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I. Előszó
Az Együttműködési megállapodás általános kontextusának háttere
Az állampolgárok tudásának, készségeinek és kompetenciájának folyamatos megújítására irányuló
szükséglet az EU versenyképességének és társadalmi kohéziójának szempontjából döntő jelentőségű, és
ebben a tekintetben a szakoktatásnak és a szakképzésnek kell kulcsfontosságú szerepet betöltenie.
Mindazonáltal a feladat összetett volta, valamint a különböző szolgáltatók/hatóságok, valamint az
országonként eltérő oktatási rendszerek közötti együttműködés hiánya gyengíti a hatását. Ezek a korlátok
gátolják az egyes állampolgárokat abban, hogy hozzáférjenek az oktatási és képzési programokhoz,
valamint megakadályozzák azt, hogy a különböző tanulási környezetben megszerzett tanulási
eredményeket egyesítsék és összegyűjtsék. Megnehezítik az állampolgárok mozgását az Európai szakképzés
(VET) hatáskörébe tartozó területen, valamint az európai munkaerőpiacon belül, valamint azt, hogy határok
nélkül folytathassák a valódi és hiteles egész életen át tartó tanulás gyakorlatát.
A nemzeteket átfogó mobilitásnak, mint a kiindulási és a folytatólagos szakképzés és szakoktatás részének
egyik legnagyobb akadálya az idegen országban való tartózkodás folyamán elsajátított tanulási eredmények
azonosításának, érvényesítésének és elismerésének nehézségei. Azon kívül az egész életen át tartó tanulás
növekvő számban jelenik meg a különböző országokban, és igen változatos környezetben, formális, nonformális és informális változatban.
Ennél fogva egy olyan módszerre volt szükség, mely módot ad az embereknek arra, hogy miközben egyik
tanulási környezetből a másikba, és egyik országból a másikba kerülnek, a tanulmányi pályájukat a tanulási
eredményeikre építkezve gyakorolják.
Az egyik legjelentősebb kihívás, amivel szembe kellett nézni, az az Európában meglévő oktatás, szakoktatás
és szakképzés, illetve a képesítési rendszerek sokfélesége, sőt szétdarabolódása. Nagyszámú képesítést,
különböző illetékes intézményt, valamint szereplőt lehet bevonni. Ezeknek a tevékenysége magában
foglalhatja a képesítések meghatározását, a tanulás értékelésének és érvényesítésének módjait, a képzési
célok kitűzését, a tanulási eredmények tartalmának meghatározását, valamint a képzési programok
végrehajtását. Szintén széles körű a bevonható szolgáltatók száma: minisztériumok, képviseletek, a
foglalkoztatási szektorok, vállalatok, szociális partnerek, kamarák, nem kormányzati szervek, és így tovább.
Egyes esetekben egy országos hatóság akkreditálhat vagy feljogosíthat képzést nyújtó szolgáltatókat vagy
más szereplőket a képesítések, pontok stb. előkészítésére és kibocsátására. Más esetekben ezek a funkciók
átháríthatók regionális szintre vagy a szolgáltatókra.
Az országok rendelkeznek a képesítések szintjeit meghatározó nemzeti keretrendszerrel vagy ezekre a
szintekre vonatkozó osztályozással. Ezek a keretrendszerek aztán figyelembe vehetők vagy mellőzhetők az
oktatás vagy a képzési ciklusok megszervezésének folyamán. Ehhez járul még az is, hogy a rendszertől
függően a képesítéseket vagy csak egyféle típusú formális képzési program után, vagy pedig számos más
típusú tanulási folyamatot követően lehet megszerezni.
A képesítés megítélése az egyes rendszerekben a tanulási eredmények egységeinek gyűjtésén alapszik,
melyekhez vagy hozzárendelnek kreditpontokat (Egyesült Királyság, Finnország, Svédország), vagy
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kreditpontok nélkül működnek (Franciaország, Spanyolország). A kreditrendszereket esetenként egy
szélesebb képesítési keretrendszeren belül fejlesztik ki (a skót és a walesi kredit-és képesítési
keretrendszer), vagy speciális képesítésekhez tervezik (az olaszországi IFTS rendszer). Azonkívül az adott
országtól függően nagyon sok módja van a tanulási eredményekhez tartozó tanulási egységek és pontok
használatának, és bizonyos országok esetében a tanulási eredményekhez járó pontok szétosztásának
különböző gyakorlata egyidejűleg is létezhet.
Tekintettel a fent leírt sokféleségre, közös egyezmények és szakmai alapelvek szükségesek a kölcsönös
bizalom biztosításának érdekében, illetve ahhoz, hogy a tanulási eredmények átvitele és elismerése
lehetővé váljon a nemzeteket átfogó mobilitás kontextusában.
2000-ben a Lisszaboni Európai Tanács döntést hozott arról, hogy - mind a tudástársadalom
követelményeinek, mind pedig a foglalkoztatottság színvonalának és minőségének javítása érdekében – a
képesítések átláthatóságának növelése, valamint az egész életen át tartó tanulás részét kell, képezze az
európai oktatási és képzési rendszerek adoptálására tett erőfeszítések fő törekvéseinek.
A Tanács 2002-es határozata a szakoktatásban és szakképzésben történő európai együttműködés fokozott
támogatásáról (az ún. "Koppenhágai folyamat") kihangsúlyozta, hogy a prioritás megadása a kreditátvitel
rendszerének a szakoktatás és szakképzés számára egyike volt azon együttes intézkedéseknek, melyek
szükségesek voltak a kompetenciák és/vagy a képesítések átláthatóságának, összehasonlíthatóságának,
átjárhatóságának és elismerésének elősegítéséhez a különböző országok között, és a különböző szinteken.
A 2004-es Maastrichti Közleményben a szakoktatásért és szakképzésért felelős miniszterek, a Bizottság és
az európai társadalmi partnerek megegyeztek abban, hogy prioritást adnak az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) fejlesztésének és megvalósításának. Ezt a megegyezést ugyanez a
csoport megerősítette a 2006-os Helsinki Közleményben, mely felhívás a közös európai eszközök, név
szerint az ECVET további fejlesztésére.
Mindezekre alapozva 2009-ben kiadták az Európai Parlament és Tanács specifikus, 2009. június 18-i
Ajánlását az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról.

