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ELŐZMÉNY
A 3. nemzetközi konzorciumi találkozó folyamán (Perugia - Olaszország, 2013. június 18-19.), az ECVET — EGÉSZSÉGTURIZMUS partnerei megosztottak egy közös
megközelítést a 4. munkacsomag tevékenységeinek megszervezésére, melynek célja megtervezni az egészségturisztikai szektor európai szakmai profiljait, kezdve a
szakmai profilokra vonatkozó paraméterekkel, melyeket a partnerek közös módszerrel a 2. munkacsomag keretében a résztvevő országok szakképzési rendszerein keresztül
azonosítottak. A 2. munkacsomag célja az egészségturizmus területén lévő szakmai profilok elemzése és előkészítő kutatások elvégzése volt. A tanulmány keretein belül
az öt résztvevő ország (Magyarország, Belgium, Szlovákia, Olaszország és Románia) a szakképzési rendszereken keresztül összegyűjtötte az egészségturisztikai szakmákat a
saját országában. Az elemzés és az előkészítő kutatás eredményeképpen kiválasztották az egészségturizmus alábbi 3 szakmai profilját: masszőr, egészségturisztikai szervező,
értékesítő és fitness-wellness asszisztens. A 2. konzorciumi találkozó után a partnerség átlátta, hogy a masszőr szakmát, mint szakmai profilt törölni kell, mert már létezik
egy másik ECVET projekt ennek a megtervezésére. A 3. ülés alatt a partnerek megbeszélték a helyzetet, és eldöntötték, hogy a masszőr helyett a kozmetikus szakmát
választják.
A partnerség eldöntötte és véglegesítette, hogy az alábbi szakmai profilok kialakításán fog dolgozni:
 Kozmetikus
 Fitness-wellness asszisztens
 Egészségturisztikai szervező, értékesítő
A partnerek először megosztották az európai szakmai profilok tervezési munkálatainak általános felépítését az alábbiak szerint:
a) A három érintett szakmai profilhoz tartozó transzverzális közös európai kompetenciaterület;
b) Három közös európai kompetenciaterület, specifikus minden egyes szakmai profil számára;
c) Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetencia terület a profilok számára.
A partnerek az érintett szakmai profilok ezen tagozódása szerint jártak el a tevékenységek, feladatok, tudás, készségek, kompetenciák, tanulási eredmények és ECVET kredit
pontok meghatározásában mindegyik fő tevékenységi területen, egy olyan közös eszköz segítségével, melyet kimondottan erre a célra dolgoztak ki. Ennek a közös
eszköznek a felhasználásával a partnerek 2013 júniusától novemberig megtervezték az európai közös, és a specifikus európai kompetencia területeket mindegyik szereplő
számára, valamint a specifikus területi kompetencia területeket.
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban című dokumentum bemutatja a partnerek által a három fő kompetenciaterület tagolódását követve
megtervezett szakmai profilokat. Az első és a második kompetenciaterület összetétele közös minden résztvevő ország számára. A harmadik kompetenciaterület több
"függelékre" tagolódik, mindegyik résztvevő országban egyre, amely közös a szakmai profilokra vonatkozóan.
A Kozmetikus összes ECVET kreditpontja 120, a Fitness-wellness asszisztensé 60, az Egészségturisztikai szervező, értékesítőé pedig 120 pont.
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"A" Bekezdés – A fő szakmai profilokhoz tartozó transzverzális közös európai kompetenciák
A három érintett profilhoz tartozó transzverzális közös európai kompetenciaterület;
Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Munkahelyi
egészség és
biztonság

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

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

Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásban

Részt vesz egy üzleti
vállalkozás üzleti és
gazdasági
tevékenységeiben

Ismeri az Egységes
Európai Gazdasági
Oklevelet -EBC*L:
Üzleti célok és
menedzsmentmutatók,

Vállalkozási
ismeretek,
Kezdeményezők
észség,
Numerikus
gondolkodás,

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait.
Képes olvasni és megérteni az
éves pénzügyi kimutatásokat
(mérleg, beszámoló,
eredmény-kimutatás), és le

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Üzleti és
gazdasági
terület

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
ntok
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Könyvvitel,
Költségszámítás és
árkalkuláció,
Üzleti jog

Elemzőkészség

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
jellegzetességeit, előnyeit és
hátrányait.
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"B" Bekezdés - a szakmai profilok számára specifikus közös európai kompetenciák (tevékenységek, feladatok, tudás, készségek,
kompetenciák, tanulási egységek és ECVET kreditpontok), magába foglalva a formális, informális és non formális tanulást
Három közös európai kompetencia terület, specifikusan az egyes profilokra vonatkozóan;

Kozmetikus
Tevékenységi
területek

1. Arcápolás

Tevékenységek

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
szempilla- és 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

Tevékenységek

Feladatok

1.1.2
Szemöldökformálás

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Megismeri a
szemöldökformálás
módszerét, az alkalmazás
technikáját

Elméleti és gyakorlati
készség - formálás,
alkalmazás

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

Képes elvégezni a
műveletet

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

3
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Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

1.1.4 Szempilla-és
szemöldökhosszabbítá
s

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

Project No. 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.

9

Hozzáren
delt
ECVET
kreditpo
ntok

3

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

1.2 . Arcszőrzet
(bajusz és
piheszőrök)
szőkítése,
gyantázása,
szőrtelenítése

Feladatok

1.2.1 Előkészítés

1.2.2 Színtelenítés
(szőkítés)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Elméleti és gyakorlati
készség - előkészítés

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

Megismeri a peroxid
hígításának módszerét

Elméleti és gyakorlati
készség - hígítás

Megérti a peroxid
hígításának módszerét,
megérti a peroxid
hígításával kapcsolatos
veszélyeket

Képes hígítani a
peroxidot

2
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Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.2.3 Szőrtelenítés

Megismeri a gyantázás
módszerét és az
alkalmazásának
technikáját

Elméleti és gyakorlati
készség - gyantázás

Alkalmazza a
gyantázás módszerét,
használja a
szőrtelenítési
technikákat

Képes elvégezni a
műveletet

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

Elméleti és gyakorlati
készség - előkészítés

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

(gyantázás)

1.3 Bőrápolás
típusnak
megfelelően

1.3.1 A bőr
diagnosztizálása

4
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3.2

Megismeri a különböző
bőrtípusokat - száraz,
olajos, kombinált, öreg,
érzékeny, dehidratált,
pattanásos, ismeri a
különféle problémákat

Elméleti és gyakorlati
készség – bőrértékelés

Azonosítja a
bőrtípusokat,
diagnosztizálja az
állapotát

Képes értékelni a
bőrt és
diagnosztizálni az
állapotát

Megismerni a tónus és a
normális
szövetrugalmasság
fontosságát és alkalmazza
a tudást a gyakorlatban

Elméleti ismeretek –
felületi tisztítás

Képes alkalmazni az
elméleti tudást a
gyakorlatban

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

Gőzölés

1.3.3.
Felületi tisztítás

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3.4.

