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BEVEZETŐ
E dokumentum “szakmapolitikai ajánlásait” a helyi, regionális, nemzeti és európai szinten
érintett ágazati és területi döntéshozóknak címezzük azzal a megfontolással, miszerint ezen
döntéshozók intézményi, vagy akár éppen ágazati hatással bírnak a szakképzésreés a
turizmust érintő területekre. Más szóval, mindazon közintézményeknek, társadalmi és
szakmai szervezeteknek ajánljuk, melyek illetékesek és hatáskörrel bírnak a szakképzés és
turizmus területét érintő kérdéskörökben, illetve döntéshozatali folyamatokban.
Valójában ezen döntéshozók kulcsszerepet játszanak az európai Leonardo da Vinci
projektek eredményeinek ágazati és területi szinten való jóváhagyásában és
végrehajtásában – köztük az “ECVET – HEALTH TOURISM” esetében is. Ennek
középpontjában az egészségturisztikai szektorban tevékenykedő egyének képesítéseinek és
kompetenciáinak átláthatósága és elismerése áll, mely alkalmazza az európai eszközöket és
kereteket, köztük az Európai Képesítési Keretrendszert (EQF); az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszert (ECVET), illetve az Europass-t.
Az ECVET – HEALTH TOURISM projekt egyik legfőbb eredménye a két eves projekt ciklust
(2012. november – 2014. október) tekintve az európai szinten meghatározott és 2014
márciusában kialakított Együttműködési Megállapodás (Memorandum of Understanding MoU) – MoU ECVET az egészségturisztikai szektor képesítéseire, konkrétan a következő
speciális ágazati szakmákra vonatkozóan: “Kozmetikus”; “Fitness-wellness asszisztens”;
“Egészségturisztikai szervező, értékesítő”. Mindezt tanulási eredmények szempontjából
meghatározva (tanulási egységek, kapcsolódó ECVET kreditek). Továbbá kialakítva a formális,
informális és non-formális tanulási környezetben megszerzett tanulási egységek értékelési,
átviteli és gyűjtési folyamatait európai szintű kapcsolódással.
Alapvetően a MoU ECVET megléte a területi és ágazati szinten való végrehajtással azért
elengedhetetlen, hogy a témában tevékenykedő szakemberek és gyakornokok számára
konkrét lehetőséget tudjunk biztosítani a MoU által megfogalmazott, már előzetesen
megszerzett tanulási eredmények átláthatóságára és elismerésére vonatkozóan. Mindehhez
szükség van arra, hogy minden egyes – a projektben részt vevő ország – továbbvigye és
terjessze a MoU tartalmát és célját az érdekelt kulcsszereplők között, kezdve a projekt
keretén belül a projekt partnerek, illetve a további társult szervezetek körében: szakképzést
nyújtó szervezetek és képviselőik; az egészségturisztikai szektorban működő kis-és
középvállalkozások nemzeti regionális és helyi szinten (Magyarországon a Várnai Consulting
Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit Kft., az International Wellness Institute
Wellness – Fitness Oktatási Központ és az EFEB Üzleti Szakközépiskola; Olaszországban az
Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa; Romániában a COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN
VUIA”; Szlovákiában a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Szakközépiskola), továbbá az egészségturizmus terén nemzeti szinten működő
magánszervezetek, egyesületek (Magyarországon a Magyar Egészségturizmus Marketing
Egyesület), valamint az európai szintű kommunkációra szakosodott szervezetek (Belgiumban
a Diesis Coop scrl-fs) körében.
A további új, érintett és érdekelt kulcsszereplők - a MoU ECVET által lefektetett
célkitűzésekbe és irányokba történő – bevonására azért mutatkozik erős igény, mivel az ő
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elköteleződésüknek közvetlen pozitív hatása van az ECVET folyamat által kitűzött célok
kiterjesztésére, pl.: a szakképzésben érintett közintézmények részvételükkel képesek
kiterjeszteni a MoU rendelkezéseinek alkalmazását, míg az ágazati szociális partnerek és
szakképző intézmények részvétele alapvető fontosságú az érintett szakemberek és
gyakornokok számára való konkrét lehetőség biztosításában a már megszerzett, kapcsolódó
tanulási egységek és ECVET kreditek MoU rendelkezéseiben lefektetett alkalmazásával:
elismerés és tanúsítás. Mindezt összhangban a nemzeti és regionális tanúsítási szabályokkal
és folyamatokkal, a formális, informális és non-formális tanulás érvényesítésével.

SZAKMAPOLITIKAI AJÁNLÁSOK
1) Az Európai Unió specifikus közös elvek és eszközök (mint pl: EQF, ECVET, Europass)
segítségével támogatja a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és elismerését.
Ezen elvek és eszközök alkalmazása a szakképzésben érintett közintézmények, a
munkavállalókat és gyakornokokat alkalmazó ágazati szociális partnerek körében rendkívül
fontos magukat a munkavállalókat és gyakornokokat tekintve, ugyanis a már előzetesen
megszerzett tanulási eredmények átláthatóságának és elismerésének konkrét lehetősége az
előfeltétele annak, hogy hatékony, a szakképzést érintő határon túli mobilitásról
beszélhessünk.
2) Mivel a már megszerzett tanulási eredmények és képesítések átláthatóságát és elismerését
célzó közös európai elvek és eszközök kísérleti alkalmazása az EU speciális finanszírozási
programjain keresztül (különös tekintettel a Leonardo da Vinci program és az új, Erasmus+
programra) történik, nagyon fontos, hogy a szakképzésben érintett közintézmények valamint
az ágazati szociális partnerek tanulhassanak és hasznosíthassanak a megvalósult kísérletek
eredményeiből, továbbá, hogy részt vegyenek az ilyen és ehhez hasonló programokban.
3) Tekintettel arra, hogy az EU programok támogatják az európai közös elvek és eszközök
alkalmazását és végrehajtását a tanulási eredmények és képesítések átláthatóságáért és
elismeréséért, ezeket a programokat azért hozták létre, hogy fenntartsák a különféle EU
tagországok érdekelt állami és magán szervezeteit integráló multilaterális beavatkozásokat.
Mindezeket figyelembe véve az ilyesfajta programokban való részvétel olyan hálózati
megközelítést követel, amely képes összefogni és egybegyűjteni az érintett kulcsszereplőket,
úgy mint: szakképzésben érintett közintézmények; a vonatkozó szektorban tevékenykedő
szociális partnerek, továbbá szakképzést nyújtó intézmények, vállalkozások. Továbbmenve,
ha a beavatkozás speciális kérdéskört ölel fel (mint pl. a turizmus az ECVET – HEALTH
TOURISM projekten belül), e hálózati megközelítést még tovább szükséges bővíteni az adott
kérdéskörben érintett állami intézmények részvételével. Mindemellett – figyelembe véve az
ECVET – HEALTH TOURISM projekt eredményeit -, az ilyesféle hálózat képes magában foglalni
azon koordináló szerveket is, melyek összegyűjtik az érdekelt kulcsszereplőket kifejezetten a
szakképzésben és turizmus szektorban tevékenykedő szervezetekre nézve regionális, nemzeti
és európai szinten egyaránt.
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PREAMBULUM
Az Egész életen át tartó tanulás program, Leonardo da Vinci – Innovációtranszfer, 2012-1HU1-LEO05-05823 projekt számú, ECVET Egészségturizmus pályázat keretén belül
kidolgozott Fitness-wellness asszisztens, Kozmetikus és Egészségturisztikai szervező,
értékesítő képzési program tartalmi javaslatait egy 5 országból álló nemzetközi konzorcium –
Magyarország, Olaszország, Belgium, Románia, Szlovákia - együttműködése során dolgozta
ki, figyelembe véve a regionális, nemzeti és nemzetközi munkaerő-piaci kutatásokat, és az
Európai Unió területén hasonló munkakörökre jellemző sajátosságokat.

SZAKMAPOLITIKAI AJÁNLÁS A FITNESS-WELLNESS ASSZISZTENS, A
KOZMETIKUS ÉS AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ
KÉPESÍTÉSEK TANULÁSI EGYSÉGEKBEN KIDOLGOZOTT GYŰJTEMÉNYÉNEK
FELHASZNÁLÁSÁHOZ

A Fitness-wellness asszisztens, a Kozmetikus és az Egészségturisztikai szervező, értékesítő
képesítések nemzetközi konzorciumi által történő kidolgozása tanulási egységekben történt
(lásd: 2. sz. melléklet, 4. sz. melléklet, 5. sz. melléklet). Az egységek meghatározása az adott
munkakörre jellemző tevékenységekből, feladatokból indult ki, ezekhez rendelve a
szükséges tudást, készségeket, kompetenciákat, végül a tanulási eredményeket. Az egyes
tanulási egységekhez ECVET credit pontok kerültek meghatározásra. A képesítések ezen
struktúrában történő leírása illeszkedik a folyamatban lévő Magyar Képesítési
Keretrendszer (MKKR) kidolgozásához, ezért javasoljuk, hogy a projekt keretében
kidolgozott szakképesítések MKKR-be történő besorolásához kerüljön felhasználásra a
rendelkezésre álló szakmai anyag. A képesítések 5 ország egyetértésével kerültek
kidolgozásra (Magyarország, Olaszország, Belgium, Románia és Szlovákia), így ennek
alkalmazása hozzájárulhat az érintett országok fentebb említett képesítéseinek
átláthatóságához, amely segíti a mobilitást, továbbá a formális, nem formális tanulási utak
közötti átjárhatóságot.
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SZAKMAI FEJLESZTÉSI JAVASLAT AZ OKJ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A FITNESSWELLNESS ASSZISZTENS OKJS KÉPZÉSI PROGRAMHOZ, A SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ
A Fitness-wellness asszisztens képzési program kialakítása során a magyarországi Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) elérhető központi képzési program (1. számú melléklet) és szakmai
és vizsgaszabályzat alapján a nemzetközi konzorcium összeállította az Európai Unió területén
javasolt szakmai kompetenciákat és oktatási egységeket a Fitness-wellness asszisztens
munkakörre vonatkozóan. A szakmai javaslatban a konzorcium megfogalmazta azon
kompetencia területeket, és képzési tananyag egységeket, melyet javaslunk a Magyar OKJ
Bizottság számára áttekintésre és a szakmai követelményrendszerbe, központi képzési
programba való elhelyezésére.

HATÁLYBAN LEVŐ OKJS FITNESS-WELLNESS ASSZISZTENS KÉPZÉSI PROGRAM
ELEMZÉSE
A Fitness-wellness asszisztens OKJ azonosító száma: 51 813 04.
A képzés előírt óraszáma: 200-300 óra.
A képzés recepciós munkakör betöltésére képesít, melynek FEOR száma: 4222.
A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fitness-wellness asszisztens sportlétesítmények, szállodák fitness és wellness részlegében
tölt be recepciós és létesítmény-felügyeleti munkakört. Elsősorban ügyfélszolgálati,
kapcsolattartási, problémakezelési és pénzforgalmi feladatokat lát el.

A részszakképesítéssel rendelkező képes:
-

a szolgáltatásokról szakszerű tájékoztatást adni
a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni és betartatni
információs anyagokat készíteni
a pénzforgalmat jogszerűen lebonyolítani
a személyiségjogokat (pl. adatvédelem) tiszteletben tartani
az ügyfélforgalommal járó adminisztratív feladatokat ellátni
a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
büfészolgáltatást nyújtani
a létesítmény esztétikus, tiszta és rendezett környezetéért tevékenykedni
a felmerülő műszaki és személyes problémák megoldásában közreműködni
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-

eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni
a létesítmény dolgozói, vezetői és a vendégek közötti hatékony információáramlást
biztosítani

A képzés szakmai és vizsgakövetelménye egy modult határoz meg, melyet a hatályos OKJs
vizsgaszabályzat alapján, komplex módon kell megvalósítani. (1. számú melléklet)
Modul száma: 10337-12
Modul neve: Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben

PROBLÉMA:
A jelenlegi OKJs Fitness-wellness asszitens szakmai és vizsgakövetelménye (SZVK) egy
modulban integrálja mindazokat a szakmai kompetenciákat kialakító tanegységeket,
melyeket a nemzetközi oktatási gyakorlatnak megfelelően célszerű lenne moduláris
rendszerben különálló modulokban oktatni és számon kérni a vizsgák során. Az SZVK alapján
a gazdasági- kereskedelmi, műszaki, ügyfélszolgálati, számítógép kezelési, jogi,
környezetvédelmi és higiéniai, valamint kommunikációs ismereteket egy modulban kéri
számon. A vizsgáztatás módszertanának aspektusát vizsgálva, külön-külön a fenti
szakterületre szakosodott vizsgabizottság jelenléte célszerű, hiszen a számon kért
szakterületek külön szakmai ismereteteket, kompetenciákat és tapasztalatot igényelnek,
melyet a jelenlegi hatályban levő OKJs vizsgaszabályzat nem tudja megfelelően teljesíteni.
A jelenlegi SZVK követelményei átfedésben állnak azokkal a szakmai kompetenciákkal és
tanulási kimenetekkel, melyet a jelen pályázat szakmai konzorciuma állított össze, azonban a
jelenlegi SZVK szerint megszerezhető tudás és kompetencia szint nem felel meg a
nemzetközi Európai Uniós szakmai ajánlásoknak, melyet a kutatásaink során feltártunk.

JAVASLAT:
A jelen dokumentum javaslatokat fogalmaz meg, egy részletesebb moduláris OKJs képzési
program kialakításához, mely megfelel a magyar OKJs SZVK-ban meghatározott
óraszámoknak, kredit pontokat rendel az egyes modulokhoz, elősegítve a nemzetközi
mobilitást és a képzés EUs elismerését más tagállamokban. A kreditpontok hozzárendelése a
hatályos EUs ECVET ajánlások alapján, és a magyar ECVET szakértőkkel egyetértésben
készült.

Javasolt Fitness–wellness asszisztens képzési modulok listája:
1.
2.
3.
4.