A jelenleg fennálló, az Együttműködési megállapodáshoz szükséges európai szintű
rendelkezések
Az ECVET közös európai eszközrendszer egy sor más európai kezdeményezéshez tartozik, melyek magukba
foglalják az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs Rendszert (ECTS), az Europass programot, az Európai
Mobilitásminőségi Alapokmányt (EQCM), a non-formális és informális tanuláshoz szükséges európai
alapelveket, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges Európai Képesítési Keretrendszert
(EQF).
– Az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs Rendszert (ECTS) az Európai Parlament és Tanács 2001. július
10-i, a diákok, szakképzés alatt álló személyek, önkéntesek, a felsőfokú oktatásban alkalmazott tanárok
és szakoktatók Közösségen belüli mobilitásáról szóló Ajánlása támogatta. Az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszernek kompatibilisnek kell lennie az Európai Kreditátviteli és Akkumulációs
Rendszerrel, hogy lehetővé tegye a szakoktatás és szakképzés, valamint a felsőfokú oktatás közötti
összeköttetés megteremtését.
.
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– Az Europass programot az Európai Parlament és Tanács a 2241/2004/EC számú, 2004. december 15-i
egyszeri, a képesítések és kompetenciák átláthatóságához szükséges Közösségi keretrendszerről szóló
határozatával hozta létre.
– A non-formális és informális tanulás azonosításához és érvényesítéséhez szükséges európai alapelvekről
szóló megegyezést 2004-ben a Tanács Konklúzió formájában adta ki. Az ECVET megvalósítása mindezen
alapelveket figyelembe fogja venni.
– Az EQCM elfogadása az Európai Parlament és Tanács 2006. december 18-i, a Közösségen belüli, oktatási
és szakképzési célokból történő, nemzeteket átfogó mobilitásról szóló Ajánlásán keresztül valósult meg
(Európai Mobilitásminőségi Alapokmány). Az okmány a Függelékének 8. pontjában leszögezi, hogy
amennyiben a magánszemélyek vállalkoznak a mobilitásra, úgy "a résztvevők részére biztosítani kell a
megfelelő segítséget a tanulási eredmények elismerésének és tanúsításának megkönnyítéséhez". Az
ECVET-nek szándékában áll támogatni az egyének mobilitásának minőségét, oly módon, ahogyan azt a
fent említett Ajánlás megköveteli.
– Az EQF-et az Európai Parlament és Tanács 2008-as, az Európai Képesítési Keretrendszerről (EQF) szóló
Ajánlása indította el, melyet referenciaeszköznek szántak a nemzeti képesítési rendszerekben, valamint
a nemzetközi szektorális szervezetek által kifejlesztett képesítési rendszerekben lévő képesítési szintek
összehasonlításához. Az ECVET az EQF-fel közös koncepciókra és alapelvekre fog épülni, és kiegészíti
azt, sőt, az ECVET a képesítésekhez szükséges referenciaszintként használja az EQF-et.