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

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

Mélytisztítás

1.3.5
Összehúzó pakolás,
tápláló kezelés

8
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2. Testápolás

2.1 Masszázs

2.1.1

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/szükségletek
et

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

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

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

Arc-és
dekoltázsmasszázs

Project No. 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.

14

Hozzáren
delt
ECVET
kreditpo
ntok

3

2

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Megismerkedik a
masszázs módszereivel, a
masszázs technikájával

Gyakorlati készségmasszázs, felszerelés
használat

Helyesen alkalmazza a
masszázs technikákat
és módszereket

Képes elvégezni a
kezelést

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2

2.2.1 Zsírégetés,
fogyasztás,
tónusfokozás és bőr
alatti kezelések

Megismeri, hogyan
készítse elő és hasz-nálja
az eszközöket, felszerelést
és termé-keket a
masszázskeze-lésre,a
masszázsolajok és
termékek aktív összetevőit és fizikai hatá-sait,
megismeri az emberi
anatómia és pszichológia,
bőrgyó-gyászat és
egészség-tudomány
vonatkozó fejezeteit,
megtanulja a zsírégetés,
izomerő-sítés és bőr alatti
ke-zelések módszereit,
zsírégetés, izomerő-sítés
és bőr alatti kezelések
technikáit

Elméleti és gyakorlati
készség - masszázs,
felszerelés használat

Helyesen alkalmazza a
keze-lési technikákat
és módszereket, alkalmazza a tudást
gyakorlatban, értékeli
a kezelés előnyeit,
tudja, hogyan készítse
elő és használja az eszközöket, 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

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

(anticellulit)

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.3

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

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

Megismeri a szőrte-lenítés
módszerét, az alkalmazás
technikáját, a
szőrtelenítés- és gyanta
típusokat

Gyakorlati készség –
epilálás, gyantázás,
szőrtelenítés

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

Képes elvégezni a
műveletet

Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

2.3.2 Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

2.3.3 Utókezelés
(bőrnyugtatás)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Elméleti és gyakorlati
készség - utókezelés

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

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3. Kézápolás

3.1.

3.1.1

Kézmasszázs

Masszázs

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
masszázskezeléshez,
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

Megismeri masszázs
módszereit, technikáit

Gyakorlati készség masszázs
(mozdulatok),
képességek

Helyesen alkalmazza a
masszázstechnikákat
és módszereket

Képes elvégezni a
kezelést

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4. Smink

4.1.

4.1.1

Alapozás

Alapozás

Elméleti és gyakorlati
készség - alapozás

(smink
előkészítés)

(smink előkészítés,

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

Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat a kezelés
során, alkalmazza a
tudását a gyakorlatban
az ügyfél igényeinek
megfelelően

Helyesen tudja
használni a
termékeket és
eszközöket alapozás
során

4.2.

4.2.1

Dekoratív
sminkelés

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

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

“kendőzés”)

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

4.2.2
Alkalmi sminkelés
(esti)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Megismeri a dekoratív
kozmetika smink
termékekeit, eszközeit és
technikáit

Elméleti és gyakorlati
készség – kreativitás,
alkotó folyamat

Alkalmazza az
eszközöket és
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
termékeket képes
kiválasztani,
alkalmazza a
sminkelési technikákat

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

Tanulási egységek

El tudja végezni a
sminkelést olyan
feltételekkel,
amelyek illeszkednek
az ügyfél bőréhez,
stílusához és
igényeihez, képes
használni az
eszközöket és
termékeket
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

4.2.3
Színházi, fedő-álcázó
smink
(speciális
maszkmester)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

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

Elméleti ismeretek Színházi, fedő-álcázó
smink

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

Tanulási egységek

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

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

4.2.4
Maszkírozás
másolás smink /
kinézet

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

Megismeri az álcázási
smink módjait

Elméleti ismeretek álcázási smink

Képes alkalmazni a
különféle technikákat
az álcázó smink
folyamata során

Megismeri a dekoratív
kozmetika sminkelési
eszközeit, anyagait,
technikáit

Elméleti és gyakorlati
készség - kreatív
festés/színezés

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

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.2.5

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

Alkalmi smink

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

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

5.

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

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

Munkavédelmi és
higiéniai és
alkalmassági
előírások

(ellenőrzi az
eljárásokat, a
biztonsági
munkafelügyeletek
et figyelembe véve
a biztonsági és
higiéniai

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

előírásokat)

5.2

5.2.1.

Higiéniai
előírások
betartása

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 betartjáke, Alkalmazza az
elfogadott higiéniai és
biztonsági előírásokat
a szolgáltatás
területén

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

Megismerni az emberi
anatómia és fiziológia,

Elméleti, gyakorlati-

Alkalmazza a tudását
az ügyfél

Képes tanácsot és
információt adni az

(takarítás vagy
a munkafelület
tisztán tartása)

6.

6.1
Kozmetikai

Tanácsadás
arcápolásban

3
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Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Tanácsadás

tanácsadás

Tanácsadás
testápolásban

bőrgyógyászat és
egészségtudomány
vonatkozó fejezeteit
Termék-,felszerelés-és
eszközre vonatozóan
ismereteket szerez,
megismeri a páciens
igényeinek felismerésének
módszereit

tanácsadási készség

szükségleteinek,
igényeinek
megfelelően,
elmagyarázza az
életvitellel kapcsolatos
faktorokat és azon
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

ügyfél igényeinek
megfelelőn

Tanácsadás
kézápolásban
Tanácsadás smink és
stílus kérdésében

Tanácsadás a
személyes higiénia és
biztonság kérdéseiben

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

7. Adminisztráció,
regisztráció

7.1
Nyilvántartásba
vétel,
regisztráció,

Regisztrálni az ügyfél
profilját

dokumentáció

8. Üzleti és
gazdasági terület

8.1. Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásban

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Megismeri az
ügyféladatok
regisztrációjának
Regisztrálni a
alapelveit, megismeri a
berendezéseket és
berendezéseket és
eszközöket
termékeket, amelyeket a
Regisztrálni a gazdasági munka során használnak,
megismeri a beszerzési
dokumentációt
szükségleteket,
megismeri, hogyan
töltsön ki
Regisztrálni a
formanyomtatványt,
nyersanyagokat
hogyan állítson ki számlát,
(alapanyagokat) és
megismeri, hogyan kezelje
termékeket
a gazdasági
dokumentumokat

Elméleti és gyakorlati
készség - regisztráció,
dokumentáció és
kezelés

Precíz adminisztrációt
vezet

Képes legyen
létrehozni/vezetni/
egy működő
regisztert az
ügyfélről,
berendezésről,
eszközökről,
anyagokról,
termékekről és
gazdasági
dokumentációkról