Vevőszolgálat és ügyfélszolgálat modul
Fitness és Wellness Szolgáltatások modul
Adminisztráció és adatkezelés modul
Higiénia és elsősegélynyújtás modul

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

7

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

A javasolt képzési program szakmai kompetenciáit és a képzési egységek részletes elemzését
a 2. számú melléklet tartalmazza. A moduláris rendszer fenti alkalmazása, elkülönülten és
fókuszáltan kezeli az egyes kompetencia területeket, mely oktatás-módszertani és szakmai
szempontokat figyelembe véve, a korszerű hazai és nemzetközi pdagógiai, andragógiai
szakmai ajánlásoknak is megfelel.
A Vevőszolgálat és ügyfélszolgálat modul által kialakítandó képességek:
-

megérti a személyközi kommunikáció dinamikáját
megérti és alkalmazza a kiváló vevőszolgálati követelményeket
érti az fitness berendezések működési elveit
ismeri a fitness berendezések célját, működési módját és veszélyforrásait
ismeri az általános wellness szolgáltatásokat, azok célját, folyamatait és a kezelések
eredményeit
ismeri a fitness és wellness termékek célját, felhasználási módját, működését
képes a vendégeket tájékoztatni az intézményre vonatkozó adatokról és naprakész
információkról
képes a felmérő kérdőív alapján önállóan lebonyolítani az előzetes felmérést
képes az adatfelvitelre a számítógépes rendszerbe további elemzés céljára
képes kedvezőtlen információkat is kommunikálni a vendégek számára
képes a vendégeket további felmérésre vagy az intézményben tevékenykedő
specialistához irányítani
képes időszerűen és megfelelően használni a telefonrendszert
képes kiváló és célzott telefonbeszélgetést lebonyolítani a vendégek bevonzásának
érdekében
képes összeállítani, megírni és lebonyolítani a saját kompetenciájába tartozó e-maileket
vagy leveleket
képes szakszerűen megfelelő szolgáltatásokat ajánlani a vendégek számára figyelembe
véve az igényeiket
a vendégek elégedettsége érdekében képes a munkatársakkal és alvállalkozókkal
kommunikálni
képes magasabb szintre emelni a felmerült problémát amennyiben szükségessé válik
alkalmazza a szervezeti hierarchiát a feladatok megvalósításának érdekében
képes szakszerűen a vendégek igényeit figyelembe véve megfelelő szolgáltatásokat
ajánlani
a felmerült problémák kapcsán képes szakszerűen kommunikálni
képes a felmerült problémák kapcsán hosszú távú megelőző javító intézkedéseket hozni
képes szakszerűen lebonyolítani az értékesítési műveleteket a bérletvásárlás, megújítás
során
képes a vendégek számára ajánlást tenni a legújabb értékesítési kedvezményekre
vonatkozóan és az elérhető termékeket értékesíteni
képes a vendégeket motiválni a tagságuk meghosszabbítására, további termékek vagy
szolgáltatások vásárlására
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-

képes alkalmazni a keresztértékesítési technikákat a napi működés és az értékesítési
folyamatok során

A Fitness és Wellness Szolgáltatások modul által kialakítandó képességek:
-

képes az eljárásoknak megfelelően a fizikális felméréseket helyesen és szakszerűen
elvégezni
érti a fittségi felmérés fontosságát és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
az eljárásoknak megfelelően képes a motivációs felmérés helyes lebonyolítására
érti a fittségi felmérés fontosságát és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
képes az eljárásoknak megfelelően helyes ajánlást tenni a fitness szolgáltatásokra
vonatkozóan
érti a fittségi felmérés fontosságát és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
képes az eljárásoknak megfelelően helyes ajánlást tenni a wellness szolgáltatásokra
vonatkozóan
képes az eljárásoknak megfelelően helyes ajánlást tenni az orvosi wellness
szolgáltatásokra és termékekre vonatkozóan
érti a fittségi felmérés fontosságát és az elméleti tudás gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
képes beazonosítani a vendégek igényeit a táplálkozási követelmények vonatkozásában
képes megbízhatóan és pontosan táplálék-kiegészítőket ajánlani
képes felismerni és beazonosítani az élelmiszerallergiás állapotokat
képes szakszerűen értékesítési tevékenységet ellátni az intézmény fitness, wellness és
orvosi wellness szolgáltatásai kapcsán

Az Adminisztráció és adatkezelés modul által kialakítandó képességek:
-

képes magas szinten alkalmazni a számítástechnikai rendszereket és az Office
alkalmazásokat
képes alkalmazni a CRM és adatbázis alkalmazásokat
képes kezelni és szerkeszteni a nyers adatokat a jelentések készítéséhez
képes rendszeresen a kulcsindikátoroknak megfelelően jelentéseket készíteni
képes az email levelező rendszerek üzemeltetésére és alkalmazására a levelezés és
kapcsolattartás során
képes az üzleti levelezésre vonatkozó technikákat gyakorlatban alkalmazni a munkája
során
képes a szövegszerkesztő szoftver alkalmazására és a szükséges levelezés lebonyolítására
képes az üzleti levelezésre vonatkozó technikákat gyakorlatban alkalmazni a munkája
során
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-

képes a grafikai szerkesztő szoftverek alkalmazására és a szükséges tervezési feladatok
ellátására
képes kreatív promóciós technikák alkalmazására a munkája során

A Higiénia és elsősegélynyújtás modul által kialakítandó képességek:
-

képes ellenőrizni, az egészség és munkavédelmi szabályok betartását
képes a szolgáltatási területen alkalmazott szükséges higiéniai és biztonsági előírások
alkalmazására
képes a környezetbarát hulladékkezelésre az intézmény üzemeltetése alatt
képes vészhelyzet esetén alkalmazni az újraélesztési és elsősegély eljárásokat (BLS és
CPR)
képes segélykérő hívásokat kezdeményezni és lebonyolítani
képes az automata vagy félautomata defibrillátor használatára
képes beazonosítani, megakadályozni és megszüntetni az adott munkahelyi
vészhelyzeteket és veszélyeket
képes a felmerült problémákat és biztonsági kockázatokat magasabb vezetői szintre
eljuttatni
képes a munkahelyi rendezettségi és tisztasági szabályokat értékelni és fenntartani
képes fenntartani az intézmény környezetbarát működését
szükség esetén képes lebonyolítani a kiürítési folyamatot

A konzorcium javaslata alapján, célszerű a jelenleg hatályban levő OKJs Fitness-wellness asszisztens
képzési programot, és az SZVK-t áttekinteni és módosítani, úgy hogy a fentebb megfogalmazott
bővített EUs szakmai elvárásoknak megfelelő képzési program valósuljon meg Magyarország
területén is, elősegítve a nemzetközi mobilitást és a képzések átjárhatóságát az EU területén.

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

10

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

SZAKMAI FEJLESZTÉSI JAVASLAT AZ OKJ BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A
KOZMETIKUS OKJS KÉPZÉSI PROGRAMHOZ, A SZAKMAI ÉS
VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ
A2012-1-HU1-LEO05-05823 számú, ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS elnevezésű programban
résztvevő intézmények szakemberei által projektmunka keretében kidolgozott Kozmetikus
képzési program tartalmazza mindazokat a tevékenységeket, elméleti, gyakorlati
tananyagokat, készségeket, képességeket, amelyeket a 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel
módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe
tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei meghatároznak az 52 815 02 OKJ
számú Gyakorló kozmetikus szakképesítés, illetve az 55 815 02 Kozmetikus szakképesítés
ráépülés államilag elismert szakmai képzések tekintetében. A tananyag tartalma, felépítése
harmonizál a szakminisztérium által kidolgozott kerettantervvel.
A képzési program alapján szervezett képzést elvégző résztvevő képes lesz:
megteremteni az egészséges arc-, nyak-, dekoltázs és testszépítés feltételeit,
szemöldököt formázni,
szempillát-, szemöldököt festeni,
ideiglenes szőrtelenítést végezni,
kézápolást végezni,
házi tanácsadással ellátni a vendéget,
ügyelni arra, hogy egészséget veszélyeztető és arra ártalmas következményeket
ne idézzen elő,
kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi
módszerekkel
frissítő iskolamasszázst végezni,
diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető
kozmetikai hibákat kezelni,
professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és
kiválasztani a bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő
készítményt,
tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban,
speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással
kapcsolatban,
biztonságos ügyfélkezelést végezni, jogszabályoknak megfelelő adminisztrációt
végezni,
vállalkozását a jogszabályoknak megfelelően, biztonságos munkakörülmények
kialakításával működtetni,
megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken
részt venni.
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A képzési program kialakítása során figyelembe vették a felnőttkori tanulás
legmeghatározóbb sajátosságait:
A felnőtt önkéntesen tanul. A tankötelezettség teljesítése után minden felnőtt
önálló döntése, hogy visszaül-e az iskolapadba. Ez a döntési folyamat
befolyásolható ugyan, de az érintett csupán külső hatásokkal nem kényszeríthető
a tanulásra.
A felnőttkori tanulásban meghatározó a motivációk szerepe. Ahhoz, hogy a
felnőtt tanuljon, erős és folyamatos késztetés szükséges. Ha ez a tanulási
folyamat során megszűnik, az lemorzsolódáshoz vezet.
A felnőtt adott cél elérésének érdekében tanul. A képzési programok közül - mivel
időt, energiát és pénzt áldoz a tanulásra - céltudatosan választ. Gyakoriak a
munkaerőpiaci státusz megtartását vagy megerősítését célzó tanulási folyamatok.
Ritkább, ideális esetben a résztvevő a tanulás öröméért, és nem konkrét
előnyökre váltható tudáselemek megszerzéséért vesz részt felnőttoktatásban.
A felnőtt a tanulás során felhasználja korábbi élet- és munkatapasztalatait. Ez le is
rövidítheti a képzési időt, de akadályozhatja is a felnőttet a tanulásban,
amennyiben tapasztalatai ellentétesek a képzés során őt ért hatásokkal.
A felnőttet az iskolás korúaktól eltérő időszerkezeti sajátosságok jellemzik. A
felnőttoktatásnak igazodnia kell azokhoz a speciális körülményekhez, amelyek a
résztvevők élethelyzetéből, munkaerőpiaci státuszából adódnak (pl. levelező és
esti tagozatos képzések, munka melletti tanulás).
A kidolgozás során számoltak a felnőttek tanulási szokásaival, építenek a formális, informális
és non-formális tanulásra is.
A kompetencia fejlesztés során a felnőttképzésben részt vevő személy ismereteinek,
készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek fejlesztése történik meg,
amely által a személy képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére.
A képzési program alkalmas a felnőttképzésben résztvevők gyakorlatorientált oktatására. A
szakmai képzés során hasznot hozó, a munkaerőpiacon értékes tudással és kompetenciákkal
bíró tartalommal rendelkezik, ugyanakkor alkalmassá teszi a képzésben részt vevőt az
élethosszig tartó tanulásra, továbbá felkészíti az Európai Unióban való munkavállalásra.
Összefoglaló javaslat: A projekt keretében kidolgozott képzési program a szépészeti
szolgáltatások teljes spektrumát lefedi. A képzésben résztvevő akár alkalmazottként, akár
önálló vállalkozóként teljes körű, a mai kor igényeinek megfelelő, modern eszközökkel, a
legújabb technológiákkal történő komplex kezelést tud nyújtani a vendégeknek. Új
területként jelenik meg a fogyasztás, zsírégetés, izomerősítés és bőr alatti kezelések
módszerei tananyagrész. A program készítői felismerték, hogy erre a területre a szépészeti
szolgáltató iparban nagy igény van. A gyakorlati képzés mellett a program nagy hangsúly
fektet a képzésen résztvevők magas szintű elméleti felkészítésére. Kiemelném az anatómia,
élettan, bőrgyógyászat, illetőleg a pszichológia egészségtudományi szakterületeket.
Javasoljuk az érvényben lévő szakmai követelmény kiegészítését pszichológia elméleti
alapismeretek, tananyaggal, illetőleg fogyasztás, zsírégetés, izomerősítés és bőr alatti
kezelések módszerei témakörben a gyakorlati képzés bővítését.
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SZAKMAI FEJLESZTÉSI JAVASLAT AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZERVEZŐ,
ÉRTÉKESÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAMHOZ

Az Egészségturisztikai szervező, értékesítő képzés nem szerepel a magyar Országos Képzési
Jegyzékben. Javasoljuk a képzés szakmai programkövetelményként való nyilvántartásba
vételét a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál, mint államilag el nem ismert egyéb
szakmai képzés, ezzel megteremtve az Egészségturisztikai szervező, értékesítő képzés
szakmai alapját. Így a későbbiekben az elfogadott javaslattal megegyező elnevezésű képzési
programoknak azzal azonos tartalommal kell megvalósulniuk.
A szakmai programkövetelmény kidolgozásának és nyilvántartásba vételének jogi háttere:
 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
 393/2013. (XI. 12.) kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához
szükséges engedélyezési eljárás és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató
intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató
intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról
 59/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények
nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai
végzettség megszerzésének igazolásáról
A Fktv. 2. § 6. pontja:
Egyéb szakmai képzés: olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére
irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez
szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem a 16. pont szerinti
hatósági jellegű képzés.
Az Egészségturisztikai szervező, értékesítő szakmai programkövetelmény javaslata a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően benyújtásra került a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamarához.
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1. SZÁMÚ MELLÉKLET - A FITNESS-WELLNESS ASSZISZTENS MEGNEVEZÉSŰ
RÉSZSZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
A 21. sorszámú Fitness-wellness asszisztens megnevezésű részszakképesítés szakmai és
vizsgakövetelménye
1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 813 04
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Fitness-wellness asszisztens
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300
2. EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: 2.2. Szakmai előképzettség: 2.3. Előírt gyakorlat: 2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: 2.6. Elméleti képzési idő aránya: 40 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 60 %
2.8. Szintvizsga: 2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.

A

B

FEOR száma

FEOR megnevezése

4222

C

Recepciós

A részszakképesítéssel betölthető
munkakör(ök)
Fitness asszisztens
Wellness asszisztens
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3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
A fitness-wellness asszisztens sportlétesítmények, szállodák fitness és wellness részlegében tölt be recepciós
és létesítmény-felügyeleti munkakört. Elsősorban ügyfélszolgálati, kapcsolattartási, problémakezelési és
pénzforgalmi feladatokat lát el.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
- a szolgáltatásokról szakszerű tájékoztatást adni
- a létesítményműködéssel kapcsolatos szabályokat közvetíteni és betartatni
- információs anyagokat készíteni
- a pénzforgalmat jogszerűen lebonyolítani
- a személyiségjogokat (pl. adatvédelem) tiszteletben tartani
- az ügyfélforgalommal járó adminisztratív feladatokat ellátni
- a részleg által forgalmazott termékeket árusítani
- büfészolgáltatást nyújtani
- a létesítmény esztétikus, tiszta és rendezett környezetéért tevékenykedni
- a felmerülő műszaki és személyes problémák megoldásában közreműködni
- eladást ösztönző, marketingkommunikációs technikákat alkalmazni
- a létesítmény dolgozói, vezetői és a vendégek közötti hatékony információáramlást biztosítani
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A

B

C

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.1.

azonosító száma
54 813 01

3.3.2.
3.3.3.

megnevezése
Fitness-wellness instruktor

a kapcsolódás módja
szakképesítés

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
A
4.1.
4.2.
4.3.

B

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések
szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
10337-12
Ügyfélszolgálat a fitness-wellness létesítményekben
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5. 2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.3.

C

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.1.
5.2.2.

B

azonosító
száma
10337-12

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

Ügyfélszolgálat a fitness-wellness
létesítményekben

írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
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5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Ügyfélszolgálat
A vizsgafeladat ismertetése: Különböző helyzetgyakorlatok megoldása: tájékoztatás a szolgáltatásokról,
problémamegoldás, panaszkezelés, pénzforgalom lebonyolítása, biztonsági előírások ismertetése,
termékértékesítés és eladásösztönzés, tájékoztató anyagok készítése
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 100%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a
vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható
segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és Felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: 6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.2.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát
meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Laptop vagy számítógép

6.3.

Internet-kapcsolat

6.4.

Irodai ügyvitel (fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, telefonálás) lebonyolítására
alkalmas eszközök
Pénzforgalmi tevékenység (kártyaleolvasás, készpénzfizetés számlázás) lebonyolítására
alkalmas eszközök és kellékek

6.1.

6.5.