– Végül, az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozása volt a tárgya az
Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i Ajánlásának.

– "Attól fogva a hangsúly a progresszív megvalósításon van, mellyel kapcsolatban a Tagállamokat olyan
feltételek megteremtésére bátorítják, melyek lehetővé teszik, hogy az ECVET a szakoktatásban és
szakképzésben résztvevő összes tanuló számára igénybe vehető legyen. 2010-ben az Európai Közösség
támogatta az ECVET második körös tesztelési és kísérletezési tevékenységét, melynek
eredményeképpen további 8 próbaprojektet finanszíroztak, ezúttal a nemzeti megvalósításra
fókuszálva. Az ECVET ráadásul a finanszírozási tevékenységek nagy részében nemzeti prioritássá vált a
Leonardo da Vinci szektorális program keretein belül (ez egyike azon négy szektorális programnak,
melyek az Európai Közösség 2007-2013 között tartó Egész életen át tartó tanulási programját alkotják).

– 2011-ben a Német Nemzeti Iroda (NA, BIBB) vezetésével összegyűlt egy 14, az Egész életen át tartó
tanulási program megvalósításának ellenőrzéséért felelős irodából álló csoport, hogy támogassák
azokat a földrajzi mobilitást gyakorló személyeket, akik az ECVET-tel kezdtek dolgozni: ezen nemzeti
irodákból álló hálózat, melyet NetECVET-ként ismernek, a felelőse a Toolkit ... gyártásának."1

– 2011-ben a CEDEFOP (Európai Szakképzésfejlesztési Központ) kiadta az Európai Szakoktatási és
Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) európai fejlesztésének munkairatát. A munkairat az irányelvek és
kutatási dokumentumok vizsgálatán, valamint 45, 2011 májusa és szeptembere között elvégzett interjú
eredményein alapult, mely utóbbi több, mint 65 szakértő és európai ECVET Felhasználói Csoport
véleményét gyűjtötte össze.
– "Az Európai Parlament és a Tanács 2014-ben elvárja, hogy a Tagállamok és az Európai Közösség
jelentést tegyen a megszerzett tapasztalatokról, valamint az ECVET jövőbeli megvalósítására vonatkozó

1

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline
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előrejelzésekről az Ajánlás, és annak az ezen a ponton szintén valószínűleg aktuálissá váló szakmai
mellékleteinek felülvizsgálatával."2
Az ECVET nem vonatkozik a képesítések kölcsönös elismerésére a szabályozott szakmák területén, mivel azt
a 2005. szeptember 7-i, 2005/36/EC számú Direktíva biztosítja, mivel az ECVET nem eszköze annak, hogy az
emigránsok számára jogokat biztosítson ahhoz, hogy az egyik tagállamban megszerzett képesítéseiket
elismerjék azzal a céllal, hogy egy másik tagállamban egy szabályozott szakmát gyakoroljanak. Ilyen
esetekben csak a Direktíva írhat elő kötelezettségeket a tagállamok hatóságai számára.