8.1.1. Részt vesz egy
üzleti vállalkozás üzleti
és gazdasági
tevékenységeiben

Vállalkozási ismeretek,
Kezdeményezőkészség
,
Numerikus
gondolkodás

Megismeri az Egységes
Európai Gazdasági
Oklevelet -EBC*L:
Üzleti célok és
menedzsmentmutatók,

1

1

1

1

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait,
Képes elolvasni és
megérteni az éves
pénzügyi

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Könyvvitel
Költségszámítás és
árkalkuláció
Üzleti jog

Elemzőkészség,

kimutatásokat
(mérleg,beszámoló,
eredménykimutatás),
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
gondolkodás
fontosságát.
Megérti és képes
megmagyarázni a
legfontosabb üzleti
szervezetek jogi
formáinak

Tanulási egységek

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

jellegzetességeit,
előnyeit és hátrányait

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Fitness-wellness asszisztens
Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.
Vevőszolgá
lat

1.1
Információny
újtás Vevőszolgála
t

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.2 Vendégek
tájékoztatása a
létesítmény
szolgáltatásairól

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.3 Új
vendégek
tájékoztatás a
létesítmény
biztonsági és
egészségvédelm
i 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

Elméleti és
gyakorlati készség - előzetes
felmérés értékelése, egészségügyi kontra indikációk és indikációk,

Érti az előzetes felmérés
módszerét, célját és
alkalmazását, a nem megfelelő
egészségi állapot esetén döntést
hoz és javaslatot tesz a további
teendőkre vonatkozóan, képes a
fitness berendezések
használatának alapos
magyarázatára és
veszélyforrások ismertetésére, a
vendégeket a további
területekre irányítja további
támogatás céljából,
tapasztalattal rendelkezik a
wellness és fitness
szolgáltatásokról, gyakorlati
tapasztalata van a kiürítési
eljárásról

Képes a felmérő kérdőív
alapján önállóan
lebonyolítani az előzetes
felmérést,

elméleti és
gyakorlati készség
- fitness és
wellness eszközök
hasz-nálata és
funkci-ói,
veszélyforrá-sok
elméleti és
gyakorlati készség
- kiürítési
folyamat és
elsősegélynyújtás

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

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
Szükség esetén képes
lebonyolítani a kiürítési
folyamatot
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Tevékenys
égi
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Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.4 Válaszadás
a
vendégkérdések
re 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 emaileket vagy leveleket

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.5
Kommunikáció a
munkatársakkal
és
alvállalkozókkal

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

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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.

35

2

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek
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ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.6
Problémakezelé
s és- megoldás

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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2. Fitness
és
Wellness
Szolgáltatá
sok

2.1 Fitness,
Wellness és
OrvosiWellness
Szolgáltatáso
król
tájékoztatás

2.1.1 Fizikális
felmérések

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

Képes az eljárásoknak
megfelelően a fizikális
felméréseket helyesen és
szakszerűen elvégezni

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

2.1.2 Motivációs
felmérés

A vendégek egészségi állapotát
felméri és számukra biztonságos
feltételeket biztosít

Az elméleti tudás gyakorlati
alkalmazására képes
A kínált szolgáltatások előnyeit
értékeli

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2
Érti a felmérés fontosságát
és az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
Az eljárásoknak megfelelően
képes a motivációs felmérés
helyes lebonyolítására
Érti a felmérés fontosságát
és az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során
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területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

2.1.3 Fitness
szolgáltatásokró
l való
tájékoztatás

Alapos ismereteket szerez
az alábbi témákban:
fitness óratípusok,
aerobik óratípusok, body
& mind óratípusok,
személyi edzés,
fitnessberendezések
A legújabb fitness trendek
megismeri

Készségek

Elméleti és
gyakorlati készség
- fitness
óratípusok,
indikációk és
kontra indikációk
Elméleti és
gyakorlati készség
- fitness
berendezések,
Megismeri a
személyi edzés,
teljesítményfokozó
teljesítményfokoz
edzésmódszereket
ó edzés
Alapos ismereteket szerez Elméleti készség a vendégek számára
a legújabb fitness
ajánlott óratípusok
trendek leírása
vonatkozásában, a
létesítmény
szolgáltatásainak
ismertetéséről a kliensek
számára

Kompetenciák

Tanulási egységek

A fitness óratípusok
kiválasztásához a megfelelő
ajánlási technikákat alkalmazza a
vendégek meggyőzésére
Az elméleti tudás gyakorlati
alkalmazására képes
Képes a fitness óratípusok és
szolgáltatások előnyeinek
értékelésére a hosszú távú
perspektívát figyelembe véve

Képes az eljárásoknak
megfelelően helyes ajánlást
tenni a fitness
szolgáltatásokra
vonatkozóan
Érti a felmérés fontosságát
és az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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2.1.4 Wellness
szolgáltatásokró
l 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

Elméleti és
gyakorlati készség
- wellness
szolgáltatástípuso
k, indikációk és
kontraindikációk
Elméleti és gyakorlati készség wellness szolgáltatások és
kezelések
Elméleti készség legújabb wellness
trend-ek leírása
Gyakorlati
készség:
vendégek
meggyőzése a
szolgáltatások
igénybevételére

A wellness szolgáltatások
kiválasztásához a megfelelő
ajánlási technikákat alkalmazza a
vendégek meggyőzésére
A wellness elméleti tudás
gyakorlati alkalmazására képes
A hosszú távú perspektívát
figyelembe véve a wellness
szolgáltatások előnyeinek
értékelésére képes

Képes az eljárásoknak
megfelelően helyes ajánlást
tenni a wellness
szolgáltatásokra
vonatkozóan
Érti a felmérés fontosságát
és az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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Készségek

Kompetenciák
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2.1.5 Orvosi
wellness
szolgáltatásokró
l való
tájékoztatás

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

Elméleti és
gyakorlati készség
- orvosi
szolgáltatástípuso
k, indikációk és
kontraindikációk
Elméleti és
gyakorlati
készség: orvosi
szolgáltatások és
kezelések
Gyakorlati
készség:
vendégek
meggyőzése a
szolgáltatások
igénybevételére
Elméleti készség:
legújabb orvosiwellness trendek
leírása

Az orvosi-wellness szolgáltatások
kiválasztásához a megfelelő
ajánlási technikákat alkalmazza a
vendégek meggyőzésére
Az orvosi-wellness elméleti
tudás gyakorlati alkalmazására
képes
A hosszú távú perspektívát
figyelembe véve az orvosiwellness szolgáltatások
előnyeinek értékelésére képes

Képes az eljárásoknak
megfelelően helyes ajánlást
tenni az orvosi-wellness
szolgáltatásokra és
termékekre vonatkozóan
Érti a felmérés fontosságát
és az elméleti tudás
gyakorlati alkalmazását a
felmérési folyamat során