7. EGYEBEK
A szakmai vizsgabizottságban való részvételre kijelölt szakmai szervezet:
Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Magyar Olimpiai Bizottság
Elérhetősége:
Cím:1124 Budapest, Csörsz u. 49 - 51.
Telefon: (36-1) 386-8000
Fax: (36-1) 386-9670
E-mail: iroda@mob.hu
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM, LEONARDO DA VINCI –
INNOVÁCIÓTRANSZFER, 2012-1-HU1-LEO05-05823 SZÁMÚ, ECVET EGÉSZSÉGTURIZMUS CÍMŰ PROJEKT
KERETÉN BELÜL KIDOLGOZOTT FITNESS-WELLNESS ASSZISZTENS KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMI JAVASLATAI
Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
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ET
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k
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

1.
1.1
Vevőszol Információ
gálat
nyújtás Vevőszolg
álat

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.1 Új és
régi
vendégek
üdvözlése

Megismeri a
személyközi
kommunikációs és
kapcsolatteremtő
módszereket

Elméleti és
gyakorlati
készség személyközi
kommunikáció

Képes beszélgetés
kezdeményezésére az új
vendégekkel a legnagyobb
vevőelégedettség
érdekében, képes
beszélgetés
kezdeményezésére a
meglevő vendégekkel a
legnagyobb
vevőelégedettség
érdekében, képes
barátságos és udvarias
kezdeményezési
módszereket alkalmazni az
új és a meglevő
vendégekkel

Megérti a személyközi
kommunikáció
dinamikáját
, megérti és alkalmazza
a kiváló vevőszolgálati
követelményeket

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.2
Vendégek
tájékoztatása
a létesítmény
szolgáltatásai
ról

Kiváló és részteles
tudást szerez az
intézmény
szolgáltatásairól és
termékeiről

Elméleti és
gyakorlati
készség fitness és
wellness
szolgáltatások,
ajánlott
termékek

Szakszerűen és pontosan
kommunikál az új
vendégekkel az elérhető
berendezések és
szolgáltatások kapcsán,
azonnali segítséget ajánl az
új vendégek részére a
gépek és kiegészítők
használatára vonatkozóan a
biztonságos használat
érdekében, az intézmény
szolgáltatásait és termékeit
pontosan ismerteti

Érti az
fitnessberendezések
működési elveit, ismeri
a fitnessberendezések
célját, működési módját
és veszélyforrásait,
ismeri az általános
wellness
szolgáltatásokat, azok
célját, folyamatait és a
kezelések eredményeit,
ismeri a fitness és
wellness termékek
célját, felhasználási
módját, működését,
képes a vendégeket
tájékoztatni az
intézményre vonatkozó
adatokról és naprakész
információkról

Hozz
árend
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ECV
ET
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

1.1.3 Új
vendégek
tájékoztatás a
létesítmény
biztonsági és
egészségvéde
lmi
szabályairól

Megismeri az
intézmények előzetes
felmérő kérdőívének
készítési módját,
ismereteket szerez az
intézmény biztonsági
és üzemeltetési
előírásairól a
berendezések, gépek,
kiegészítő eszközök
vonatkozásában és a
létesítmény kiürítési
folyamatairól

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Elméleti és
Érti az előzetes felmérés
Képes a felmérő
gyakorlati
módszerét, célját és
kérdőív alapján
kész-ség alkalmazását, a nem
önállóan lebonyolítani
előzetes
megfelelő egészségi állapot az előzetes felmérést,
felmérés
esetén döntést hoz és
Képes az adatfelvitelre
értéke-lése,
javaslatot tesz a további
a számítógépes
egészség-ügyi teendőkre vonatkozóan,
rendszerbe további
kontra indiképes a fitness
elemzés céljára
kációk és indi- berendezések
Képes kedvezőtlen
kációk,
használatának alapos
információkat is
elméleti és
magyarázatára és
kommunikálni a
gyakorlati
veszélyforrások
vendégek számára
készség ismertetésére, a vendégeket Képes a vendégeket
2
fitness és
a további területekre
további felmérésre
wellness
irányítja további támogatás vagy az intézményben
eszközök hasz- céljából, tapasztalattal
tevékenykedő
nálata és
rendelkezik a wellness és
specialistához
funkci-ói,
fitness szolgáltatásokról,
irányítani
veszélyforrágyakorlati tapasztalata van Szükség esetén képes
sok elméleti és a kiürítési eljárásról
lebonyolítani a kiürítési
Projekt száma.
2012-1-HU1-LEO05-05823
gyakorlati
folyamatot
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készség
felhasználásért.
kiürítési
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.4
Válaszadás a
vendégkérdés
ekre
személyese,
on-line és
telefonon

Kiváló tudást szerez
a vevőszolgálati
tevékenységek
kapcsán a telefonos,
e-mail és személyes
kapcsolattartásról

Elméleti és
gyakorlati
készség személyközi
kommunikáció
Elméleti és
gyakorlati
készség levelezés
Elméleti és
gyakorlati
készség telefonhívások
kezelése és
kommunikáció

Képes telefonrendszer
használatára
Kiváló telefonos
kommunikáció készséggel
rendelkezik
Kiváló fogalmazási és írási
képességek

Képes időszerűen és
megfelelően használni
a telefonrendszert
Képes kiváló és célzott
telefonbeszélgetést
lebonyolítani a
vendégek
bevonzásának
érdekében
Képes összeállítani,
megírni és
lebonyolítani a saját
kompetenciájába
tartozó e-maileket vagy
leveleket

Hozz
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Kiváló tudást szerez
a személyközi
kommunikáció és
kapcsolattartás
területén

Elméleti és
gyakorlati
készség személyközi
kommunikáció

Gyakorlati tapasztalata van
az ajánlott fitness-wellness
szolgáltatásokról és
termékekről
Hierarchia megfelelő
alkalmazása, döntési
szintek és kommunikációs
utak ismerete
Megállapodások ismerete
és alkalmazása az
intézmény és az
alvállalkozók között

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes szakszerűen
megfelelő
szolgáltatásokat
ajánlani a vendégek
számára figyelembe
véve az igényeiket
A vendégek
elégedettsége
érdekében képes a
munkatársakkal és
alvállalkozókkal
2
kommunikálni
Képes magasabb
szintre emelni a
felmerült problémát,
amennyiben
szükségessé válik
Alkalmazza a
szervezeti hierarchiát a
feladatok
Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
megvalósításának
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
érdekében
felhasználásért.
1.1.5
Kommunikác
ió a
munkatársak
kal és
alvállalkozók
kal
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.6
Problémakez
elés ésmegoldás

Kiváló tudást szerez
a személyközi
kommunikáció és
kapcsolattartás
területén
Kiváló tudást szerez
a probléma
megoldási módszerek
területén

Elméleti és
gyakorlati
készség személyközi
kommunikáció
elméleti és
gyakorlati
probléma
megoldási
módszerek

Gyakorlati tapasztalata van
a probléma megoldási
módszerek területén, a
legjobb megoldás
kiválasztása a kívánt
eredmény elérésének
érdekében
A szervezeti felépítés,
döntési szintek,
kommunikációs csatornák
alkalmazására képes a
problémák megfelelő
szintű előterjesztéséhez,
azok kiváltó okának
megszüntetésének
érdekében

Képes szakszerűen a
vendégek igényeit
figyelembe véve
megfelelő
szolgáltatásokat
ajánlani
A felmerült problémák
kapcsán képes
szakszerűen
kommunikálni
Képes a felmerült
problémák kapcsán
hosszú távú megelőző
javító intézkedéseket
hozni

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

2.
Fitness
és
Wellness
Szolgálta
tások

2.1
2.1.1
Fitness,
Fizikális
Wellness
felmérések
és OrvosiWellness
Szolgáltatá
sokról
tájékoztatá
s

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

A munkakörre
vonatkozó anatómiai,
élettani,
epidemiológiai,
táplálkozási és
egészségügyi
ismereteket szerez

Elméleti
készség anatómiai,
élettani,
epidemiológiai
és
egészségügyi
ellátó rendszer

A vendégek és kliensek
számára megfelelően
alkalmazza a felmérési
módszereket és technikákat
Az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazására
képes
A vendégek egészségi
állapotát felméri és
számukra biztonságos
feltételeket biztosít

Képes az eljárásoknak
megfelelően a fizikális
felméréseket helyesen
és szakszerűen
elvégezni
Érti a felmérés
fontosságát és az
elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását
a felmérési folyamat
során

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.1.2
Motivációs
felmérés

A munkakörre
vonatkozó
motivációs
pszichológiai és
tanácsadási
ismereteket szerez

Elméleti és
gyakorlati
készség motivációs
pszichológia,
alapvető
tanácsadási
technikák

A kifogástalan
vendégélmény
biztosításához a motivációs
felmérés módszereit és
technikáit alkalmazza
Az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazására
képes
A kínált szolgáltatások
előnyeit értékeli

Az eljárásoknak
megfelelően képes a
motivációs felmérés
helyes lebonyolítására
Érti a felmérés
fontosságát és az
elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását
a felmérési folyamat
során

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Alapos ismereteket
Elméleti és
A fitness óratípusok
Képes az eljárásoknak
szerez az alábbi
gyakorlati
kiválasztásához a
megfelelően helyes
témákban: fitness
készség megfelelő ajánlási
ajánlást tenni a fitness
óratípusok, aerobik
fitness
technikákat alkalmazza a
szolgáltatásokra
óratípusok, body &
óratípusok,
vendégek meggyőzésére
vonatkozóan
mind óratípusok,
indikációk és
Az elméleti tudás
Érti a felmérés
személyi edzés,
kontra
gyakorlati alkalmazására
fontosságát és az
fitnessberendezések
indikációk
képes
elméleti tudás
A legújabb fitness
Elméleti és
Képes a fitness óratípusok
gyakorlati alkalmazását
trendek megismeri
gyakorlati
és szolgáltatások
a felmérési folyamat
Megismeri a
készség előnyeinek értékelésére a
során
2
teljesítményfokozó
fitness
hosszú távú perspektívát
edzésmódszereket
berendezések, figyelembe véve
Alapos ismereteket
személyi
szerez a vendégek
edzés,
számára ajánlott
teljesítményfo
óratípusok
kozó edzés
vonatkozásában, a
Elméleti
létesítmény
készség - a
szolgáltatásainak
legújabb
2012-1-HU1-LEO05-05823
ismertetéséről a Projekt száma.
fitness
trendek
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
kliensek számára
leírása
felhasználásért.
2.1.3 Fitness
szolgáltatáso
król való
tájékoztatás
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Elméleti és
A wellness szolgáltatások
Képes az eljárásoknak
gyakorlati
kiválasztásához a
megfelelően helyes
készség megfelelő ajánlási
ajánlást tenni a
wellness
technikákat alkalmazza a
wellness
szolgáltatástíp vendégek meggyőzésére
szolgáltatásokra
usok,
A wellness elméleti tudás
vonatkozóan
indikációk és
gyakorlati alkalmazására
Érti a felmérés
kontraindikáci képes
fontosságát és az
ók
A hosszú távú perspektívát elméleti tudás
Elméleti és
figyelembe véve a wellness gyakorlati alkalmazását
gya-korlati
szolgáltatások előnyeinek
a felmérési folyamat
készség értékelésére képes
során
wellness
szolgál-tatások
2
és kezelések
Elméleti
készség legújabb
wellness trendek leírása
Projekt száma.
2012-1-HU1-LEO05-05823
Gyakorlati
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
készség:
felhasználásért.
vendégek
28
meggyőzése a
2.1.4
Wellness
szolgáltatáso
król való
tájékoztatás

Alapos tudást szerez
az alábbi szolgáltatási
területekről:
masszázs, dietetikai
tanácsadás,
szépségápolási
szolgáltatások,
tanácsadási, és a
legújabb wellness
trendek
Megismeri a
wellness
szolgáltatások
ajánlására vonatkozó
módszereket, a
szolgáltatások
ismertetésére a
vendégek számára

Készségek

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Elméleti és
Az orvosi-wellness
Képes az eljárásoknak
gyakorlati
szolgáltatások
megfelelően helyes
készség kiválasztásához a
ajánlást tenni az orvosiorvosi
megfelelő ajánlási
wellness
szolgáltatástíp technikákat alkalmazza a
szolgáltatásokra és
usok,
vendégek meggyőzésére
termékekre
indikációk és
Az orvosi-wellness
vonatkozóan
kontraindikáci elméleti tudás gyakorlati
Érti a felmérés
ók
alkalmazására képes
fontosságát és az
Elméleti és
A hosszú távú perspektívát elméleti tudás
gyakorlati
figyelembe véve az orvosi- gyakorlati alkalmazását
készség:
wellness szolgáltatások
a felmérési folyamat
orvosi
előnyeinek értékelésére
során
szolgáltatások képes
2
és kezelések
Gyakorlati
készség:
vendégek
meggyőzése a
szolgáltatások
Projekt száma.
2012-1-HU1-LEO05-05823
igénybevételér
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
e felhasználásért.
Elméleti
29
készség:
2.1.5 Orvosi
wellness
szolgáltatáso
król való
tájékoztatás

Alapos ismereteket
szerez az alábbi
szolgáltatási
területekről: elérhető
orvosi-wellness
szolgáltatások
(gyógytornász, orvos,
dietetikus,
pszichológus,
plasztikai sebészet,
fogorvoslás, stb.)
Tudást szerez az
orvosi-wellness
szolgáltatások
ajánlására
vonatkozóan, az
orvosi-wellness
szolgáltatások
ismertetése a
vendégek számára

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

2.2
Értékesítés
i
tevékenysé
gek és
egészségb
üféüzemelteté
s

2.2.1
Helyszíni
kiszolgálása
az étel- és
italrendelések
nek

Alapos tudást és
ismereteket szerez az
egészséges
termékekről és
táplálékkiegészítőkről
Alapos tudást és
ismereteket szerez az
élelmiszerek és italok
tárolásáról,
kezeléséről,
előkészítéséről és
kiszolgálásáról
Megismeri a HACCP
követelményeket
A büfé tisztítási,
takarítási
folyamatainak és
követelményeinek
ismerete

Kompetenciák

Elméleti
Helyesen alkalmazza a
készség HACCP előírásait a
egészséges
büfében, konyhában és a
termékek,
raktárhelységben
táplálékMegfelelően kezeli a
kiegészítők,
raktárkészletet a
HACCP
tárolóterületeken és a
előírások
raktárkészlet kezelő
Elméleti és
kimutatásokban
gyakorlati
Munkakörnyezetét tisztán
készség és rendezetten tartja a
élelmiszer-és
tisztasági előírásoknak
italtárolás,
megfelelően
csomagolás,
előkészítés és
kiszolgálás, a
környezet
tisztításának,
fertőtlenítésén
ek módszerei
Projekt száma.
2012-1-HU1-LEO05-05823
és eljárásai

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes a tisztasági
folyamatokat
megvalósítani az
eljárásoknak és a
HACCP előírásoknak
megfelelően
Képes kezelni és
folyamatosan
figyelemmel kísérni a
raktárkészletet
Képes rendszeres
leltározási jelentéseket
készíteni

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2.2 Étel és
táplálékkiegészítők
értékesítése

Megismeri a
táplálék-kiegészítők
ajánlására vonatkozó
tudnivalókat
Alapos ismereteket
szerez az
élelmiszerallergiák
területén és azok
helyszíni ellátására
vonatkozóan
Az egészséges
táplálkozás alapelveit
megismeri és
alkalmazza

Elméleti
készség egészségvédő
és táplálékkiegészítők,
epidemiológia,
betegségmegel
őzés,
élelmiszeraller
giák
Elméleti és
gyakorlati
készség táplálékkiegészítők és
élelmiszer
okozta
allergiák

A kliens igényeinek
megfelelően értékesíti a
szükséges
táplálékkiegészítőt
Segítséget nyújt a
megfelelő
táplálékkiegészítő
kiválasztásához
Kikérdezi a vendéget az
esetleges táplálékallergia
feltérképezésére
vonatkozóan

Képes beazonosítani a
vendégek igényeit a
táplálkozási
követelmények
vonatkozásában
Képes megbízhatóan és
pontosan
táplálékkiegészítőket
ajánlani
Képes felismerni és
beazonosítani az
élelmiszerallergiás
állapotokat

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2.3
Kiegészítő
termékek
értékesítése

Megismeri a
pénztárgép kezelését
és az értékesítési
folyamatokat
Megismeri a
létesítményben
értékesített
termékeket és
kiegészítőket
Megismeri a
készletkezelési és
nyilvántartási
rendszer

Elméleti és
gyakorlati
készség pénztárgépüzemeltetés,
termékek,
szolgáltatások
és kiegészítők,
raktárkészletkezelés az
adott
intézményben

Képes a kiegészítő
termékek értékesítésére
Képes fitness, wellness és
orvosi-wellness
szolgáltatások
értékesítésére

Képes szakszerűen
értékesítési
tevékenységet ellátni az
intézmény fitness,
wellness és orvosiwellness szolgáltatásai
kapcsán

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2.4
Napijegyek
és bérletek
értékesítése

Megismeri a
pénztárgép kezelését
és az értékesítési
folyamatokat
Megismeri a
bérletkonstrukciókat
és az aktuális
tagságmegtartó/ösztö
nző eljárásokat
Megismeri az
értékesítési
technikákat és az
újvendég-toborzási
stratégiákat

Elméleti és
gyakorlati
készség készpénzkezel
ési, tagsági
módozatok,
vendégszerzési
és -megtartási
módszerek

Képes bérletek és
napijegyek értékesítése
Képes népszerűsíteni az
aktuális értékesítési
akciókat és motiválja a
klienseket a tagságuk
meghosszabbítására vagy a
hosszú távú
bérletvásárlásra

Képes szakszerűen
lebonyolítani az
értékesítési
műveleteket a
bérletvásárlás,
megújítás során
Képes a vendégek
számára ajánlást tenni a
legújabb értékesítési
kedvezményekre
vonatkozóan és az
elérhető termékeket
értékesíteni
Képes a vendégeket
motiválni a tagságuk
meghosszabbítására,
további termékek vagy
szolgáltatások
vásárlására