Definíciók
Az Együttműködési megállapodás- MoU céljai számára az alábbi definíciókat kell alkalmazni:
a) "Képesítés": egy értékelési és érvényesítési folyamat hivatalos eredménye, melyet úgy lehet
megszerezni, ha egy arra illetékes intézmény úgy határoz, hogy az egyén a tanulási eredményeket a
megadott kívánalmaknak megfelelően teljesítette;
b) "Tanulási eredmények": annak megállapítása, amit egy tanuló tud, megért és képes elvégezni egy
tanulási folyamat befejezésekor, és amelyet a tudás, készségek és kompetencia szempontjai szerint
határoznak meg;
c) "Tanulási egység" (egység): egy képesítés olyan összetevője, mely a tudás, készségek és kompetencia
összefüggő rendszeréből áll, melyet értékelni és érvényesíteni lehet.
d) "Tanulási kredit" (Kredit): az egyének tanulási eredményeinek összessége, melyeket értékeltek, és
amelyek egy képesítés folyamán összegyűjthetők, vagy más tanulási programokba, illetve
képesítésekbe átvihetők;
e) "Illetékes intézmény": az az intézmény, amelyik felelős a képesítés megtervezéséért és megítéléséért
vagy az ECVET-hez kapcsolódó egységek vagy más funkciók elismeréséért, mint pl. az ECVET pontok
hozzárendelése a képesítésekhez és tanulási egységekhez, a tanulási eredmények értékelése,
érvényesítése és elismerése a résztvevő országok szabályai és gyakorlatai alapján;
f)

"Tanulási eredmények értékelése": módszerek és eljárások, melyeket az egy tanuló által ténylegesen
elért konkrét tudás, készségek és kompetencia mélységeinek megállapítására használnak;

g) "Tanulási eredmények érvényesítése": az a folyamat, mely igazolja, hogy bizonyos – már értékelt és egy
tanuló által teljesített – tanulási eredmények megfelelnek azoknak a speciális eredményeknek, amelyre
egy tanulási egységhez, vagy egy képesítéshez szükséges lehet;
h) "Tanulási eredmények elismerése": a hivatalosan elért tanulási eredmények hitelesítésének folyamata
a tanulási egységek vagy képesítések megítélésén keresztül;
i)

2

"ECVET pontok": a tanulási eredmények teljes, átfogó súlyának számszerű feltüntetése egy
képesítésben, illetve a tanulási egységek képesítésen belüli relatív súlya.