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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2.2
Értékesítési
tevékenység
ek és
egészségbüfé
üzemeltetés

2.2.1 Helyszíni
kiszolgálása az
étel- és
italrendelésekn
ek

Alapos tudást és
ismereteket szerez az
egészséges termékekről
és táplálék-kiegészítőkről
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

Elméleti készség egészséges
termékek,
táplálékkiegészítők,
HACCP előírások
Elméleti és
gyakorlati készség
- élelmiszer-és
italtárolás,
csomagolás,
előkészítés és
kiszolgálás, a
környezet
tisztításának,
fertőtlenítésének
módszerei és
eljárásai

Helyesen alkalmazza a HACCP
előírásait a büfében, konyhában
és a raktárhelységben
Megfelelően kezeli a
raktárkészletet a
tárolóterületeken és a
raktárkészlet kezelő
kimutatásokban
Munkakörnyezetét tisztán és
rendezetten tartja a tisztasági
előírásoknak megfelelően

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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2.2.2 Étel és
táplálékkiegészítők
értékesítése

Megismeri a táplálékkiegészítők 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,
betegségmegelőz
és,
élelmiszerallergiá
k
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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

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 orvosiwellness szolgáltatások
értékesítésére

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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

2.2.4 Napijegyek Megismeri a pénztárgép
és bérletek
kezelését és az
értékesítési folyamatokat
értékesítése
Megismeri a
bérletkonstrukciókat és
az aktuális
tagságmegtartó/ösztönző
eljárásokat
Megismeri az értékesítési
technikákat és az
újvendég-toborzási
stratégiákat

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Elméleti és
gyakorlati készség
készpénzkezelési,
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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

2.2.5 Eladás
utáni és keresztértékesítési
tevékenységek

Megismeri az értékesítési
és üzemeltetési
eljárásokat
Megismeri a
bérletkonstrukciók és
aktuális
tagságmegtartó/ösztönző
eljárásokat
Megismeri termékek és
szolgáltatások keresztértékesítési technikáit

Elméleti és
Képes keresztértékesítési
gyakorlati készség módszerek alkalmazására a
- értékesítés is
kliensek számára
kereskedelmi
Elméleti és
gyakorlati készség
keresztértékesítés
i módszerek

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

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

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.
Adminisztr
áció és
adatkezelé
s

3.1
Adatrögzítés

3.1.1
Vendégadatok
rögzítése

Megismeri számítógépes
rendszerek üzemeltetését
Megismeri az Office
applikációkat

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
adatbázis-alkalmazásokat

Megismeri a CRM
adatkezelési rendszereket
és szoftverapplikációkat
Megismeri a
dokumentum-,
táblázatkészítő, grafikai
applikációkat és
szoftvereket

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2
Adatkezelés
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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

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
Elméleti és
szoftverek
gyakorlati készség
vonatkozásában
- adatátvitel
különböző
Ismereteket szerez a CRM rendszerek között

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes rendszeresen a
kulcsindikátoroknak
megfelelően jelentéseket
készíteni

rendszerekből történő
adatnyerésre
vonatkozóan, adatok
elemzése az előírt
formátumokban

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4 Belső
kommunikáci
ós célú írott
és
nyomtatott
kiadványok
készítése

3.4.1 E-mailek
megválaszolása

Megismeri az E-mail
levelező rendszerek
üzemeltetését

Elméleti és
gyakorlati készség
- e-mail
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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes üzleti levelezésre
Képes az üzleti levelezésre
vonatkozó technikákat
gyakorlatban alkalmazni a
munkája során

Elméleti és
gyakorlati készség
- formális
követelmények az
üzleti
levelezésben

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4.2 Levelek
megválaszolása

Megismeri a
dokumentumkezelő
szoftver alkalmazását

Elméleti és
gyakorlati készség
dokumentumszer
kesztő 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

Képes üzleti levelezésre

Képes az üzleti levelezésre
vonatkozó technikákat
gyakorlatban alkalmazni a
munkája során

Megismeri az üzleti
levelezési technikákat

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Elméleti és
gyakorlati készség
- formális
követelmények az
üzleti
levelezésben

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.4.3 Belső
kommunikációs
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
marketinganyago
k előállítása és
vevőszolgálat
céljából grafikai
tervezőprogramo
k 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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes kreatív promóciós
technikák alkalmazására a
munkája során

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4. Higiénia
és
elsősegéln
yújtás

4.1
Munkaterüle
tek tisztán és
rendezetten
tartása,
takarítás,
rendtartás.

4.1.1 Takarítási
feladatok,
tisztaság
fenntartása

Megsimeri a munka- és
egészségvédelmi
előírásokat

Elméleti és
gyakorlati készség
- munkaterület és
a létesítmény
berendezéseinek
takarítása,
rendezése és
karbantartása,
törvényi előírásoknak való
megfelelés biztosítása, szelektív hulladékgazdálkodás és környezettudatos
energiafelhasznál
ás fenntartása,
Gyakorlati:
grafikai szerkesztőszoftverek
alkalmazása
alkalmazása

Képes ellenőrzni a biztonsági és
munkavédelmi szabályok
betartását

Képes ellenőrizni az
egészség- és munkavédelmi
szabályok betartását

Megismeri a hatékony és
biztonságos
munkafolyamatok
fenntartásának törvényi,
higiéniai és szolgáltatási
követelményeit

Megismeri a
környezetkímélő
üzemeltetési és tisztítási
módszereket és
folyamatokat

A szolgáltatási területen az
előírásoknak megfelelő higiéniai
és biztonsági előírásokat
alkalmazza

Képes az üzemeltetés során
betartani a környezetbarát
hulladékkezelési előírásokat

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes a szolgáltatási
területen alkalmazott
szükséges higiéniai és
biztonsági előírások
alkalmazására
4
Képes a környezetbarát
hulladékkezelésre az
intézmény üzemeltetése
alatt

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.2
Újraélesztési
(BLS) és
elsősegélyny
újtás.

4.2.1 Azonnali
segítségnyújtás
vészhelyzet
esetén

Megismeri a vészhelyzet
azonnali kezelésének
folyamatait

Elméleti és
gyakorlati készség
segélyhívószámok
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)

Képes segélykérő hívásokat
kezdeményezni és lebonyolítani

Képes segélykérő hívásokat
kezdeményezni és
lebonyolítani

Megismeri a BLS és CPR
(újraélesztési és
reanimációs) technikat

Megismeri az automata
vagy félautomata
defibrillátor kezelését

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes az automata vagy
félautomata defibrillátor
használatára

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

5. Üzleti és
gazdasági
terület

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.3 A
munkahelyi
egészségre
és
biztonságra
vonatkozó
európai
direktívák és
azok
mellékletei,
valamint a
helyi
követelmény
ek

Fenntartja és
megőrzi a
biztonságos és
egészséges
munkakörnyeze
tet 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

5.1 Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásba
n

Részt vesz egy
üzleti
vállalkozás
üzleti és
gazdasági
tevékenységeib
en

Ismeri az Egységes
Európai Gazdasági
Oklevelet -EBC*L:
Üzleti célok és
menedzsmentmutatók
Könyvvitel
Költségszámítás és

Vállalkozási
ismeretek
Kezdeményezőké
szség
Numerikus
gondolkodás
Elemzőkészség

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait,
Képes olvasni és megérteni az
éves pénzügyi kimutatásokat
(mérlegbeszámoló, eredmény
kimutatás), és le tudja vonni az
első következtetéseket.