Hozz
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Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2.5 Eladás
utáni és
keresztértékesítési
tevékenysége
k

Megismeri az
értékesítési és
üzemeltetési
eljárásokat
Megismeri a
bérletkonstrukciók és
aktuális
tagságmegtartó/ösztö
nző eljárásokat
Megismeri termékek
és szolgáltatások
kereszt-értékesítési
technikáit

Elméleti és
gyakorlati
készség értékesítés is
kereskedelmi
Elméleti és
gyakorlati
készség keresztértékesí
tési módszerek

Képes keresztértékesítési
módszerek alkalmazására a
kliensek számára

Képes alkalmazni a
keresztértékesítési
technikákat a napi
működés- és az
értékesítési folyamatok
során

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

3.
3.1
Adminis Adatrögzít
ztráció és és
adatkezel
és

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.1.1
Vendégadato
k rögzítése

Megismeri
számítógépes
rendszerek
üzemeltetését
Megismeri az Office
applikációkat
Megismeri a CRM
adatkezelési
rendszereket és
szoftverapplikációkat
Megismeri a
dokumentum-,
táblázatkészítő,
grafikai applikációkat
és szoftvereket

Gyakorlati
készség számítógépes
rendszerek és
Office
szoftverek
használata
Gyakorlati
készség CRM szoftver
vagy adatbázis
használata

Magas szinten képes
személyiszámítógép
kezelésére
Office alkalmazások
készségszintű használatára
képes
Képes CRM és adatbázis
szoftverek használatára

Képes magas szinten
alkalmazni a
számítástechnikai
rendszereket és az
Office alkalmazásokat
Képes alkalmazni a
CRM és adatbázisalkalmazásokat

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2
Adatkezel
és és
biztonság

3.2.1
Adatkezelés
és biztonság

Megismeri az
adatmenedzsment és adatbiztonsági
rendszereket
Megismeri az
adatkezelésre
vonatkozó
előírásokat és
eljárásokat

Elméleti és
gyakorlati
készség adatbiztonsági
eljárások és
törvényi
előírások
Elméleti és
gyakorlati
készség adatmentési és
védelmi
eljárások

Képes a létesítmény
elemzére a törvényi
előírásoknak való
megfelelés céljából
Képes a számítógépes
rögzített adatok
mentésének és adatvédelmi
módszereinek
alkalmazására, a vonatkozó
szabályoknak megfelelően

Képes a munkahelyi
rendezettségi és
tisztasági szabályokat
értékelni és fenntartani
Képes fenntartani az
intézmény
környezetbarát
működését

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.3
Jelentések
kezelése

3.3.1
Jelentések és
statisztikák
készítése

Megismeri az
adatkezelési és
jelentéskészítési
módszereket

Elméleti és
gyakorlati
készség adatkezelés és
szerkesztés
jelentések
elkészítéséhez

Képes adatgyűjtésre,
adatkezelésre és szerkesztésre a rendszerben
megtalálható kliens- és
üzleti adatok kapcsán

Képes kezelni és
szerkeszteni a nyers
adatokat a jelentések
készítéséhez

Haladó szintű
ismereteket szerez a
táblázatkezelő
szoftverek
vonatkozásában
Ismereteket szerez a
CRM rendszerekből
történő adatnyerésre
vonatkozóan, adatok
elemzése az előírt
formátumokban

Elméleti és
gyakorlati
készség adatátvitel
különböző
rendszerek
között

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes rendszeresen a
kulcsindikátoroknak
megfelelően
jelentéseket készíteni
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4 Belső
kommunik
ációs célú
írott és
nyomtatott
kiadványo
k készítése

3.4.1 Emailek
megválaszolá
sa

Megismeri az E-mail
levelező rendszerek
üzemeltetését

Elméleti és
gyakorlati
készség - email
rendszerek
kezelése és
hatékony
üzemeltetése
vevőszolgálat
céljából

Képes az e-mail
levelezőrendszerek
hatékony használatára

Képes az e-mail
levelezőrendszerek
üzemeltetésére és
alkalmazására a
levelezés és
kapcsolattartás során

Megismeri az üzleti
levelezési
technikákat

Elméleti és
gyakorlati
készség formális
követelménye
k az üzleti
levelezésben

Képes üzleti levelezésre

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes az üzleti
levelezésre vonatkozó
technikákat
gyakorlatban
alkalmazni a munkája
során
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4.2 Levelek
megválaszolá
sa

Megismeri a
dokumentumkezelő
szoftver alkalmazását

Elméleti és
gyakorlati
készség dokumentums
zerkesztő
kezelése és
hatékony
alkalmazása a
vevőszolgálat
érdekében

Képes szövegszerkesztő
szoftverek hatékony
alkalmazására formális
levelezés céljából

Képes a
szövegszerkesztő
szoftver alkalmazására
és a szükséges
levelezés
lebonyolítására

Megismeri az üzleti
levelezési
technikákat

Elméleti és
gyakorlati
készség formális
követelménye
k az üzleti
levelezésben

Képes üzleti levelezésre

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes az üzleti
levelezésre vonatkozó
technikákat
gyakorlatban
alkalmazni a munkája
során
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4.3 Belső
kommunikáci
ós célokra
szórólapok,
tájékoztatók,
hirdetések és
egyéb
információs
anyagok
készítése

Megismeri a tervező
programok
használatát a reklám
és promóciós
anyagok készítéséhez

Elméleti és
gyakorlati
készség - belső
marketinganya
gok előállítása
és
vevőszolgálat
céljából
grafikai
tervezőprogra
mok
használata

Képes grafikai
szerkesztőszoftverek
hatékony alkalmazására a
belső reklám és promóciós
kiadványok
szerkesztéséhez (plakátok,
szórólapok)

Képes a grafikai
szerkesztőszoftverek
alkalmazására és a
szükséges tervezési
feladatok ellátására

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes kreatív
promóciós technikák
alkalmazására a
munkája során
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Elméleti és
Képes ellenőrzni a
Képes ellenőrizni az
gyakorlati
biztonsági és
egészség- és
készség munkavédelmi szabályok
munkavédelmi
munkaterület
betartását
szabályok betartását
Megismeri a
és a
hatékony és
létesítmény
A szolgáltatási területen az Képes a szolgáltatási
biztonságos
berendezésein előírásoknak megfelelő
területen alkalmazott
munkafolyamatok
ek takarítása,
higiéniai és biztonsági
szükséges higiéniai és
fenntartásának
rendezése és
előírásokat alkalmazza
biztonsági előírások
törvényi, higiéniai és karbantartása,
alkalmazására
szolgáltatási
törvényi
Képes az üzemeltetés során
követelményeit
előírá-soknak
betartani a környezetbarát
Képes a környezetbarát
való
hulladékkezelési
hulladékkezelésre az
Megismeri a
megfelelés
előírásokat
intézmény üzemeltetése
4
környezetkímélő
biz-tosítása,
alatt
üzemeltetési és
szelek-tív
tisztítási módszereket hulladékgazés folyamatokat
dálkodás és
környezettudatos
Projekt száma.
2012-1-HU1-LEO05-05823
energiafelhasz
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
nálás
felhasználásért.
fenntartása,
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Gyakorlati:

4.
Higiénia
és
elsősegél
nyújtás

4.1
Munkaterü
letek
tisztán és
rendezette
n tartása,
takarítás,
rendtartás.

4.1.1
Takarítási
feladatok,
tisztaság
fenntartása

Megsimeri a munkaés egészségvédelmi
előírásokat

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.2
Újraéleszt
ési (BLS)
és
elsősegély
nyújtás.

4.2.1
Azonnali
segítségnyújt
ás
vészhelyzet
esetén

Megismeri a
vészhelyzet azonnali
kezelésének
folyamatait

Elméleti és
gyakorlati
készség segélyhívószá
mok ismerete
és hívási
protokollok,
újraélesztési és
reanimációs
módszerek és
eljárások (BLS
és CPR),
automata és
félautomata
defibrillátor
kezelése

Képes vészhelyzet esetén
alkalmazni az újraélesztési
és elsősegély-eljárásokat
(BLS és CPR)

Képes vészhelyzet
esetén alkalmazni az
újraélesztési és
elsősegély-eljárásokat
(BLS és CPR)

Megismeri a BLS és
CPR (újraélesztési és
reanimációs)
technikat
Megismeri az
automata vagy
félautomata
defibrillátor kezelését

Képes segélykérő
hívásokat kezdeményezni
és lebonyolítani

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

Képes segélykérő
hívásokat
kezdeményezni és
lebonyolítani
Képes az automata
vagy félautomata
defibrillátor
használatára
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Tevéken
ységi
területek

5. Üzleti
és
gazdaság

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.3 A
munkahely
i
egészségre
és
biztonságr
a
vonatkozó
európai
direktívák
és azok
mellékletei
, valamint
a helyi
követelmé
nyek
5.1 Üzlet
és
gazdaság

Fenntartja és
megőrzi a
biztonságos
és egészséges
munkakörnye
zetet az
európai és a
helyi
munkahelyi
egészségre és
biztonságra
vonatkozó
szabványokn
ak
megfelelően.

Elméleti ismeretei
vannak az európai és
az országokra külön
jellemző munkahelyi
egészségről és
biztonságról szóló
direktívákról és azok
mellékleteiről a
gyakorlati képzés
részeként

Gyakorlati
készségekkel
rendelkezik az
európai és az
országokra
külön jellemző
munkahelyi
egészségről és
biztonságról
szóló
direktívák és
mellékleteik
alkalmazásáról

Képes arra, hogy a munka
során fenntartsa és
alkalmazza az előírt
európai és az országokra
külön jellemző munkahelyi
egészségről és biztonságról
szóló szabványokat.

Képes azonosítani,
leküzdeni és
kiküszöbölni a
specifikus munkahelyi
és biztonsági
veszélyforrásokat.
Képes arra, hogy az
ügyet arra megfelelő
szintre emelve kezelje,
ahol az incidens és a
biztonsági kockázatok
bekövetkeztek

Részt vesz
egy üzleti
vállalkozás

Ismeri az Egységes
Európai Gazdasági
Oklevelet -EBC*L:

Vállalkozási
ismeretek
Kezdeményez

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait,
Képes olvasni és megérteni

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

ECV
ET
kredit
ponto
k az
„A”
bekez
désbe
n
jelenn
ek
meg

ECV
ET
kredit
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

i terület

egy üzleti
vállalkozá
sban

üzleti és
gazdasági
tevékenysége
iben

Üzleti célok és
menedzsmentmutatók
Könyvvitel
Költségszámítás és
árkalkuláció
Üzleti jog

őkészség
Numerikus
gondolkodás
Elemzőkészsé
g

az éves pénzügyi
kimutatásokat
(mérlegbeszámoló,
eredmény kimutatás), és le
tudja vonni az első
következtetéseket.
Megérti és képes
elmagyarázni az
önköltségszámítás és a
nyereségközpontú számítás
céljait és alapstruktúráját,
és meg tudja indokolni a
költségtudatosság és a
vállalkozói gondolkodás
fontosságát.
Megérti és képes
elmagyarázni a
legfontosabb üzleti
szervezetek jogi formáinak

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k
ponto
k az
„A”
bekez
désbe
n
jelenn
ek
meg
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Tevéken
ységi
területek

Tevékenys
égek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozz
árend
elt
ECV
ET
kredit
ponto
k

jellegzetességeit, előnyeit
és hátrányait
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET - A KOZMETIKUS ÉS GYAKORLÓ KOZMETIKUS
MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYE
A 129. sorszámú Kozmetikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye
1.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 815 02
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Kozmetikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 480-720
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: 52 815 02 Gyakorló kozmetikus
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 20%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 80%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: 3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítés-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.

A
FEOR száma
5212

B
C
FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
Kozmetikus
Sminkes
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3.1.3.

Kozmetikus

3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és
elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc-és testkezeléssel,
valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.
A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az
egészségügyi és higiéniai szabályokat ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
-

kozmetikai alap és kiegészítő műveleteket végezni, manuális és gépi módszerekkel
diagnosztizálni, kezelési tervet összeállítani, kozmetikus által kezelhető kozmetikai hibákat kezelni
professzionális kozmetikumokkal dolgozni, azok alap-, és hatóanyagait ismerni, és kiválasztani a
bőrtípusnak, és az általa kezelhető rendellenességnek megfelelő készítményt
kendőzni tartósan, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
speciális arc és testkezelést végezni, tanácsot adni az otthoni bőrápolással kapcsolatban
megismeri a legújabb szakmai újdonságokat, rendszeresen továbbképzéseken részt venni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
52 815 02
Gyakorló kozmetikus
szakképesítés

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

A
B
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
11246-12
Bőrtípusok és rendellenességek
11247-12
Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések
11248-12
Speciális kozmetikai eljárások
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint teljesített
tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
Saját modell kezelési tervének leadása a szakmai vizsga gyakorlati része előtt maximum két, minimum egy
héttel.
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5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

azonosító száma
11246-12
11247-12

5.2.5.

11248-12

B
C
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
megnevezése
a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
Bőrtípusok és rendellenességek
gyakorlat, szóbeli
Elektrokozmetikai készülékekkel
gyakorlat, szóbeli
végzett kezelések
Speciális kozmetikai eljárások
gyakorlat, szóbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Idegen modell diagnosztizálása és kezelési terv készítése
A vizsgafeladat ismertetése: Központi diagnosztizáló lapon készíti a kezelési tervet, 2 oldal terjedelemben (1
oldal diagnosztika, 1 oldal kezelési terv), amely tartalma:
Az alap és kombinált bőrtípusok és a kozmetikai rendellenességek, elemi elváltozások, szövetszaporulatok
meghatározása a szubjektív és objektív tünetek alapján. A meghatározott bőrtípus teljes kozmetikai kezeléssorrendjének, alapelveinek, céljának meghatározása.
Az alkalmazott professzionális kozmetikumok összetételének, hatóanyagainak megnevezése és bőrre gyakorolt
hatása valamint az otthoni ápoláshoz adott javaslatok.
A kezelési terv ismertetése mindkét vizsgázó jelenlétében történik – aki a modellt biztosította, és aki
diagnosztizálta.
A vizsgafeladat időtartama: 150 perc (felkészülés 30 perc, a többi idő a vizsgacsoport értékelése)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek használata
A vizsgafeladat ismertetése: Kozmetikában alkalmazott elektrokozmetikai alap-készülékek szakszerű üzembe
helyezése, beállítása és működésének bemutatása saját modellen. A készülék gyakorlati alkalmazása az adott
bőrtípus/rendellenesség esetében. A készülék alkalmazásának javallatai, ellenjavallatai.
A vizsgázónak a következő készülékek egyikéből kell beszámolnia tételhúzás alapján: gőzölő/vagy vaposon,
mikrodermabrázió/vagy hidroabrázió/vagy frimátor, iontoforézis, ultrahang, vio, hideg-meleg arcvasaló/vagy
termovasaló.
A vizsgafeladat időtartama: 60 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)
A vizsgafeladat aránya: 10%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján
A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, masszírozása (összefüggő üzleti masszázs), felpuhító
borogatás felhelyezése, tisztítás, fertőtlenítés, összehúzás, nyugtatás és/vagy táplálás helyspecifikusan, elbocsájtó
Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az
Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásért.

