koolituse lõpetamist tõendab Rootsist International Make Up Center-I peakontorist 

väljastatav rahvusvaheline sertifikaat ja Profimeigikoolis Tallinnas koostatud hinneteleht. 

 

 

Täiendkoolituse õppekava sisu kirjeldus koos õpetavate koolitajate nimedega: 

 

Õppekava kogumaht on 200 tundi (60 minutit tund), millest 200 tundi on auditoorse ja 

praktilise töö tunnid, esmaspäevast reedeni kell 10.00 – 14.00 või 15.00-19.00. 

Profimeigikooli 200-tunnine õppekava: 

• nahahooldus, hügieeninõuded 

• jumestustarvikute- ja toodete õpetus (kasutus, hooldus) 

• valgus- ja värviõpetus 

• meigipõhjad 

• näokujud, modelleerimine 

• kulmud ja ripsmed (kujundamine ja püsivärvimine) 

• silmad, huuled 

• päeva- ja õhtumeik 

• pruudi- ja pidulik meik 

• stiil, värv, isikupära (kliendi analüüs) 

• ajastumeik (1920-2000) 

• lava- ja modellimeik 

• fotomeik (must-valge ja värvifoto jaoks), praktiline osa fotostuudios 

• TV ja filmimeik 

• trendi- ja moemeik 

• fantaasiameik 

• glamuurmeik, look alike 

• meik meestele ja dragqueen 

• meik vanemale inimesele, prillikandja meik 



• meigi kopeerimine 

• juuksestilistika 

• meigikohvri komplekteerimine 

Koolitus sisaldab õppevahendeid. Lisaks saab koolituse ajal kasutada kõiki Make Up Store 

profimeigi valikus olevaid tooteid, midagi täiendavalt juurde osta ei ole vajalik. 

 

 

Koolitajad : 

Profimeigikooli meisterõpetaja ja rektori ülesannete täitja on Alice Lepik 

13-aastase kogemusega meigikunstnik, kes on alates aastast 2008 olnud IMC Tallinnas 

õpetaja. Lõpetanud 2006. aastal IMC Tallinna profimeigikursuse ja 2009. aastal Stockholmi 

International Make Up Center karaktermeigi eriala ning 2016. aastal Eesti Iluteeninduse 

Erakooli kosmeetiku eriala. 

 

Meisterõpetaja on Meelis Krik 18-aastase kogemusega meigikunstnik, kes on töötanud lisaks 

Eestile ka Moskvas ning omab rikkalikku kogemustepagasit rahvusvaheliste meigiprojektide 

teostamisel. IMC Tallinnas olnud meisterõpetaja ka aastatel 2005-2009. 2009-2012 töötas 

Moskvas rahvusvaheliste projektidega. Alates 2012. a. töötab taas IMC Tallinnas. 

 

Lisaks põhiõpetajatele annavad eriteemade tunde veel : 

Juuksestilistika – Jevgeni Blinov, Make Your I.D. juuksestilist ja juuksurikooli õpetaja 

Meik meestele ja dragqueen meik – Stanislav Andrejev, 18-aastase dragqueen esineja 

kogemusega artist ja Make Up Store meigikunstnik 

Fotomeik - Margus Johanson, kogenud ja tunnustatud fotograaf, kes viib koolituse läbi oma 

fotostuudios 

Nahahooldus - Kaja Sirel, üle 30-aastase ilukoolitaja kogemusega spetsialist. Kõik õpetajad on 

võimelised õppetööd läbi viima eesti-, vene ja inglise keeles. 

 

 

 

 

 



Õppekeskonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

 

1. IMC Profimeigikool viiakse läbi koolituse õpperuumides asukohaga Pärnu mnt.10, Tallinn. 

Õppetöö näitlikustamiseks kasutatakse suure ekraaniga projektorit DVD-de või powerpoint-

esitluse tarbeks. On olemas pabertahvli komplekt, et õppetööd näitlikustada. Õpperuum on 

varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ( projektor, arvuti) ja tahvliga. Siseseadete hulka 

kuuluvad spetsiaalvalgustusega peeglitega lauad ja professionaalsed meigitoolid. 

2. Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal ja/või elektrooniliselt. 

3. Koolitusruumi üldpind on 77 m². Lisaks koolitusruumile on veel ruum kööginurgaga, tualett 

ja eraldi nn. õpetajate tuba. 

4. Esmased vahendi antakse õpilasele kooli poolt mis sisaldub koolituse hinnas. 

5. Koolitusgrupi suurus sõltub koolitusest, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne 

lähenemine ja kõrge kvaliteet kogu õppeprotsessi jooksul. 

6. Koolituse toimumise kvaliteeti ja vastavust rahvusvahelisele programmile ning nõuetele on 

õigus kontrollida International Make Up Center Rootsis asuva Stockholmi peakontori rektorilt. 

 

Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

1. Õpetajad omavad kõrgemat erialast haridust ja tegutsevad  aktiivselt  õpetatavas vald-

konnas ning omandavad pidevalt vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama. 

2. Õpetaja koostab iga koolituse jaoks ainekaardi vastavalt õppekavale. 

3. Õpetaja esitab Profimeigikooli juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste 

ja parandusettepanekute kohta. 

4. Pärast tagasiside saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhataja nii koolitustulemusi kui ka 

tagasisidet ja teeb parendusettepanekud  õpetajatele. 

 

Täiendkoolituse kohta tagasiside kogumise kord 

1. Profimeigikool küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. 

Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka digitaalselt, samuti videointervjuuna. 

Saadud tagasisidet analüüsime ning kasutame selleks, et pakkuda veelgi kvaliteetsemaid 

koolitusi. 

2. Profimeigikool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. 

Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6. 



Õpilaste õigused ja kohustused 

 

Õpilasel on õigus: 

1. nõuda heatasemelist koolitust; 

2. saada teavet Profimeigikooli õppekorralduse ja õppekava kohta; 

3. saada tõend  õpingute kohta; 

4. poolte kokkuleppel võimaldatakse õpilastele õppepuhkust, sellisel juhul on võimalik 

jätkata õpinguid hilisemalt. 

Õpilane on kohustatud: 

1. järgima Profimeigikooli sisekorda, osalema tundides õigeaegselt; 

2. osalema õppetöös, tagama õppevahendite puhtuse ja korra. 

3. täitma Profimeigikooli ja õpilase vahel sõlmitud lepingu tingimusi. 

4. tasuma õppemaksu õppelepingus sätestatud tähtaegadel. 

 

Õppejõudude õigused ja kohustused 

 

Õppejõul on õigus: 

1. saada Profimeigikooli juhatajalt teavet õppetöö korralduse kohta ja esitada Profimeigikooli 

juhatajale ettepanekuid õppetöö korraldamise parendamiseks; 

2. saada õppetöö korraldamiseks vajalikud õppevahendid ja turvalised töötingimused. 

Õppejõu kohustus: 

1. tagada õpilastele võimalused õppekava täitmiseks; 

2. luua õppekeskkond, mis tugineb õpilaste ja õppejõudude vastastikusel lugupidamisel, 

teineteisemõistmisel ning koostööl; 

3. tagada Profimeigikooli häireteta töö ning vara säilimine ja korrasolek. 

 

 

Kui Teil on lisaküsimusi, siis vastame meeleldi: info@makeupstore.ee/ tel: 6481488, 5087955 

 

 

tel:6481488