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezd
ésben
jelenne
k meg

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezd
ésben
jelenne

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

árkalkuláció
Üzleti jog

Kompetenciák

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
jellegzetességeit, előnyeit és
hátrányait

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok
k meg

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Egészségturisztikai szervező, értékesítő
Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

1.
Menedzsm
ent,
szervezés

1.1
1.1.1 Üzleti
Középszintű
vállalkozás
menedzsmen menedzselése
t feladatok
egészségturis
ztikai
szolgáltatáso
kat nyújtó
intézmények
ben

Feladatok

Tudás

Készségek

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Pénzügyi ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsment ismeretek,
Üzleti adminisztráció
Menedzsmenttudás

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes egy intézmény
felügyeletére,
Vezetői készség,

Problémamegold
ó képesség

Piaci résztvevők
Kontroll (kiváló
felügyelő),

Képes gyors és tájékozott
döntéshozatalra,

Képes hatékony
információgyűjtésre

Innovatív attitűd- nyitottság az
új ötletekre és megoldásokra

Képes egy egészségturisztikai
üzleti vállalkozás önálló
menedzselésére

Tervezői készség,
Önálló munkavégzés képessége
Kitűnő
felülvizsgálati
képesség

Mások meggyőzési képessége

Folyamatok átlátásának
képessége
Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

1.1.2
Egészségturiszti
kai intézmény
stratégiai
terveinek
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment ,

Vezetői készség,

Kockázatvállalási hajlandóság,

Tervezői készség,

Hatékony információgyűjtés
képessége,

Stratégiai tervezés,
Piaci résztvevők, Pénzügyi
tudás

Széleslátókörűség
Jövőtervezési képesség
Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletek és megoldások felé

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes kiforrott stratégiai
terv elkészítésére egy
egészségturisztikai
intézmény számára

Célok, tervek meghatározásának
képessége

Folyamatok átlátásának
képessége

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.3 Üzleti
stratégia és
pénzügyi tervek
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Pénzügyi tudás

Vezetői készség,

Hatékony információgyűjtés
képessége,

Egészségturisztikai
menedzsment-

Számszerű
gondolkodás,

Képes egy egészségturisztikai
intézmény kiforrott üzleti
stratégiájának és pénzügyi
tervének elkészítésére

Számviteli alapismeretek
Matematikai ismeretek
Üzleti stratégiai tervezés

Kiváló elemzési
készség

Tervezési készség,

Jövőtervezési képesség,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

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

Pénzügyi tervezési
Piaci résztvevők

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.4
Szabályzatok/
szervezeti és
működési
szabályok
kidolgozása

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment,

Vezetői készség,

Átlátja a vállalkozás működését

Képes egy egészségturisztikai
intézmény
szabályzatának/szervezeti és
működési szabályainak
önálló kidolgozására

Tervezési készség, Folyamatok átlátásának
képessége

Menedzsment,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Előírások és
követelmények

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.5 Üzleti
vállalkozás
pénzforgalmána
k felügyelete

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Pénzügyi ismeretek,

Vezetői készség,

Folyamatok átlátásának
képessége,

Képes egy üzleti vállalkozás
pénzforgalmának
felügyeletére

Számviteli alapismeretek,
Időmenedzsment,
Üzleti adminisztráció,
Matematikai ismeretek

problémamegold
ó képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,

Kapcsolatok ok-okozati
viszonyának átlátási képessége,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Önálló munkavégzés képessége,
Digitális kompetenciák

Kiváló
felülvizsgálati
képesség

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.1.6
vagyonkezelési
tevékenységek
elvégzése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Kiváló felügyeleti
képesség,

Folyamatok átlátásának
képessége,

Pénzügyi ismeretek,

Vezetői készség,

Számviteli alapismeretek,

Kiváló elemzői
képesség,

Önálló tevékenységvégzés
képessége

Képes vagyonkezelési
menedzsmenttevékenységek elvégzésére

Hitelmenedzsment,
Vagyonkezelési
menedzsment

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Számszerű
gondolkodás

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.2 Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásba
n

1.2.1 Részt vesz
egy üzleti
vállalkozás
üzleti és
gazdasági
tevékenységeib
en

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

Vállalkozási
hajlandóság,
Kezdeményezőké
szség,
Numerikus
gondolkodás,
Elemzőkészség

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait,
Képes elolvasni és megérteni az
éves pénzügyi kimu-tatásokat
(mérlegbeszámoló, eredmény
kimutatás), és le tudja vonni a
megfelelő 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 jellegzetességeit,
előnyeit és hátrányait

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezd
ésben
jelenne
k meg

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3 Az
egészségturis
ztikai
munkacsopo
rtok
tervezése,
szervezése

1.3.1
Munkafolyamat
ok hatékony
szervezése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Szervezési
készség,

Munkatársak motiválásának
képessége,

Képes a munkafolyamatok
hatékony szervezésére

Egészségturisztikai
menedzsment,

Kiváló
kommunikációs
készség,

Ellenőrzési és értékelési
képesség,

Időmenedzsment,
Pszichológiai
alapismeretek

Vezetői készség,
Hatékony
konfliktuskezelés,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Önálló munkavégzés képessége,
Meggyőzési képesség,
Folyamatok átlátásának
képessége

Problémamegold
ó készség,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervezői készség

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

1.3.2 Bizalmas
információk
kezelése és
továbbítása a
szabályozásnak
megfelelően

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Kiváló
kommunikációs
készség,

Információk precíz
továbbításának képessége,

Képes bizalmas információk
kezelésére és továbbítására
a szabályozásnak
megfelelően

Egészségturisztikai
menedzsmentElőírások és
követelmények

Problémamegold
ó képesség,

Hatékony kommunikáció
képessége,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Szabálykövetés

Megbízhatóság

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3.3
Együttműködés
az
egészségturiszti
kai csapat
tagjaival és az
értékesítési
részleggel

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó megjelenés,

Munkatársak motiválásának
képessége,

Képes csapatban való
munkára és
együttműködésre az
egészségturisztikai csapat
tagjaival és az értékesítési
részleggel

Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsment-ismeretek,
Pszichológiai
alapismeretek

Kiváló
kommunikációs
készség,

Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletekre és megoldásokra,

Rugalmasság,

Meggyőzési képesség,

Hatékony
konfliktuskezelés,

Csapatban való munkára
képesség

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Problémamegold
ó képesség,
Megbízhatóság

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

1.3.4
Egészségturiszti
kai
asszisztensek
mindennapi
munkájának
felügyelete

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment-ismeretek,

Szervezői készség, Hatékony információgyűjtési
képesség,
Kiváló
felülvizsgálati
Ellenőrzési és értékelési
készség,
képesség,

Időmenedzsment,

Vezetői készség,

Önálló munkavégzés képessége,

Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Hatékony
konfliktuskezelés,

Meggyőzőképesség

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes az egészségturisztikai
asszisztensek mindennapi
munkájának felügyeletére

Problémamegold
ó képesség,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervezői készség

Project No. 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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4

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3.5 Jó
kapcsolatok
fenntartása
intézményen
belül

Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismereteket
és pszichológiai
alapismereteket szerez

Kiváló
kommunikációs
készség,

Konfliktuskezelési eljárások
hatékony ,alkalmazása

Képes jó kapcsolatok
fenntartására intézményen
belül

Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelés,

Meggyőzőkészség,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képesség a munkatársak
problémáinak megértésére,
Hatékony kommunikáció

Problémamegold
ó képesség,
Megbízhatóság

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.3.6
Egészségturiszti
kai csapat,
asszisztensek és
az értékesítési
részleg
motiválása

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó általános
megjelenés,

Munkatársak motiválásának
képessége,

Egészségturisztikai
menedzsment,

Kiváló
kommunikációs
készség,

Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletek és megoldások felé,

Képes az egészségturisztikai
csapat, asszisztensek és az
értékesítési részleg
motiválására

Pszichológiai
alapismeretek,
Interperszonális
kommunikáció és
interakció,
Motivációs technikák,
A motivációs pszichológia
kapcsolódó fejezetei

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Meggyőzőkészség

Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelés,
Problémamegold
ó képesség,
Kreativitás,
Megbízhatóság,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Meggyőző
személyiség

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.4
Emberierőfor
rásmenedzsmen
t

1.4.1
Emberierőforrás
-tervek
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Vezetői készség,

Hatékony információgyűjtési
képesség,

Képes egy kiforrott
emberierőforrás-terv
elkészítésére

HR-ismeretek

Tervezői készség,
Széleslátókörűség

Egészségturisztikai
menedzsment,

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

2

Önálló munkavégzés képessége,

Emberierőforrás-tervezés

1.4.2 munkaerő
kiválasztásában
való részvétel

Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletek és megoldások felé,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Folyamatszemlélet

Kiváló
kommunikációs
készség,

Hatékony információgyűjtési
képesség

Képes munkaerő-kiválasztási
folyamat szervezésére

Jó emberismeret,
Gyors
reakciókészség

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.4.3
foglalkoztatotta
k
szerződéseinek
felvázolása

HR-ismereteket szerez,

Precizitás,

Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Korrektség

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége

Képes a foglalkoztatottak
szerződéseinek önálló
elkészítésére

1.4.4 munkaköri
leírások
felvázolása

HR-ismereteket szerez,
Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez,

Tervezői készség,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

1

Precizitás

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége
MS Office magas szintű
ismerete
Folyamatszemlélet

Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Képes a foglalkoztatottak
munkaköri leírásának önálló
elkészítésére

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.4.5
bérügyviteli
menedzsmentte
l kapcsolatos
feladatok
ellátása

Pénzügyi ismeretek és

Kiváló elemzési
képesség,

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége,

Precizitás,

MS Office magas szintű
ismerete

Képes a bérügyviteli
menedzsmenthez
kapcsolódó tevékenységek
elvégzésére

1.4.6 a
foglalkoztatotta
k kompenzációs
csomagjaira
vonatkozó
javaslattétel

Pénzügyi ismereteket,

HR-ismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

HR-ismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Korrektség

Kiváló elemzési
képesség,

HR-ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége,

Korrektség,

Képesség a foglalkoztatottak
munkájának értékelésére

Méltányosság

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes a foglalkoztatottak
kompenzációs csomagjainak
elkészítésére

Project No. 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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1

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.4.7
teljesítményértékelések
elkészítése

HR-ismereteket szerez

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,

Munkatársak motiválásának
képessége,

Képes a teljesítményértékelések elkészítésére

Korrektség,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Méltányosság

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.4.8 további
oktatási
tréningek
szervezése és
vezetése

HR ismereteket szerez,

Szervezési
készség,

Önfejlesztési képesség,

Képes oktatási tréningek
szervezésére és vezetésére

Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez,
Felnőttképzési ismeretek

Kiváló
kommunikációs
készség,
Kreativitás,
Tervezői készség

Munkatársak motiválásának
képessége,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

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

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.
Értékelési
és
minőségüg
yi eljárások

2.1 Az üzlet
működéséne
k elemzése
és értékelése

2.1.1 Statisztikai
elemzési
feladatok
elvégzése

Pénzügyi ismereteket,

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,

Hatékony információgyűjtés
képessége,

Képes a statisztikai
elemzések megértésére és a
velük való munkára

Minőségellenőrzési
alapismereteket és
matematikai ismereteket
szerez

Számszerű
gondolkodás,

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2

Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás
2.1.2 ellenőrzési
tevékenységben
való részvétel

Megismeri a monitoring
módszereket,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes monitoring
tevékenység szervezésére és
az abban való részvételre

Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás

Project No. 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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3

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

3.
Marketing,
PR,
kommunik
áció

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2.2
minőségellen
őrzési
tevékenység
elvégzése

2.2.1
minőségellenőrz
ési
tevékenységek
elvégzése

Alapvető
minőségellenőrzési
ismereteket szerez,

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes minőségellenőrzési
tevékenységek elvégzésére

Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Kiváló elemzési
képesség

3.1
Marketing,
eladási
tevékenység
ek

3.1.1
Marketingterve
k elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Vezetői készség,

Turisztikai marketing
koncepciók és jellemzők,
Marketingeszközök,
marketing-mix,

Kreativitás,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2

Hatékony információgyűjtés
képessége,

Tervezői készség,

Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletek, megoldások felé,

Széleslátókörűség

Folyamatszemlélet,

Képes egy egészségturisztikai
intézmény marketing
tervének elkészítésére

Képesség a kapcsolatok okokozati összefüggéseinek
átlátására

Pénzügyi ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsment

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.1.2 eladási
stratégia
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Vezetői készség,

Hatékony információgyűjtési
képesség,

Képes egy egészségturisztikai
intézmény eladási
stratégiájának elkészítésére

Turisztikai marketing és eladás koncepciója és
jellemzői
Marketingeszközök,
marketing-mix, Pénzügyi
ismeretek