48

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

smink készítése. A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A borogatás műveletnél
nem kötelező felpuhító krémmel alákrémezni, amennyiben masszázs után történik.
(Saját modell kezelése a központilag kiadott kezelési terv minta alapján történik, melyet a vizsgázó előre
elkészített és beadott.)
A vizsgafeladat időtartama: 120 perc (a teljes vizsgacsoportra vonatkoztatva)
A vizsgafeladat aránya: 15 %
D) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós sminkkészítés plasztikon/vagy speciális arc és/vagy testkezelés saját
modellen
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó legkésőbb a vizsgára jelentkezésig eldönti, mely vizsgafeladatot kívánja
elvégezni a vizsgán. A tartós sminkkészítéshez szükséges eszközökről és anyagokról a vizsgázónak kell
gondoskodni. A speciális testkezeléshez az elektrokozmetikai készüléket a képzőnek/vizsgaszervezőnek kell
biztosítani, az egyéb eszközökről és anyagokról a vizsgázó gondoskodik. Speciális testkezelésnek az alábbi
kezelési eljárások tekinthetők: kézi teljes testmasszázs, body wrapping, vákuum-készülék, interferencia/vagy
ingeráramú készülék. Speciális arckezelésnek SPA, lifting, vagy hámlasztó kezelés minősül, különleges
hatóanyagokkal, bőrtípusnak megfelelően.
A vizsgafeladat időtartama: 200 perc
A vizsgafeladat aránya: 10%
Gyakorlati feladatonként a megadott idő maximum 12 fős vizsgacsoportokra vonatkozik.
A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
Az összes gyakorlati vizsgafeladat időtartama: 530 perc
Az összes gyakorlati vizsgafeladat aránya: 55%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli vizsgatevékenység központilag összeállított feladatai a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a
következő arányban:
Bőrtípusok és rendellenességek:
Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések:
Speciális kozmetikai eljárások:
lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia:
anyagismeret és kémia:
elektrokozmetika:

70%
20%
10%
60%
30%
10%

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20 %
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5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor
A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai
követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza, a
következő arányban:
Bőrtípusok és rendellenességek:
Elektrokozmetikai készülékekkel végzett kezelések:
Speciális kozmetikai eljárások:
lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia:
anyagismeret és kémia:
elektrokozmetika:

80%
10%
10%
50%
40%
10%

A tételsor szituációkat tartalmaz, amelyhez minél több féle szakmai tartalmat kell rendelni. A tételsor része kell,
hogy legyen a fontosabb rendellenességek, elváltozások felismerése és jellemzése, valamint receptúrák
felismerése és elemzése.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési
http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

szerv

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: A szakmai vizsga akkor
eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot legalább 61%-ra teljesít.
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség
vagy tanműhely
Higiéniai eszközök, tartozékok
Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha
Kezelőszék
Munkaszék
Nagyítós lámpa
Gyantázó ágy
Gyantamelegítő
Arcgőzölő vagy vapozon
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6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.

Vio készülék
Iontoforézis készülék
Ultrahang készülék
Fertőtlenítő készülék: UV Box
Frimátor vagy abráziós készülék
Interferencia, vagy ingeráramú készülék
Permanent Make Up készülék
Vákuum-készülék
Hideg-meleg arcvasaló vagy termovasaló
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha,
fejpánt, vendégpapucs stb.)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok, amiről a vizsgázó
gondoskodik

7. EGYEBEK
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A 86. sorszámú Gyakorló kozmetikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye
1.

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

1.1. A szakképesítés azonosító száma: 52 815 02
1.2. Szakképesítés megnevezése: Gyakorló kozmetikus
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 2
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 960-1440
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: szükségesek
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30%
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70%
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
5 évfolyamos képzés esetén a 9. évfolyamot követően 70 óra, a 10. évfolyamot követően 105 óra, a 11.
évfolyamot követően 140 óra;
2 évfolyamos képzés esetén az első szakképzési évfolyamot követően 160 óra
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

A
FEOR száma
5213

B
FEOR megnevezése
Manikűrös, pedikűrös

5212

Kozmetikus

C
A szakképesítéssel betölthető munkakör(ök)
Kézápoló
Gyakorló kozmetikus
Sminkes

3.2. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása:
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A gyakorló kozmetikus az egészséges arc-, nyak-, dekoltázs és test szépítésével, állapotának masszázzsal történő
fenntartásával, tartós szempilla-szemöldökfestéssel, szemöldökformázással és ideiglenes szőrtelenítéssel,
manuálisan végezhető alakformálással, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével foglalkozik.
A gyakorló kozmetikus szakember a kéz környéktől ujjhegyig történő ápolásával őrzi meg a kéz egészséges
állapotát, vagy szükség esetén az esztétikai hatást is fokozva, ápoló anyagok, technológiák alkalmazásával javítja
annak állapotát.
A köröm ápolása során hagyományos (klasszikus) manikűr technológiát vagy (modern) francia manikűr
technológiát alkalmaz, esetenként a japán manikűrrel, vagy egyéb díszítéssel kiegészítve. A kezelést szinten tartó
házi tanáccsal látja el a vendéget.
Különösen ügyel arra, hogy egészséget veszélyeztető, vagy egészségre ártalmas következményeket a végzett
szolgáltatás során ne idézzen elő. Csak egészséges kézen dolgozhat. A szolgáltatás megkezdésekor végzett
állapotfelmérés alkalmával, ha az egészséges állapottól eltérő elváltozást észlel, dönt a szolgáltatás elvégzésének
módjáról, vagy orvosi segítség igénybevételét ajánlja.
Vállalkozását a mindenkori szabályoknak megfelelően, pozitív eredmény elérésére törekedve, a biztonságos
munkakörülmények kialakításával, megtartásával működteti.
A szakképesítéssel rendelkező képes:
-

megteremteni az egészséges arc-, nyak-, dekoltázs és testszépítés feltételeit
szemöldököt formázni
szempillát-, szemöldököt festeni
ideiglenes szőrtelenítést végezni
kézápolást végezni
házi tanácsadással ellátni a vendéget
ügyelni arra, hogy egészséget veszélyeztető és arra ártalmas következményeket ne idézzen elő
vállalkozását a jogszabályoknak megfelelően, biztonságos munkakörülmények kialakításával
működtetni

3.3. Kapcsolódó szakképesítések
A
B
C
A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
azonosító száma
megnevezése
a kapcsolódás módja
55 815 02
Kozmetikus
szakképesítés-ráépülés

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.

A
B
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert
szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
azonosító száma
megnevezése
11486-12
Szépségszalon üzemeltetése
11487-12
Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai- és anyagismeretek
10250-12
Kézápolás
11488-12
Kozmetikai alapműveletek
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
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5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes
letétele.
Iskolarendszeren kívüli vizsga esetén a modulzáró vizsgára bocsátás feltétele 672 óra ellenőrzött gyakorlat
igazolása.
Az iskolai rendszerű szakképzésben az évfolyam teljesítését igazoló bizonyítványban foglaltak szerint
teljesített tantárgyak – a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint – egyenértékűek az adott
követelménymodulhoz tartozó modulzáró vizsga teljesítésével.
5.2. A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
A

5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.

5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.

B
C
A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak
a modulzáró vizsga
azonosító száma
megnevezése
vizsgatevékenysége
11486-12
Szépségszalon üzemeltetése
írásbeli
11487-12
Szolgáltatást megalapozó
írásbeli
anatómiai, szakmai- és
anyagismeretek
10250-12
Kézápolás
gyakorlati
11488-12
Kozmetikai alapműveletek
gyakorlat, írásbeli, szóbeli
11498-12
Foglalkoztatás I. (érettségire épülő írásbeli
képzések esetén)
11499-12
Foglalkoztatás II.
írásbeli
11500-12
Munkahelyi egészség és biztonság írásbeli

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt
feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A) A vizsgafeladat megnevezése: Kézápolás
A vizsgafeladat ismertetése: Végezze el a teljes kézápolási folyamatot a modellje mindkét kezén. A kézápolási
feladat elvégzésekor a kezelési tervet úgy állítsa össze, hogy a diagnosztizálás során tapasztaltakat figyelembe
véve, a kéz ápolása francia manikűr technológiával készüljön. A körömlemez ápolását japán manikűr
alkalmazásával végezze.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc
A vizsgafeladat aránya: 10 %
B) A vizsgafeladat megnevezése: Tartós szempilla- szemöldökfestés sorsolt modellen
A vizsgafeladat ismertetése: A tartós szempilla-, szemöldökfestést a modell karakterének megfelelő színű
festékekkel kell végezni, amelyet az a vizsgázó hozott, aki a modellt biztosította a vizsgára. A modell nem lehet
előre festett és sminktetovált. (A bőrpróba igazolása festőkönyvben történik.). A művelet során egyszer
használatos, vagy könnyen fertőtleníthető eszközöket lehet használni. A technológia (fektetve, vagy tincsezve)
szabadon választott. A szempillafesték eltávolítása után bórvízzel történő szemöblögetés kötelező.
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A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 10 perc a vizsgacsoport tagjainak értékelése)
A vizsgafeladat aránya: 15%
C) A vizsgafeladat megnevezése: Összefüggő iskolamasszázs saját modellen bőrtípusnak megfelelően
A vizsgafeladat ismertetése: Saját modell letisztítása, peelingezése, masszírozása, szemöldökigazítás
A kezelés során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet használni.
Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni. A masszírozás történhet
masszázskrém + olaj keverékével és a mártogatás megengedett. A masszázs ideje a szakmai vizsgán kb. 20 perc,
amiből 10 perc összefüggő, bőrtípusnak megfelelő mozdulatok túlsúlyban, 10 perc iskolamasszázs mozdulatai a
vizsgabizottság kérésére. A szemöldökigazításhoz elő-, és utókezelés szükséges. (Felpuhítás – amennyiben a
masszázs előtt történik a művelet -, fertőtlenítés – csipesz, bőr -, nyugtató krém alkalmazása). E műveletnél
kritérium, hogy legyen mit szedni.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 20%
D) A vizsgafeladat megnevezése: Gyantázás saját modellen
A vizsgafeladat ismertetése: A gyantázandó terület megfelelő előkészítése. Gyantázás saját modellen patronos,
vagy hagyományos gyantatechnika alkalmazásával karon, lábon, vagy hónaljon. A gyantázott terület
utókezelése.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből 15 perc a vizsgacsoport tagjainak értékelése)
A vizsgafeladat aránya: 5%
E) A vizsgafeladat megnevezése: Alkalmi smink készítése tincses, vagy soros műszempilla felhelyezésével saját
modellen
A vizsgafeladat ismertetése: Az arc kendőzése, alapozás, az arc alkati hibáinak korrigálása és a bőrhibák
javítása. A szemhéj kendőzése a szemforma, a kor és az egyéniség figyelembe vételével /a szín és eszköz
szabadon választható/. A szemhéj és a száj kendőzése a kornak, egyéniségnek, aktuális divatnak megfelelően. A
smink megfelelően illeszkedjen az alkalomhoz, öltözethez, frizurához.
A vizsgafeladat időtartama: 70 perc (ebből 20 perc a vizsgacsoport értékelése)
A vizsgafeladat aránya: 10%
A műveletek elvégzése során csak professzionális, Magyarországon forgalomban lévő kozmetikumokat lehet
használni. Minden művelethez csak a választott termékcsalád termékeit kell alkalmazni.
Gyakorlati feladatonként a megadott idő maximum 12 fős vizsgacsoportokra vonatkozik a gyakorló kozmetikus
vizsgafeladatoknál
Az összes vizsgafeladat időtartama: 205 perc
Az összes vizsgafeladat aránya: 60%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex elméleti feladatsor
A vizsgafeladat ismertetése: Az írásbeli feladatsort a 11488-12 Kozmetikai alapműveletek és a 11487-12
Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai-, és anyagismeretek szakmai követelménymodulok feladatai és
ismeretei alapján kell elkészíteni, a következő arányokat szem előtt tartva:
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Kozmetikai alapműveletek modul 70%
Szolgáltatást megalapozó anatómiai, szakmai-, és anyagismeretek 30%
Lebontva a különböző ismeret-típusokra:
szakmai ismeretek és biológia 60%
anyagismeret és kémia 40%
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Komplex szóbeli tételsor
A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a vizsgakövetelmények alapján összeállított, előre kiadott, komplex
tételsorból húzott kérdésekre.
A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben
szereplő 11488-12 Kozmetikai alapműveletek szakmai követelménymodul témaköreinek mindegyikét
tartalmazza.
A vizsgafeladat időtartama: 45 perc (felkészülési idő 25 perc, válaszadási idő 20 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 20%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek
vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre
vonatkozó részletes szabályok:
A szakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/
című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai:
A gyakorlati vizsgarész akkor eredményes, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot minimum 61%-ra teljesít. Az
írásbeli és szóbeli vizsgarészek akkor eredményesek, ha a vizsgázó minden vizsgafeladatot minimum 51%-ra
teljesít
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

A
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök
minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
Fehér munkaruha
Bőrfeltoló
Reszelők (gyémántporos fémreszelő, egyszer használatos reszelők:
előkészítő, porcelánhoz, zseléhez, buffer, polírozó)
Körömvágó olló
Bőrvágó olló
Áztatótál
Textília
Bőrfelkaparó
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6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.

A feladat elvégzéséhez szükséges speciális anyagok
Előírásoknak megfelelő anyagokkal és eszközökkel felszerelt üzlethelyiség
vagy tanműhely
Higiéniai eszközök, tartozékok
Szakszerű munkavégzéshez szükséges munkaruha
Kezelőszék
Munkaszék
Gyantázó ágy
Gyantamelegítő
Nagyítós lámpa
Fertőtlenítő készülék: UV Box
Munkabiztonsági berendezések
Környezetvédelmi berendezések
Fehérneműk (törölköző, kiskendő, ágytakaró lepedő, beterítő kendő, kisruha,
fejpánt, vendégpapucs stb.)
Textíliák tárolására szolgáló zárható szekrények
A feladatok elvégzéséhez szükséges eszközök és anyagok, amiről a vizsgázó
gondoskodik

7. EGYEBEK
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM, LEONARDO DA VINCI –
INNOVÁCIÓTRANSZFER, 2012-1-HU1-LEO05-05823 SZÁMÚ, ECVET EGÉSZSÉGTURIZMUS CÍMŰ PROJEKT
KERETÉN BELÜL KIDOLGOZOTT KOZMETIKUS KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMI JAVASLATAI
Tevékenységi
területek

1. Arcápolás

Tevékenység
ek

1.1
Szempillaés
szemöldök
igazítás

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Elméleti és
gyakorlati készség
- előkészítés

1.1.1 Előkészület

Megismeri, hogy
készítse elő és
használja a szempillaés szemöldök
igazításához való
eszközöket,
felszereléseket és
termékeket
ismer az emberi
anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit

Elsajátította a
szempilla és
szemöldök
igazítására való
felszereléseket,
ismeri az
alkalmazás
módszerét és
technikáját,
érti a termékek
használatát,
gyakorlatban
alkalmazza a
tudást

Képes felkészülni
a kezelésre,
felismeri az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának a
fontosságát a
művelet során
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Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

1.1.2
Szemöldökformálá
s

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri a
szemöldökformálás
módszerét, az
alkalmazás
technikáját

Elméleti és
gyakorlati készség
- formálás,
alkalmazás

Alkalmazza a
szemöldökformálá
s módszerét,
használja a
formálási
technikákat,
megérti a
technikák
alkalmazását
különféle
arctípusokra

Képes elvégezni
a műveletet
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Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri a festés
módszerét, az
alkalmazás
technikáját

Elméleti és
gyakorlati készség
- festés

Alkalmazza a
festés módszerét,
használja a
festési/színezési
technikákat,
megérti és
alkalmazza a
technikákat
különböző
arcformákra és
bőrtípusokra

Képes elvégezni
a műveletet

1.1.3 Szempilla-és
szemöldökfestés

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

60

Hozzár
endelt
ECVE
T
kreditp
ontok

3

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Ismeri a hosszabbítás
módszerét, az
alkalmazás
technikáját

Elméleti és
gyakorlati
alkalmazási
készség

Alkalmazza a
felhelyezés
módszerét, képes
használni a
felhelyezési
technikákat,
megérti és tudja
alkalmazni a
technikákat
különböző
arctípusokra

Képes elvégezni
a műveletet

1.1.4 Szempilla-és
szemöldökhosszab
bítás
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Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

1.2 .
Arcszőrzet
(bajusz és
piheszőrök)
szőkítése,
gyantázása,
szőrtelenítés
e

Feladatok

1.2.1 Előkészítés

Tudás

Készségek

Megismeri az
Elméleti és
arcszőrzet
gyakorlati készség
szőkítéséhez,
- előkészítés
gyantázásához,
szőrtelenítéséhez
szükséges eszközöket,
felszereléseket és
termékek
előkészítését és
használatát,
Ismeri az emberi
anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Alkalmazza az
anyagokat és
eszközöket a
bajusz és
piheszőrök
szőkítésére,
eltávolítására,
szőrtelenítésére,
ismeri az
alkalmazás
módszerét és
technikáját, képes
a termékek
használatának
értékelésére, képes
alkalmazni a
tudását a
gyakorlatban

Képes felkészülni
a kezelésre,
illetve megérteni
az alkalmazandó
elméleti és
gyakorlati tudás
fontosságát a
művelet során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

1.2.2 Színtelenítés
(szőkítés)

1.2.3 Szőrtelenítés
(gyantázás)

Tudás

Készségek

Megismeri a peroxid
Elméleti és
hígításának módszerét gyakorlati készség
- hígítás

Megismeri a
gyantázás módszerét
és az alkalmazásának
technikáját

Elméleti és
gyakorlati készség
- gyantázás

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megérti a peroxid
hígításának
módszerét, megérti
a peroxid
hígításával
kapcsolatos
veszélyeket
Alkalmazza a
gyantázás
módszerét,
használja a
szőrtelenítési
technikákat

Képes hígítani a
peroxidot
5

Képes elvégezni
a műveletet

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

1.3
Bőrápolás
típusnak
megfelelően

1.3.1 A bőr
diagnosztizálása

Megismeri a bőr
Elméleti és
kiértékelése
gyakorlati készség
módszereinek
- előkészítés
kritériumait, ismeri az
eszközök,
felszerelések
előkészítését és
használatát a bőr
kiértékelésére, ismeri
az emberi anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és az
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Alkalmazza az
eszközöket és a
kritériumokat,
alkalmazza a
módszert,
alkalmazza a
elméleti tudást a
gyakorlatban

Képes jellemezni
a bőrértékelési
módszereket és
eszközöket,
képes jellemezni
az értékelési
kritériumokat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

64

Hozzár
endelt
ECVE
T
kreditp
ontok

6

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.2
Gőzölés

Megismeri a
különböző
bőrtípusokat - száraz,
olajos, kombinált,
öreg, érzékeny,
dehidratált,
pattanásos, ismeri a
különféle
problémákat
Megismerni a tónus
és a normális
szövetrugalmasság
fontosságát és
alkalmazza a tudást a
gyakorlatban

Elméleti és
gyakorlati készség
– bőrértékelés

Azonosítja a
bőrtípusokat,
diagnosztizálja az
állapotát

Képes értékelni a
bőrt és
diagnosztizálni az
állapotát

1.3.3.
Felületi tisztítás

3

Elméleti ismeretek
– felületi tisztítás

Képes alkalmazni
az elméleti tudást a
gyakorlatban

Képes
elmagyarázni a
tónus és a
normális
szövetrugalmassá
g terminusait,
valamint, hogy
miért fontos ez az
eljárás során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.4.
Mélytisztítás

Tudja, hogy készítse
elő és használja az
eszközöket,
felszerelést és
termékeket a gőzölés
során, ismeri az
értékelés fontosságát,
ismeri az emberi
anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit

Elméleti és
gyakorlati készség
- előkészítő
eszközkezelés,
értékelés

Képes alkalmazni
az eszközöket a
gőzölési kezelés
során, képes
alkalmazni a
módszereket és
technikákat, a
termékek
használatának
értékelésére képes,
tudja alkalmazni
elméleti tudását a
gyakorlatban

Képes elvégezni
a gőzölési
eljárást, megérti a
gőzölés
fontosságát

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.5
Összehúzó
pakolás, tápláló
kezelés

Megismeri a tápláló
kezelés módszerét, a
tápláló kezelés
technikáját,
megismeri az emberi
anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit

Elméleti és
gyakorlati készség
- tápláló kezelés,
bőrállapotértékelés

Képes használni a
tápláló kezelés
módszereit és
technikáit,
valamint
alkalmazni a tudást
a gyakorlatban

Képes elvégezni
a tápláló kezelési,
tisztítási
eljárásokat és
megérti a
tisztítás, a tápláló
kezelés
fontosságát

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

2. Testápolás

2.1 Masszázs 2.1.1
Arc-és
dekoltázsmasszázs

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri az emberi
anatómia és
pszichológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit,
megismeri a
masszázstípusokat a
bőrtípusnak
megfelelő hatását
tekintve

Elméleti ismeretek
– arc-és
dekoltázsmasszázs

Képes alkalmazni
a tudást a
gyakorlatban,
képes értékelni a
kezelés
eredményeit, ki
tudja választani a
masszázs fajtáját
figyelembe véve
annak hatásait és a
bőrtípust/szükségle
teket

Érti a kezelés
hatásait, az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának
fontosságát az
eljárás során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

68

Hozzár
endelt
ECVE
T
kreditp
ontok

3

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri a
masszáshoz és
előkészítéséhez
szükséges eszközök,
felszerelés és
termékek
kiválasztására
vonatkozóan
módszereket,
megismeri a
masszázsolajok és
termékek aktív
összetevőit és fizikai
hatásait
Megismerkedik a
masszázs
módszereivel, a
masszázs
technikájával

Elméleti ismeretek
- masszázs,
felszerelés
használat

Tudja, hogyan
készítse elő és
használja az
eszközöket,
felszerelést és
termékeket a
masszázskezelésre,
ismeri a pakolások
és a maszkok aktív
–kémiai
összetevőit és
fizikai hatásait

Képes helyesen
használni a
felszerelést és a
termékeket

Helyesen
alkalmazza a
masszázs
technikákat és
módszereket

Képes elvégezni
a kezelést

Gyakorlati
készség- masszázs,
felszerelés
használat

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

2.2
Zsírégetés,
fogyasztás,
tónusfokozás
és bőr alatti
kezelések
(anticellulit)

2.2.1 Zsírégetés,
fogyasztás,
tónusfokozás és
bőr alatti kezelések
(anticellulit)

Megismeri, hogyan
készítse elő és használja az eszközöket,
felszerelést és termékeket a
masszázskeze-lésre,a
masszázsolajok és
termékek aktív összetevőit és fizikai hatásait, megismeri az
emberi anatómia és
pszichológia, bőrgyógyászat és egészségtudomány vonatkozó
fejezeteit, megtanulja
a zsírégetés, izomerősítés és bőr alatti kezelések módszereit,
zsírégetés, izomerősítés és bőr alatti
kezelések technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
- masszázs,
felszerelés
használat

Helyesen
alkalmazza a kezelési technikákat és
módszereket,
alkal-mazza a
tudást
gyakorlatban,
értékeli a kezelés
előnyeit, tudja,
hogyan készítse
elő és használja az
esz-közöket,
felszere-lést és
termékeket
masszázskezelésre,
ismeri a masszázsolajok és termékek
aktív –kémiai
összetevőit és
fizikai hatásait

Képes elvégezni
a kezelést,
megérti a kezelés
hatásait és az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának
fontosságát az
eljárás során,
helyesen tudja
használni a
felszerelést és a
termékeket

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

2.3
Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

2.3.1 Előkészület

Megismeri, hogyan
készítse elő és
használja az
eszközöket,
felszereléseket és
termékeket a
szőrtelenítéshez,
megismerni az emberi
anatómia és
fiziológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit
Megismeri a szőrtelenítés módszerét, az
alkalmazás
technikáját, a
szőrtelenítés- és
gyanta típusokat

Elméleti és
gyakorlati készség
- előkészítés

Alkalmazza az
eszközöket a
szőrtelenítéshez,
ismeri az
alkalmazás
módszerét és
technikáját,
értékeli a termékek
használatát,
alkalmazza a
tudást
gyakorlatban

Megérti, hogyan
készüljön fel a
kezelésre, az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának
fontosságát az
eljárás során

2.3.2 Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

Gyakorlati készség
– epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

Képes a
Képes elvégezni
szőrtelenítési
a műveletet
technikák
használatára, képes
alkalmazni az
epilálás, gyantázás
módszerét

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

71

Hozzár
endelt
ECVE
T
kreditp
ontok

2

3

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

2.3.3 Utókezelés
(bőrnyugtatás)

Tudás

Készségek

Megismeri utókezelés Elméleti és
módszerét és
gyakorlati készség
technikáját, megtudja, - utókezelés
hogyan készítse elő és
használja az
utókezeléshez való
eszközöket,
felszerelést és
termékeket

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megérti, miért
fontos az
utókezelés,
helyesen
alkalmazza az
eszközöket az
utókezelés során,
alkalmazza a
módszereket és
technikákat,
értékeli a termékek
használatát,
alkalmazza a
tudást
gyakorlatban

Képes elvégezni
az utókezelési
műveletet,
megérti, hogyan
készüljön fel a
kezelésre,
megérti az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának
fontosságát az
eljárás során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

3. Kézápolás

3.1.
3.1.1
Kézmasszázs Masszázs

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri az emberi
anatómia és
fiziológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit,
megtudja, hogyan
készítse elő és
használja az
eszközöket,
felszerelést és
termékeket
masszázskezeléshez,
megismeri a
masszázsolajok és
termékek aktív
összetevőit és
fiziológiai hatásait,

Elméleti
készségeket szerez

Tudja, hogyan
készítse elő és
használja az
eszközöket,
felszerelést és
termékeket a
masszázskezeléshe
z, ismeri a
masszázsolajok és
termékek aktív
összetevőit és
fiziológiai hatásait,
helyesen
alkalmazza a
tudást
gyakorlatban,
ismeri a kezelés
előnyeit

Megfelelően
tudja használni a
termékeket és az
eszközöket , érti
a kezelés
fontosságát,
megérti az
elméleti és
gyakorlati tudás
alkalmazásának
fontosságát az
eljárás során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

4. Smink

Tevékenység
ek

4.1.
Alapozás
(smink
előkészítés)

Feladatok

4.1.1
Alapozás
(smink előkészítés,
“kendőzés”)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Megismeri masszázs
módszereit, technikáit

Gyakorlati készség
- masszázs
(mozdulatok),
képességek
Elméleti és
gyakorlati készség
- alapozás

Helyesen
alkalmazza a
masszázstechnikák
at és módszereket
Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat a
kezelés során,
alkalmazza a
tudását a
gyakorlatban az
ügyfél igényeinek
megfelelően

Képes elvégezni
a kezelést

Megismeri az emberi
anatómia és
fiziológiai,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit.
Megismeri, hogyan
készítse elő és
használja az
eszközöket,
felszerelést és
termékeket a smink
előkészítésére

3

Helyesen tudja
használni a
termékeket és
eszközöket
alapozás során

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.
Dekoratív
sminkelés

4.2.1
Nappali sminkelés

Megismeri a főbb
tulajdonságokat

Elméleti ismeretek
– nappali smink

Alkalmazza a
tudást a főbb
jellegzetességekről
, amelyek
illeszkednek a
sminkelés
céljaihoz és az
ügyfél igényeihez
és stílusához
Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az
ügyfél igényeinek
megfelelő
termékeket képes
kiválasztani,
alkalmazza a
sminkelési
technikákat

Képes olyan
sminket alkotni,
amely illeszkedik
az ügyfél
igényeihez,
használni tudja az
eszközöket és
termékeket

Megismeri a
dekoratív kozmetika
smink termékekeit,
eszközeit és
technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
– kreativitás,
alkotó folyamat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.2
Alkalmi sminkelés
(esti)

Megismerni a főbb
tulajdonságokat,
amelyek illeszkednek
a smink céljaihoz és
az ügyfél igényeihez

Elméleti ismeretek
– alkalmi smink

Alkalmazza
tudását a főbb
tulajdonságok
mentén, amelyek
illeszkednek a
smink céljaihoz és
az ügyfél
igényeihez

El tudja végezni a
sminkelést olyan
feltételekkel,
amelyek
illeszkednek az
ügyfél bőréhez,
stílusához és
igényeihez, képes
használni az
eszközöket és
termékeket

Megismeri a
dekoratív kozmetika
sminkelési eszközeit,
anyagait, technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
– kreatív
festés/színezés

Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az
ügyfél igényeinek
megfelelő
termékeket
kiválasztja,
alkalmazza a
sminktechnikákat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.3
Színházi, fedőálcázó smink
(speciális
maszkmester)

Megismeri a főbb
tulajdonságokat,
amelyek illeszkednek
a smink céljaihoz és
az ügyfél igényeihez

Elméleti ismeretek
- Színházi, fedőálcázó smink

Alkalmazza
tudását a főbb
tulajdonságok
mentén, amelyek
illeszkednek a
smink céljaihoz és
az ügyfél
igényeihez

Képes létrehozni
álcázó sminket,
mely illeszkedik
a smink céljaihoz
és az ügyfél
igényeihez, képes
használni a
felszerelést és a
termékeket

Megismeri a
dekoratív kozmetika
sminkelési eszközeit,
anyagait, technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
- kreatív
festés/színezés

Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az
ügyfél igényeinek
megfelelő
termékeket
alkalmaz, helyesen
alkalmazza a
smink technikákat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Megismeri az álcázási Elméleti ismeretek
smink módjait
- álcázási smink

4.2.4
Maszkírozás
másolás smink /
kinézet

Megismeri a
dekoratív kozmetika
sminkelési eszközeit,
anyagait, technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
- kreatív
festés/színezés

Kompetenciák

Képes alkalmazni
a különféle
technikákat az
álcázó smink
folyamata során
Helyesen
alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az
ügyfél igényeinek
megfelelő
termékeket
alkalmaz,
alkalmazza a
sminkelési
technikákat

Tanulási
egységek

Képes legyen
sminkkel
maszkírozni és az
ügyfél igényeihez
igazítani

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.5
Alkalmi smink

Megismeri a főbb
tulajdonságokat

Elméleti ismeretek
– alkalmi smink

Alkalmazza
tudását a főbb
tulajdonságok
mentén, amelyek
illeszkednek a
smink céljaihoz és
az ügyfél
igényeihez

Véghez tudja
vinni a
sminkelést olyan
feltételekkel,
amelyek
illeszkednek az
ügyfél bőréhez,
stílusához és
igényeihez, képes
használni a
felszerelést és a
termékeket

Megismeri a
dekoratív kozmetika
sminkelési eszközeit,
anyagait, technikáit

Elméleti és
gyakorlati készség
- kreatív
festés/színezés

Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az
ügyfél igényeinek
megfelelő terméket
alkalmaz,
alkalmazza a
sminkelési
technikákat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

5.
Munkavédelmi
és higiéniai és
alkalmassági
előírások

Tevékenység
ek

5.1 A
munkahelyi
egészségre
és
biztonságra
vonatkozó
(ellenőrzi az
európai
eljárásokat, a
direktívák és
biztonsági
azok
munkafelügyele mellékletei,
teket
valamint a
figyelembe
helyi
véve a
követelmény
biztonsági és
ek
higiéniai
előírásokat)

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

5.1.1. Fenntartja és
megőrzi a
biztonságos és
egészséges
munkakörnyezetet
az európai és a
helyi munkahelyi
egészségre és
biztonságra
vonatkozó
szabványoknak
megfelelően.

Elméleti ismeretei
vannak az európai és
az országokra külön
jellemző munkahelyi
egészségről és
biztonságról szóló
direktívákról és azok
mellékleteiről a
gyakorlati képzés
részeként

Gyakorlati
készségekkel
rendelkezik az
európai és az
országokra külön
jellemző
munkahelyi
egészségről és
biztonságról szóló
direktívák és
mellékleteik
alkalmazásáról

Képes arra, hogy a
munka során
fenntartsa és
alkalmazza az
előírt európai és az
országokra külön
jellemző
munkahelyi
egészségről és
biztonságról szóló
szabványokat.

Képes
azonosítani,
leküzdeni és
kiküszöbölni a
specifikus
munkahelyi és
biztonsági
veszélyforrásokat
Képes arra, hogy
az ügyet arra
megfelelő szintre
emelve kezelje,
ahol az incidens
és a biztonsági
kockázatok
bekövetkeztek

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

5.2
Higiéniai
előírások
betartása
(takarítás
vagy a
munkafelület
tisztán
tartása)

5.2.1.
Tisztítás/
karbantartás

Egészségügyi és
biztonsági előírások
elméleti és gyakorlati
ismerete, Megismeri
az emberi anatómia és
fiziológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit,
annak ismerete,
hogyan kell
fenntartani a
biztonságot és a
hatékony
munkamódszereket
miközben
szolgáltatást nyújt, és
az megfelel a
törvényi, higiéniai és
szolgáltatási
követelményekkel

Elméleti és
gyakorlati
készséggel
rendelkezik –
tisztítás és
karbantartás –
felületek és
eszközök

Képes ellenőrizni,
hogy a biztonsági
és egészségügyi
előírásokat
betartják-e,
Alkalmazza az
elfogadott
higiéniai és
biztonsági
előírásokat a
szolgáltatás
területén

Képes
ellenőrizni, hogy
a biztonsági és
egészségügyi
előírásokat
betartják-e.