Kreativitás,
Tervezői készség,

Innovatív attitűd – nyitottság az
új ötletek, megoldások felé,

Széleslátókörűség

Folyamatszemlélet,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képesség a kapcsolatok okozati
összefüggéseinek átlátására

Egészségturisztikai
menedzsment

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.1.3
Piackutatás
vezénylése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Széleslátókörűség
,

Hatékony információgyűjtési
képesség,

Turisztikai marketing és eladás koncepciója és
jellemzői ,
Egészségturisztikai
menedzsment,

Kiváló
kommunikációs
készség,

Kulcspiacok megtalálásának és
kiválasztásának képessége,

Képes piackutatás
vezénylésére (az
egészségturisztikai szektor
releváns szereplőivel)

(versenytársak,
fogyasztók,
üzleti
partnerek)

Piackutatás,

Kreativitás,

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

MS Office magas szintű
használata

Meggyőző
személyiség

Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók, üzleti
partnerek)

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.1.4
Egészségturiszti
kai intézmény
marketingtevék
enységének
szervezése és
felügyelete

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Szervezői készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Vezetői készség,
Problémamegold
ó képesség,
Kreativitás,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervező készség,
Eladási készség

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

Képes egy egészségturisztikai
intézmény
marketingtevékenységének
szervezésére és
felügyeletére

Turisztikai marketing és eladás koncepciója és
jellemzői,
Marketingeszközök,
marketing-mix,
Egészségturisztikai
menedzsment,
Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók, üzleti
partnerek),
Marketingpszichológia,
Motivációs pszichológia
releváns fejezetei

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.1.5 Eladási
célok
elérésének
monitorizálása
és ellenőrzése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Problémamegold
ó 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

Pénzügyi ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsmen,
Egészségturisztikai
marketing-koncepció és
jellemzők,
Marketingeszközök,
marketing-mix

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2 PR
tevékenység

3.2.1
Egészségturiszti
kai intézmény
PR
tevékenységéne
k szervezése és
felügyelete

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Szervezői készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Vezetői készség,
Problémamegold
ó 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 egészségturisztikai
intézmény PR
tevékenységének
szervezésére és
felügyeletére

PR eszközök,
Egészségturisztikai
menedzsment,
Egészségturisztikai
marketing és PRkoncepció és jellemzők,
Pszichológiai ismeretek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2.2 Intézmény
hivatalos
véleményének
kinyilvánítása –
szükség esetén

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Kreativitás,
Meggyőző
személyiség

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

Képes az intézmény hivatalos
véleményének önálló
kinyilvánítására

Egészségturisztikai
marketing és PRkoncepció és jellemzők,
Létesítményszolgáltatáso
k és termékek,
Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2.3 Jó
kapcsolatok
fenntartása az
intézményen
kívül

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelési
képesség,
Problémamegold
ó képesség,
Megbízhatóság,
Udvariasság

Kommunikációs technikák
hatékony használatának
képessége,
PR kommunikációs képesség,
Meggyőzőképesség

Képes jó kapcsolatok
fenntartására az
egészségturisztikai
intézményen kívül

Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek,
Pszichológiai
alapismeretek,
Egészségturisztikai
marketing és PR
koncepció és jellemzők

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3.2.4 Vállalat
képviselete
(üzleti
partenerek)

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelés,
Megbízhatóság,
Udvariasság,
Tárgyalókészség

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

Képes az egészségturisztikai
intézmény hatékony
képviseletére

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Udvariasság

Önfejlesztés képessége,
Meggyőzőképesség,
MS Office magas szintű
felhasználói ismerete

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

3.2.5 Elnökölés
meetingeken,
protokoll,
vázlatok,
jegyzetek
elkészítése

Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítményszolgáltatáso
k és termékek,
Interperszonális
kommunikáció és
interakció,
Alapvető tárgyalási
technikák
Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturizmus
koncepciója és jellemzői,
Interperszonális
kommunikáció és
interakció

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

(üzleti partnerek)
4

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4. Egy
egészségtu
risztikai
intézmény
mindennap
os
működteté
se

4.1
Információny
újtás Vevőszolgála
t

4.1.1 Az
egészségturiszti
kai intézmény
által kínált
szolgáltatásokró
l való
információnyújt
ás

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Megbízhatóság,U
dvariasság

Kulcspiacok keresésének és
kiválasztásának képessége,
Marketingkommunikációs
képesség,
Meggyőzőképesség,
Képesség beszélgetés
kezdeményezésére a
kliensekkel/vendégekkel a
legmagasabb fogyasztói
elégedettséget elérve

Képes az egészségturisztikai
intézmény által kínált
szolgáltatásokkal kapcsolatos
információnyújtásra és a
fogyasztói elégedettség
elérésére

4.1.2 Vendégérdeklődések
személyes,
online és
telefonos
megválaszolása

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Jó stressztűrő
képesség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Problémamegold
ó képesség,
Udvariasság

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

Képes a vendégérdeklődések személyes,
online és telefonos
megválaszolására

Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítményszolgáltatáso
k és termékek,
Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Létesítményszolgáltatáso
k és termékek,
Interperszonális
kommunikáció és
interakció

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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.

85

4

3

Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.2
Egészségturis
ztikai
programcso
magok
elkészítése

4.2.1 Tenderek
és a kapcsolódó
dokumentumok
elkészítésében
való részvétel

Megismeri az
egészségturizmus
területét érintő EU-jogi
szabályozásokat,

Tervező készség,
Kreativitás,
Precízitás

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

Képes tenderek és
kapcsolódó dokumentumok
elkészítésére

4.2.2
Árajánlatok
igénylése,
összehasonlítás
a, elemzése, és
a legjobb ajánlat
kiválasztása

Pénzügyi ismereteket
szerez,
Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez

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

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

Megismeri a létesítmény
szolgáltatásokat és
termékeket
Pénzügyi ismereteket
szerez
Kiváló elemzési
képesség,
Széleslátókörűség

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

3

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

4.2.3 kalkulációk Ismereteket szerez a
elkészítése
következő területeken:
Pénzügyi ismeretek,
Számviteli alapismeretek,
Matematikai ismeretek
4.2.4
egészségturiszti
kai
programcsomag
ok elkészítése a
vevők számára

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítményszolgáltatáso
k és termékek,
Az egészségturizmus
területét érintő EU-jogi
szabályozások

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás,
Tervezőkészség

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

Képes reális kalkuláció
elkészítésére

Kreativitás,
Tervező készség,
Széleslátókörűség

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

Képes egészségturisztikai
programcsomagok
elkészítésére a vevők
számára

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

4.3
Adminisztrác
ió

Feladatok

4.3.1 Jelentések
és statisztikák
készítése

4.3.2
Adatkezelés és
biztonság

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Kiváló elemzési
képesség,
Monotóniatűrés