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

6.
Tanácsadás

6.1
Kozmetikai
tanácsadás

Tanácsadás
arcápolásban
Tanácsadás
testápolásban
Tanácsadás
kézápolásban
Tanácsadás smink
és stílus
kérdésében

Megismerni az
emberi anatómia és
fiziológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit
Termék-,felszerelésés eszközre
vonatozóan

Elméleti,
gyakorlatitanácsadási
készség

Alkalmazza a
tudását az ügyfél
szükségleteinek,
igényeinek
megfelelően,
elmagyarázza az
életvitellel
kapcsolatos
faktorokat és azon

Képes tanácsot és
információt adni
az ügyfél
igényeinek
megfelelőn

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Elméleti és
gyakorlati készség

változtatásokat,
amelyek
szükségesek
lehetnek ahhoz,
hogy javítsanak a
kezelés
hatékonyságán,
képes
elmagyarázni a
kezelés rutinját,
listát készít a
lehetséges
termékekről,
amelyekre az
ügyfélnek
szüksége lehet,
hatékony
konzultációs
technikát alkalmaz
Precíz
adminisztrációt

ismereteket szerez,
megismeri a páciens
igényeinek
felismerésének
módszereit

Tanácsadás a
személyes higiénia
és biztonság
kérdéseiben

7.
7.1
Adminisztráció, Nyilvántartá

Regisztrálni az
ügyfél profilját

Megismeri az
ügyféladatok

Tanulási
egységek

Képes legyen
létrehozni/vezetni

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

regisztráció

sba vétel,
regisztráció,
dokumentáci
ó

Regisztrálni a
berendezéseket és
eszközöket
Regisztrálni a
gazdasági
dokumentációt

regisztrációjának
alapelveit, megismeri
a berendezéseket és
termékeket,
amelyeket a munka
során használnak,
megismeri a
beszerzési
szükségleteket,
megismeri, hogyan
töltsön ki
formanyomtatványt,
hogyan állítson ki
számlát, megismeri,
hogyan kezelje a
gazdasági
dokumentumokat
Megismeri az
Egységes Európai
Gazdasági Oklevelet EBC*L:

- regisztráció,
dokumentáció és
kezelés

vezet

/ egy működő
regisztert az
ügyfélről,
berendezésről,
eszközökről,
anyagokról,
termékekről és
gazdasági
dokumentációkró
l

Regisztrálni a
nyersanyagokat
(alapanyagokat) és
termékeket

8. Üzleti és
gazdasági
terület

8.1. Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásb

8.1.1. Részt vesz
egy üzleti
vállalkozás üzleti
és gazdasági

1

1

1

Vállalkozási
ismeretek,
Kezdeményezőkés
zség,

Megérti egy
vállalat
legfontosabb
céljait,

Képes
gyakorlatban
használni az
EBC*L

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

84

Hozzár
endelt
ECVE
T
kreditp
ontok

ECVE
T
kredit
pontok

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

an

tevékenységeiben

Üzleti célok és
menedzsmentmutatók
,
Könyvvitel
Költségszámítás és
árkalkuláció
Üzleti jog

Numerikus
gondolkodás
Elemzőkészség,

Képes elolvasni és
megérteni az éves
pénzügyi
kimutatásokat
(mérleg,beszámoló
,
eredménykimutatá
s), és le tudja
vonni az megfelelő
következtetéseket,
Megérti és képes
megmagyarázni az
önköltségszámítás
és a
nyereségközpontú
számítás céljait és
alapstruktúráját, és
meg tudja
indokolni a
költségtudatosság
és a vállalkozói

kompetenciákat

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

gondolkodás
fontosságát.
Megérti és képes
megmagyarázni a
legfontosabb üzleti
szervezetek jogi
formáinak
jellegzetességeit,
előnyeit és
hátrányait

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

5. SZÁMÚ MELLÉKLET - AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAM, LEONARDO DA VINCI –
INNOVÁCIÓTRANSZFER, 2012-1-HU1-LEO05-05823 SZÁMÚ, ECVET EGÉSZSÉGTURIZMUS CÍMŰ PROJEKT
KERETÉN BELÜL KIDOLGOZOTT EGÉSZSÉGTURISZTIKAI SZERVEZŐ, ÉRTÉKESÍTŐ KÉPZÉSI PROGRAM TARTALMI
JAVASLATAI
Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
1.
Menedzsme
nt,
szervezés

1.1 Középszintű
menedzsment
feladatok
egészségturiszti
kai
szolgáltatásokat
nyújtó
intézményekben

Feladatok

Tudás

1.1.1 Üzleti
vállalkozás
menedzselése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Egészségturiszti
kai
menedzsment
ismeretek,
Üzleti
adminisztráció
Menedzsmenttu
dás
Piaci résztvevők

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

Képes egy intézmény
felügyeletére,
Vezetői
készség,

Képes gyors és
tájékozott
döntéshozatalra,

Problémameg
oldó
Képes hatékony
képesség
információgyűjtésre
Kontroll
(kiváló
felügyelő),
Tervezői
készség,
Kitűnő
felülvizsgálat
i képesség

Innovatív attitűdnyitottság az új
ötletekre és
megoldásokra

Képes egy
egészségturisztika
i üzleti
vállalkozás önálló
menedzselésére

5

Önálló munkavégzés
képessége
Mások meggyőzési
képessége
Folyamatok
átlátásának képessége

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.1.2
Egészségturis
ztikai
intézmény
stratégiai
terveinek
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment ,
Stratégiai
tervezés,
Piaci
résztvevők,
Pénzügyi tudás

Vezetői
készség,

Kockázatvállalási
hajlandóság,

Tervezői
készség,

Hatékony
információgyűjtés
képessége,

Széleslátókör
űség

Képes kiforrott
Jövőtervezési
stratégiai terv
képesség
elkészítésére egy
Innovatív attitűd –
egészségturisztika
nyitottság az új ötletek i intézmény
és megoldások felé
számára

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Célok, tervek
meghatározásának
képessége
Folyamatok
átlátásának képessége

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.1.3 Üzleti
stratégia és
pénzügyi
tervek
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi tudás
Egészségturiszti
kai
menedzsmentSzámviteli
alapismeretek
Matematikai
ismeretek
Üzleti stratégiai
tervezés
Pénzügyi
tervezési
Piaci résztvevők

Vezetői
készség,
Tervezési
készség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló
elemzési
készség

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Jövőtervezési
képesség,
Innovatív attitűd –
nyitottság új ötletekre,
megoldásokra,
Cél-és terv
meghatározási
képesség,
Folyamatok
átlátásának képessége,
Digitális
kompetenciák

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény
kiforrott üzleti
stratégiájának és
pénzügyi tervének
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.1.4
Szabályzatok
/ szervezeti és
működési
szabályok
kidolgozása

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Menedzsment,
Előírások és
követelmények

Vezetői
készség,
Tervezési
készség,

Átlátja a vállalkozás
működését
Folyamatok
átlátásának képessége

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény
szabályzatának/sz
ervezeti és
működési
szabályainak
önálló
kidolgozására

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.1.5 Üzleti
vállalkozás
pénzforgalmá
nak
felügyelete

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Számviteli
alapismeretek,
Időmenedzsmen
t,
Üzleti
adminisztráció,
Matematikai
ismeretek

Vezetői
készség,
problémameg
oldó
képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló
elemzési
képesség,
Kiváló
felülvizsgálat
i képesség

Folyamatok
átlátásának képessége,
Kapcsolatok okokozati viszonyának
átlátási képessége,
Önálló munkavégzés
képessége,
Digitális
kompetenciák

Képes egy üzleti
vállalkozás
pénzforgalmának
felügyeletére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.1.6
vagyonkezelé
si
tevékenysége
k elvégzése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Számviteli
alapismeretek,
Hitelmenedzsme
nt,
Vagyonkezelési
menedzsment

Kiváló
felügyeleti
képesség,
Vezetői
készség,
Kiváló
elemzői
képesség,
Számszerű
gondolkodás

Folyamatok
átlátásának képessége,
Önálló
tevékenységvégzés
képessége

Képes
vagyonkezelési
menedzsmenttevékenységek
elvégzésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
1.2 Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásban

Feladatok

Tudás

1.2.1 Részt
vesz egy
üzleti
vállalkozás
üzleti és
gazdasági
tevékenysége
iben

Megismeri az
Egységes
Európai
Gazdasági
Oklevelet EBC*L:
Üzleti célok és
menedzsmentmu
tatók,
Könyvvitel,
Költségszámítás
és árkalkuláció,
Üzleti jog

Készségek
Vállalkozási
hajlandóság,
Kezdeménye
zőkészség,
Numerikus
gondolkodás,
Elemzőkészs
ég

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

Megérti egy vállalat
Képes
legfontosabb céljait,
gyakorlatban
Képes elolvasni és
használni az
megérteni az éves
EBC*L
pénzügyi kimukompetenciákat
tatásokat
(mérlegbeszámoló,
eredmény kimutatás),
és le tudja vonni a
megfelelő
következtetéseket,
Megérti és képes
elmagyarázni az
ECVET kredit
önköltségszámítás és a
pontok az „A”
nyereségközpontú
bekezdésben
számítás céljait és
jelennek meg
alapstruktúráját, és
meg tudja indokolni a
költségtudatosság és a
vállalkozói
gondolkodás
fontosságát. Megérti
és képes elmagyarázni
a legfontosabb üzleti
szervezetek jogi
Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
formáinak
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
jellegzetességeit,
felhasználásért.
előnyeit és hátrányait
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
1.3 Az
egészségturiszti
kai
munkacsoportok
tervezése,
szervezése

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.1
Munkafolya
matok
hatékony
szervezése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Időmenedzsmen
t,
Pszichológiai
alapismeretek

Szervezési
készség,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Vezetői
készség,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Problémameg
oldó készség,
Kontroll
(kiváló
felügyelő),
Tervezői
készség

Munkatársak
motiválásának
képessége,
Ellenőrzési és
értékelési képesség,
Önálló munkavégzés
képessége,
Meggyőzési képesség,
Folyamatok
átlátásának képessége

Képes a
munkafolyamatok
hatékony
szervezésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.2
Bizalmas
információk
kezelése és
továbbítása a
szabályozásn
ak
megfelelően

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsmentElőírások és
követelmények

Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Problémameg
oldó
képesség,
Megbízhatós
ág

Információk precíz
továbbításának
képessége,
Hatékony
kommunikáció
képessége,
Szabálykövetés

Képes bizalmas
információk
kezelésére és
továbbítására a
szabályozásnak
megfelelően

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.3
Együttműköd
és az
egészségturis
ztikai csapat
tagjaival és
az
értékesítési
részleggel

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismeretek,
Egészségturiszti
kai
menedzsmentismeretek,
Pszichológiai
alapismeretek

Jó
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Problémameg
oldó
képesség,
Megbízhatós
ág

Munkatársak
motiválásának
képessége,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új
ötletekre és
megoldásokra,
Meggyőzési képesség,
Csapatban való
munkára képesség

Képes csapatban
való munkára és
együttműködésre
az
egészségturisztika
i csapat tagjaival
és az értékesítési
részleggel

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.4
Egészségturis
ztikai
asszisztensek
mindennapi
munkájának
felügyelete

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsmentismeretek,
Időmenedzsmen
t,
Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismeretek

Szervezői
készség,
Kiváló
felülvizsgálat
i készség,
Vezetői
készség,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Problémameg
oldó
képesség,
Kontroll
(kiváló
felügyelő),
Tervezői
készség

Hatékony
információgyűjtési
képesség,
Ellenőrzési és
értékelési képesség,
Önálló munkavégzés
képessége,
Meggyőzőképesség

Képes az
egészségturisztika
i asszisztensek
mindennapi
munkájának
felügyeletére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

4

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.5 Jó
kapcsolatok
fenntartása
intézményen
belül

Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismereteket és
pszichológiai
alapismereteket
szerez

Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Problémameg
oldó
képesség,
Megbízhatós
ág

Konfliktuskezelési
eljárások hatékony
,alkalmazása
Meggyőzőkészség,
Képesség a
munkatársak
problémáinak
megértésére,
Hatékony
kommunikáció

Képes jó
kapcsolatok
fenntartására
intézményen belül

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.3.6
Egészségturis
ztikai csapat,
asszisztensek
és az
értékesítési
részleg
motiválása

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Pszichológiai
alapismeretek,
Interperszonális
kommunikáció
és interakció,
Motivációs
technikák,
A motivációs
pszichológia
kapcsolódó
fejezetei

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Problémameg
oldó
képesség,
Kreativitás,
Megbízhatós
ág,
Kontroll
(kiváló
felügyelő),
Meggyőző
személyiség

Munkatársak
motiválásának
képessége,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új ötletek
és megoldások felé,
Meggyőzőkészség

Képes az
egészségturisztika
i csapat,
asszisztensek és
az értékesítési
részleg
motiválására

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
1.4
Emberierőforrás
-menedzsment

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.4.1
Emberierőfor
rás-tervek
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
HR-ismeretek
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Emberierőforrás
-tervezés

Vezetői
készség,
Tervezői
készség,
Széleslátókör
űség

Hatékony
információgyűjtési
képesség,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új ötletek
és megoldások felé,
Önálló munkavégzés
képessége,
Folyamatszemlélet

Képes egy
kiforrott
emberierőforrásterv elkészítésére

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
HR-ismeretek,
Interjúztatási és
egyéb
kiválasztási
módszerek,
Pszichológiai
alapismeretek

Kiváló
Hatékony
kommunikáci információgyűjtési
ós készség,
képesség
Jó
emberismeret
,
Gyors
reakciókészsé
g

1.4.2
munkaerő
kiválasztásáb
an való
részvétel

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Képes munkaerőkiválasztási
folyamat
szervezésére
1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.4.3
foglalkoztatot
tak
szerződéseine
k felvázolása

HR-ismereteket
szerez,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Precizitás,
Korrektség

HR ismeretek
gyakorlati
alkalmazásának
képessége

Képes a
foglalkoztatottak
szerződéseinek
önálló
elkészítésére

1.4.4
munkaköri
leírások
felvázolása

HR-ismereteket
szerez,
Egészségturiszti
kai
menedzsmentismereteket
szerez,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Tervezői
készség,
Precizitás

HR ismeretek
gyakorlati
alkalmazásának
képessége
MS Office magas
szintű ismerete
Folyamatszemlélet

Képes a
foglalkoztatottak
munkaköri
leírásának önálló
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

1

1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.4.5
bérügyviteli
menedzsment
tel
kapcsolatos
feladatok
ellátása

Pénzügyi
ismeretek és
HR-ismereteket
szerez,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Kiváló
elemzési
képesség,
Precizitás,
Korrektség

HR ismeretek
gyakorlati
alkalmazásának
képessége,
MS Office magas
szintű ismerete

Képes a
bérügyviteli
menedzsmenthez
kapcsolódó
tevékenységek
elvégzésére

1.4.6 a
foglalkoztatot
tak
kompenzáció
s csomagjaira
vonatkozó
javaslattétel

Pénzügyi
ismereteket,
HR-ismereteket
szerez,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Kiváló
elemzési
képesség,
Korrektség,
Méltányosság

HR-ismeretek
gyakorlati
alkalmazásának
képessége,
Képesség a
foglalkoztatottak
munkájának
értékelésére

Képes a
foglalkoztatottak
kompenzációs
csomagjainak
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

1

1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

1.4.7
teljesítményértékelések
elkészítése

HR-ismereteket
szerez

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Korrektség,
Méltányosság

Munkatársak
motiválásának
képessége,
Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes a
teljesítményértékelések
elkészítésére

1.4.8 további
oktatási
tréningek
szervezése és
vezetése

HR ismereteket
szerez,
Egészségturiszti
kai
menedzsmentismereteket
szerez,
Felnőttképzési
ismeretek

Szervezési
készség,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Kreativitás,
Tervezői
készség

Önfejlesztési
képesség,
Munkatársak
motiválásának
képessége,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új ötletek
és megoldások felé,
Önálló munkavégzés
képessége,
HR ismeretek
gyakorlati
alkalmazásának
képessége,
Felnőttképzési
ismeretek gyakorlati
alkalmazásának
képessége

Képes oktatási
tréningek
szervezésére és
vezetésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

1

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
2.
Értékelési
és
minőségüg
yi eljárások

2.1 Az üzlet
működésének
elemzése és
értékelése

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

2.1.1
Statisztikai
elemzési
feladatok
elvégzése

Pénzügyi
ismereteket,
Minőségellenőrz
ési
alapismereteket
és matematikai
ismereteket
szerez

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes a
statisztikai
elemzések
megértésére és a
velük való
munkára

2.1.2
ellenőrzési
tevékenységb
en való
részvétel

Megismeri a
monitoring
módszereket,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precízitás
Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precízitás

Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes monitoring
tevékenység
szervezésére és az
abban való
részvételre

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
2.2
minőségellenőrz
ési tevékenység
elvégzése

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

2.2.1
minőségellen
őrzési
tevékenysége
k elvégzése

Alapvető
minőségellenőrz
ési ismereteket
szerez,
Megismeri a
vonatkozó
előírásokat és
követelményeke
t

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Kiváló
elemzési
képesség

Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes
minőségellenőrzé
si tevékenységek
elvégzésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.
3.1 Marketing,
Marketing, eladási
PR,
tevékenységek
kommuniká
ció

3.1.1
Marketingter
vek
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Turisztikai
marketing
koncepciók és
jellemzők,
Marketingeszkö
zök, marketingmix,
Pénzügyi
ismeretek,
Egészségturiszti
kai
menedzsment

Vezetői
készség,
Kreativitás,
Tervezői
készség,
Széleslátókör
űség

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új
ötletek, megoldások
felé,
Folyamatszemlélet,
Képesség a
kapcsolatok okokozati
összefüggéseinek
átlátására

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény
marketing
tervének
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.1.2 eladási
stratégia
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Turisztikai
marketing és eladás
koncepciója és
jellemzői
Marketingeszkö
zök, marketingmix, Pénzügyi
ismeretek
Egészségturiszti
kai
menedzsment

Vezetői
készség,
Kreativitás,
Tervezői
készség,
Széleslátókör
űség

Hatékony
információgyűjtési
képesség,
Innovatív attitűd –
nyitottság az új
ötletek, megoldások
felé,
Folyamatszemlélet,
Képesség a
kapcsolatok okozati
összefüggéseinek
átlátására

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény
eladási
stratégiájának
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.1.3
Piackutatás
vezénylése
(versenytársa
k,
fogyasztók,
üzleti
partnerek)

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Turisztikai
marketing és eladás
koncepciója és
jellemzői ,
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Piackutatás,
Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók,
üzleti partnerek)

Széleslátókör
űség,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Kreativitás,
Meggyőző
személyiség

Hatékony
információgyűjtési
képesség,
Kulcspiacok
megtalálásának és
kiválasztásának
képessége,
MS Office magas
szintű használata

Képes piackutatás
vezénylésére (az
egészségturisztika
i szektor releváns
szereplőivel)

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

3.1.4
Egészségturis
ztikai
intézmény
marketingtev
ékenységéne
k szervezése
és felügyelete

Ismereteket
Szervezői
Kockázatvállalási
szerez a
készség,
hajlandóság,
következő
Kiváló
Innovatív attitűd területeken:
kommunikáci nyitottság az új
Turisztikai
ós készség,
ötletek, megoldások
marketing és Vezetői
felé,
eladás
készség,
Kulcspiacok
koncepciója és
Problémameg keresésének és
jellemzői,
oldó
kiválasztásának
Marketingeszkö képesség,
képessége,
zök, marketing- Kreativitás,
Marketingkommuniká
mix,
Kontroll
ciós képesség,
Egészségturiszti (kiváló
Önálló munkavégzés
kai
felügyelő),
képessége,
menedzsment,
Tervező
Meggyőzőképesség
Releváns piac
készség,
(versenytársak,
Eladási
fogyasztók,
készség
üzleti
partnerek),
Marketingpszich
ológia,
Motivációs
pszichológia
releváns
fejezetei Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823

Tanulási
egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény
marketingtevéken
ységének
szervezésére és
felügyeletére

4

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.1.5 Eladási
célok
elérésének
monitorizálás
a és
ellenőrzése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Egészségturiszti
kai
menedzsmen,
Egészségturiszti
kai marketingkoncepció és
jellemzők,
Marketingeszkö
zök, marketingmix

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Problémameg
oldó
képesség,
Kiváló
elemzési
képesség,
Kontroll
(kiváló
felügyelő)

Önfejlesztés
képessége,
Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Ellenőrzési és
értékelési képesség,
Meggyőzőképesség

Képes az eladási
célok elérésének
monitorizálására
és ellenőrzésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
3.2 PR
tevékenység

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.2.1
Egészségturis
ztikai
intézmény
PR
tevékenységé
nek
szervezése és
felügyelete

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
PR eszközök,
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Egészségturiszti
kai marketing és
PR-koncepció és
jellemzők,
Pszichológiai
ismeretek

Szervezői
készség,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Vezetői
készség,
Problémameg
oldó
képesség,
Kreativitás,
Kontroll
(kiváló
felügyelő),
Tervező
készség

Kockázatvállalási
hajlandóság,
Innovatív attitűd nyitottság az új
ötletek, megoldások
felé,
Kulcspiacok
keresésének és
kiválasztásának
képessége,
PR kommunikációs
képesség,
Önálló munkavégzés
képessége,
Meggyőzőképesség

Képes egy
egészségturisztika
i intézmény PR
tevékenységének
szervezésére és
felügyeletére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

4

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.2.2
Intézmény
hivatalos
véleményéne
k
kinyilvánítás
a – szükség
esetén

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai marketing és
PR- koncepció
és jellemzők,
Létesítményszol
gáltatások és
termékek,
Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismeretek

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Kreativitás,
Meggyőző
személyiség

PR kommunikációs
képesség
Meggyőzőképesség
Képesség saját és az
intézmény hivatalos
véleményének önálló
megformálására

Képes az
intézmény
hivatalos
véleményének
önálló
kinyilvánítására

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.2.3 Jó
kapcsolatok
fenntartása az
intézményen
kívül

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismeretek,
Pszichológiai
alapismeretek,
Egészségturiszti
kai marketing és
PR koncepció és
jellemzők

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskez
elési
képesség,
Problémameg
oldó
képesség,
Megbízhatós
ág,
Udvariasság

Kommunikációs
technikák hatékony
használatának
képessége,
PR kommunikációs
képesség,
Meggyőzőképesség

Képes jó
kapcsolatok
fenntartására az
egészségturisztika
i intézményen
kívül

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

4

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.2.4 Vállalat
képviselete
(üzleti
partenerek)

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Létesítményszol
gáltatások és
termékek,
Interperszonális
kommunikáció
és interakció,
Alapvető
tárgyalási
technikák

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskez
elés,
Megbízhatós
ág,
Udvariasság,
Tárgyalókész
ség

Prezentációs
technikák hatékony
alkalmazása, PR
kommunikációs
képesség,
Önálló munkavégzés
képessége,
Meggyőzőképesség,
Hatékony tárgyalási
képesség

Képes az
egészségturisztika
i intézmény
hatékony
képviseletére
(üzleti partnerek)

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

4

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

3.2.5
Elnökölés
meetingeken,
protokoll,
vázlatok,
jegyzetek
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturizm
us koncepciója
és jellemzői,
Interperszonális
kommunikáció
és interakció

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Udvariasság

Önfejlesztés
képessége,
Meggyőzőképesség,
MS Office magas
szintű felhasználói
ismerete

Képes
egészségturisztika
i meetingeken
való részvételre,
az ahhoz
szükséges
dokumentumok,
protokoll,
vázlatok és
jegyzetek
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4. Egy
egészségtur
isztikai
intézmény
mindennap
os
működtetés
e

4.1.1 Az
egészségturis
ztikai
intézmény
által kínált
szolgáltatáso
król való
információny
újtás

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Létesítményszol
gáltatások és
termékek,
Interperszonális
kommunikációs
és interakciós
ismeretek
Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Létesítményszol
gáltatások és
termékek,
Interperszonális
kommunikáció
és interakció

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Megbízhatós
ág,Udvariass
ág

Kulcspiacok
keresésének és
kiválasztásának
képessége,
Marketingkommuniká
ciós képesség,
Meggyőzőképesség,
Képesség beszélgetés
kezdeményezésére a
kliensekkel/vendégek
kel a legmagasabb
fogyasztói
elégedettséget elérve

Képes az
egészségturisztika
i intézmény által
kínált
szolgáltatásokkal
kapcsolatos
információnyújtás
ra és a fogyasztói
elégedettség
elérésére

Jó stressztűrő
képesség,
Kiváló
kommunikáci
ós készség,
Problémameg
oldó
képesség,
Udvariasság

Meggyőzőképesség,
Képesség beszélgetés
kezdeményezésére a
kliensekkel/vendégek
kel a legmagasabb
fogyasztói
elégedettséget elérve

Képes a vendégérdeklődések
személyes, online
és telefonos
megválaszolására

4.1
Információnyújt
ás Vevőszolgálat

4.1.2
Vendégérdeklődések
személyes,
online és
telefonos
megválaszolá
sa

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

4

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek
4.2
Egészségturiszti
kai
programcsomag
ok elkészítése

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.1
Tenderek és a
kapcsolódó
dokumentum
ok
elkészítésébe
n való
részvétel

Megismeri az
egészségturizmu
s területét érintő
EU-jogi
szabályozásokat,
Megismeri a
létesítmény
szolgáltatásokat
és termékeket
Pénzügyi
ismereteket
szerez
Pénzügyi
ismereteket
szerez,
Egészségturiszti
kai
menedzsmentismereteket
szerez

Tervező
készség,
Kreativitás,
Precízitás

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Reális költségvetés
elkészítésének
képessége,
Jó szövegírói
kompetencia

Képes tenderek és
kapcsolódó
dokumentumok
elkészítésére

Gyakorlati feladatok
értelmezése,
Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Kulcspiacok
keresésének és
kiválasztásának
képessége

Képes releváns
árajánlatok
igénylésére,
összehasonlításár
a, elemzésére és a
legjobb ajánlatok
kiválasztására

4.2.2
Árajánlatok
igénylése,
összehasonlít
ása,
elemzése, és
a legjobb
ajánlat
kiválasztása

Kiváló
elemzési
képesség,
Széleslátókör
űség

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.3
kalkulációk
elkészítése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Számviteli
alapismeretek,
Matematikai
ismeretek

Számszerű
gondolkodás,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precízitás,
Tervezőkészs
ég

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Reális költségvetés
elkészítésének
képessége,
MS Office magas
szintű felhasználási
képessége

Képes reális
kalkuláció
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.2.4
egészségturis
ztikai
programcsom
agok
elkészítése a
vevők
számára

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Létesítményszol
gáltatások és
termékek,
Az
egészségturizmu
s területét érintő
EU-jogi
szabályozások

Kreativitás,
Tervező
készség,
Széleslátókör
űség

Innovatív attitűd nyitottság az új
ötletek, megoldások
felé,
Kulcspiacok
keresésének és
kiválasztásának
képessége,
Meggyőzőképesség,
Jó szövegírói
kompetencia

Képes
egészségturisztika
i
programcsomago
k elkészítésére a
vevők számára

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

3

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

4.3
Adminisztráció
4.3.1
Jelentések és
statisztikák
készítése

4.3.2
Adatkezelés
és biztonság

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Statisztikai
ismeretek,
Pénzügyi
ismeretek

Kiváló
elemzési
képesség,
Monotóniatűr
és

Képes jelentések
és statisztikák
készítésére és
ezekből
következtetések
levonására

Biztosítási
törvény
alapfokú
megismerése

Kiváló
elemzési
képesség,
Monotóniatűr
és

Hatékony
információgyűjtés
képessége,
Jelentések és
statisztikák
megértésének
képessége,
Jelentésekből és
statisztikákból való
következtetési
képesség
Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes egy
intézmény
adatkezelésének
védelmére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

1

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

4.3.3
Szórólapok,
hirdetőtáblák
és
információs
anyagok
elkészítése

Ismereteket
Kreativitás,
szerez a
Precizitás,
következő
Szépérzék
területeken:
Egészségturiszti
kai
menedzsment,
Létesítmény
szolgáltatások és
termékek,
Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók,
üzleti partnerek)

Kompetenciák

Tanulási
egységek

Innovatív attitűd nyitottság az új
ötletek, megoldások
felé,
MS Office magas
szintű felhasználására
képesség

Képes
szórólapok,
hirdetőtáblák és
információs
anyagok
elkészítésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

122

Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

4.3.4
Dokumentum
ok, kimenő és
bejövő
számlák
ellenőrzése

Ismereteket
szerez a
következő
területeken:
Pénzügyi
ismeretek,
Számviteli
alapismeretek,
Üzleti
adminisztráció,
Matematikai
ismeretek

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló
elemzési
képesség,
Monotóniatűr
és
Precizitás

Ellenőrzési képesség,
Képesség a számlák
tartalmának
megértésére

Képes a
dokumentumok,
bejövő és kimenő
számlák
ellenőrzésére

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Projekt száma. 2012-1-HU1-LEO05-05823
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

5.
Munkahelyi
egészség és
biztonság

5.1.1
Fenntartja és
megőrzi a
biztonságos
és egészséges
munkakörnye
zetet az
európai és a
helyi
munkahelyi
egészségre és
biztonságra
vonatkozó
szabványokn
ak
megfelelően.
5.2.1
technikai
szabályozotts
ág
ellenőrzése

Elméleti
ismeretei
vannak az
európai és az
országokra
külön jellemző
munkahelyi
egészségről és
biztonságról
szóló
direktívákról és
azok
mellékleteiről a
gyakorlati
képzés részeként

Gyakorlati
készségekkel
rendelkezik
az európai és
az országokra
külön
jellemző
munkahelyi
egészségről
és
biztonságról
szóló
direktívák és
mellékleteik
alkalmazásár
ól
Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precizitás

Képes arra, hogy a
munka során
fenntartsa és
alkalmazza az előírt
európai és az
országokra külön
jellemző munkahelyi
egészségről és
biztonságról szóló
szabványokat.

Képes
azonosítani,
leküzdeni és
kiküszöbölni a
specifikus
munkahelyi és
biztonsági
ECVET kredit
veszélyforrásokat pontok az „A”
Képes arra, hogy
bekezdésben
az ügyet arra
jelennek meg
megfelelő szintre
emelve kezelje,
ahol az incidens
és a biztonsági
kockázatok
bekövetkeztek
Képes a technikai
szabályozottság
ellenőrzésére

5.1 A
munkahelyi
egészségre és
biztonságra
vonatkozó
európai
direktívák és
azok
mellékletei,
valamint a helyi
követelmények

5.2 munkahelyi
biztonság és
egészségügyi
szabályozások
felügyelete

Biztosítási
törvény
alapfokú
ismerete
Szabályozások
és
kötelezettségek
ismerete

Ellenőrzési és
értékelési képesség

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2
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Szakmapolitikai ajánlás (R32)
Projekt száma: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Címe: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenysé Tevékenységek
gi területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási
egységek

5.2.2
Biztonsági
szabályozotts
ág
ellenőrzése

Biztosítási
törvény
alapfokú
megismerése,
Szabályozások
és
kötelezettségek
megismerése,
Megismerkedik
az európai
munkavédelmi
és egészségügyi
irányelvekkel és
mellékleteikkel
Biztosítási
törvény
alapfokú
megismerése,
Szabályozások
és
kötelezettségek
megismerése

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és
értékelési képesség

Képes a
biztonsági
szabályozottság
ellenőrzésére

Kiváló
felülvizsgálat
i képesség,
Kiváló
elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és
értékelési képesség

5.2.3
egészségügyi
szabályozotts
ág
ellenőrzése

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

2

Képes az
egészségügyi
szabályozottság
ellenőrzésére

2
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