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

Képes jelentések és
statisztikák készítésére és
ezekből következtetések
levonására

Kiváló elemzési
képesség,
Monotóniatűrés

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes egy intézmény
adatkezelésének védelmére

Statisztikai ismeretek,
Pénzügyi ismeretek

Biztosítási törvény
alapfokú megismerése

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 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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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.3.3
Szórólapok,
hirdetőtáblák és
információs
anyagok
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Kreativitás,
Precizitás,
Szépérzék

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

Képes szórólapok,
hirdetőtáblák és információs
anyagok elkészítésére

4.3.4
Dokumentumok
, kimenő és
bejövő számlák
ellenőrzése

Ismereteket szerez a
következő területeken:

Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítmény
szolgáltatások és
termékek,
Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók, üzleti
partnerek)

Pénzügyi ismeretek,
Számviteli alapismeretek,
Üzleti adminisztráció,
Matematikai ismeretek

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,
Monotóniatűrés
Precizitás

Ellenőrzési képesség,
Képesség a számlák tartalmának
megértésére

Képes a dokumentumok,
bejövő és kimenő számlák
ellenőrzésére
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

5.
Munkahely
i egészség
és
biztonság

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

5.1.1 Fenntartja
és megőrzi a
biztonságos és
egészséges
munkakörnyeze
tet 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

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezd
ésben
jelenne
k meg
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

5.2
munkahelyi
biztonság és
egészségügyi
szabályozáso
k

5.2.1 technikai
szabályozottság
ellenőrzése

Biztosítási törvény
alapfokú ismerete
Szabályozások és
kötelezettségek ismerete

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes a technikai
szabályozottság
ellenőrzésére

felügyelete

5.2.2 Biztonsági
szabályozottság
ellenőrzése

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

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Képes a biztonsági
szabályozottság
ellenőrzésére

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Tevékenys
égi
területek

Tevékenység
ek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

5.2.3
egészségügyi
szabályozottság
ellenőrzése

Biztosítási törvény
alapfokú megismerése,

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes az egészségügyi
szabályozottság
ellenőrzésére

Szabályozások és
kötelezettségek
megismerése

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

"C" Bekezdés – Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetenciák a fő szakmai profilok számára
Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetencia területek a profilok számára

Függelék - Magyarország
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
magyar nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
magyar nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül magyarul

Tudás

Készségek

A magyar nyelv
tudásának szintje
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása közben
a készségek
használata magyar
nyelven
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

A magyar nyelvű
kommunikációra
képes
(min. szint a CEFR Közös Európai
Referenciakeret B2
szintje)

Kommunikáció
magyar nyelven

6
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Függelék - Olaszország (Umbria Régió)
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
olasz nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
olasz nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül olaszul

Tudás

Készségek

Az olasz nyelv
tudásának szintje
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása közben
a készségek
használata olasz
nyelven
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

Az olasz nyelvű
kommunikációra
képes
(min. szint a CEFR Közös Európai
Referenciakeret B2
szintje)

Kommunikáció
olasz nyelven

6
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Függelék - Belgium
Tevékenységi
területek

Kommunikáció az
adott régió
követelményeihez
igazodó nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció az
adott régió
követelményeihez
igazodó nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül az adott régió
követelményeihez
igazodó nyelven

Tudás

Készségek

Az adott régió
követelményeihez
igazodó nyelv
tudásának szintje
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása közben
a készségek
használata az adott
régió
követelményeihez
igazodó nyelven
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

Kompetenciák

Az adott régió
követelményeihez
igazodó nyelvű
kommunikációra
képes
(min. szint a CEFR Közös Európai
Referenciakeret B2
szintje)

Tanulási egységek

Kommunikáció az
adott régió
követelményeihez
igazodó nyelven

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

6
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Függelék - Szlovákia
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
szlovák nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
szlovák nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül szlovákul

Tudás

Készségek

A szlovák nyelv
tudásának szintje
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása közben
a készségek
használata szlovák
nyelven
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

A szlovák nyelvű
kommunikációra
képes
(min. szint a CEFR Közös Európai
Referenciakeret B2
szintje)

Kommunikáció
szlovák nyelven

6
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

Függelék - Románia
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
román nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
román nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül románul

Tudás

Készségek

A román nyelv
tudásának szintje
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása közben
a készségek
használata román
nyelven
megegyezik a CEFR
(Közös Európai
Referenciakeret)
B2 szintjével

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

A román nyelvű
kommunikációra
képes
(min. szint a CEFR Közös Európai
Referenciakeret B2
szintje)

Kommunikáció
román nyelven

6
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

ECVET kredit pontokat összegző táblázat
ECVET kredit pontok - Kozmetikus
ECVET Kreditpontok az összes
résztvevő ország számára közös
kompetenciák esetében
"A" Bekezdés - A szakmai profilokhoz tartozó transzverzális
közös európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok
"B" Bekezdés - a szakmai profilok számára specifikus közös
európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege

4

4

110

110

"C" Bekezdés – a szakmai profilok számára a specifikus területi
(nemzeti/regionális) kompetenciákra vonatkozó ECVET
kreditpontok
Összes

ECVET Kreditpontok az egyes résztvevő
országok számára specifikus
kompetenciák esetében

114

6

6

6

120
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

ECVET kredit pontok – Fitness-wellness asszisztens
ECVET Kreditpontok az összes
résztvevő ország számára közös
kompetenciák esetében

ECVET Kreditpontok az egyes résztvevő
országok számára specifikus
kompetenciák esetében

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege

"A" Bekezdés - A szakmai profilokhoz tartozó transzverzális
közös európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok

4

4

"B" Bekezdés - a szakmai profilok számára specifikus közös
európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok

50

50

"C" Bekezdés – a szakmai profilok számára a specifikus területi
(nemzeti/regionális) kompetenciákra vonatkozó ECVET
kreditpontok
Összes

54

6

6

6

60
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Az európai szakmai profilok tárháza az egészségturisztikai szektorban (R10)
WP4 - Definition and description of professional figures
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET – HEALTH TOURISM

ECVET kredit pontok – Egészségturisztikai szervező, értékesítő
ECVET Kreditpontok az összes
résztvevő ország számára közös
kompetenciák esetében
"A" Bekezdés - A szakmai profilokhoz tartozó transzverzális
közös európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok
"B" Bekezdés - a szakmai profilok számára specifikus közös
európai kompetenciákra vonatkozó ECVET kreditpontok

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege

4

4

110

110

"C" Bekezdés – a szakmai profilok számára a specifikus területi
(nemzeti/regionális) kompetenciákra vonatkozó ECVET
kreditpontok
Összes

ECVET Kreditpontok az egyes résztvevő
országok számára specifikus
kompetenciák esetében

114

6

6

6

120
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