http://www.ecvet-toolkit.eu/site/introduction/ecvethistoryandtimeline
.
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Az Együttműködési megállapodás általános és specifikus céljai
A 2009-es EU Ajánlás értelmében az ECVET egy szakmai keretrendszer az egyének tanulási eredményeinek
átvitelére, elismerésére, és – ahol ez alkalmazható – gyűjtésére egy képesítés elérésének céljából. Az ECVET
eszközei és módszertana tartalmazza a képesítések leírását a tanulási egységek rendszerében a
hozzárendelt pontokkal együtt, az átviteli és felhalmozási folyamatot és a kiegészítő dokumentumokat,
mint pl. a tanulmányi megállapodást, az okiratok másolatait és az ECVET felhasználói útmutatóit. A
képesítés elérésének céljából az ECVET-nek szándékában áll elősegíteni a tanulási eredményeknek a
mobilitás keretrendszerében történő, a nemzeti törvényhozással összhangban lévő elismerését. Meg kell
jegyezni, hogy az ECVET nem foglal magába az állampolgárok számára semmilyen új feljogosítást arra, hogy
automatikusan hozzájussanak akár a tanulási eredmények, akár pontok elismeréséhez. Az ECVET
alkalmazása egy adott képesítéshez a tagállamokban alkalmazható törvényhozással, szabályokkal és
rendelkezésekkel összhangban történik, és az alábbiakban közölt alapelveken és szakmai feltételeken
alapszik:
1. Tanulási egységek: Egy egység egy képesítés olyan összetevője, mely a tudás, készségek és kompetencia
összefüggő rendszeréből áll, melyet értékelni és érvényesíteni lehet a hozzárendelt ECVET pontok számával.
Egy képesítés általában számos tanulási egységet foglal magába, és az egységek teljes sorozata alkotja a
képesítés egészét. Ily módon egy tanuló megszerezhet egy képesítést az ahhoz szükséges, különböző
országokban és különböző környezetben (formális, és – ahol ez alkalmazható – non-formális és informális
oktatásban) befejezett egységek összegyűjtésével, tekintetbe véve az egységek összegyűjtésére vonatkozó
nemzeti törvényhozást, valamint a tanulási eredmények elismerését.
A képesítést alkotó tanulási egységek legyenek:


tiszta, világos és érthető kifejezésekkel leírva, hivatkozva a magukban foglalt tudásra, készségekre
és kompetenciákra,



következetes módon szerkesztve és elrendezve, tekintettel a teljes képesítésre,



olyan módon megszerkesztve, hogy az lehetővé tegye az egységben lévő tanulási eredmények
különálló értékelését és érvényesítését.

Egy tanulási egység lehet specifikusan egyetlen képesítéshez tartozó, vagy lehet számos képesítéshez
közösen tartozó. Az egy egységet meghatározó, elvárható tanulási eredményeket meg lehet szerezni úgy is,
hogy nem veszik tekintetbe hol és hogyan szerezték meg azokat. Ilyen módon egy tanulási egységet nem
lehet összetéveszteni egy formális tanulmányi programmal vagy képzési intézkedéssel. A tanulási
eredmények egységeinek jellegzetességeit meghatározó, valamint az egy adott képesítéshez tartozó
egységek összeállítására és összegyűjtésére vonatkozó szabályokat és eljárásokat arra illetékes
intézmények, valamint a képzési folyamatban résztvevő partnerek állapítják meg a nemzeti és regionális
szabályok alapján.
Egy tanulási egység részletes leírásának tartalmaznia kell:


az egység általános megnevezését,



az egységhez kapcsolódó képesítés (vagy képesítések) általános elnevezését - ahol ez alkalmazható,



a képesítés referenciáját az EQF-szint szerint, és – ahol ez alkalmas – a nemzeti képesítési
keretrendszer (NQF) szintje szerint a képesítéshez hozzárendelt ECVET kreditpontokkal együtt,
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az egységben foglalt tanulási eredményeket,



az ezen tanulási eredmények értékeléséhez szükséges eljárásokat és kritériumokat,



az egységhez hozzárendelt ECVET pontokat,



az egység időbeli érvényességét – ahol ez releváns.

2. Tanulási eredmények átvitele és felhalmozása, ECVET-partnerségek: Az ECVET-ben az egyik
környezetben elért tanulási eredményeket értékelik, és a sikeres értékelés után átviszik egy másik
környezetbe. Ebben a második környezetben az eredményeket az illetékes intézmény érvényesíti és
elismeri azoknak a követelményeknek a részeként, melyeket az egyének által elérni kívánt képesítés
megkíván. Ezután az adott képesítés további részében a tanulási eredmények egységei a nemzeti, vagy
regionális előírásokkal összhangban összegyűjthetők. A tanulási eredmények egységeinek értékeléséhez,
érvényesítéséhez, összegyűjtéséhez és elismeréséhez szükséges eljárásokat és útmutatókat a vonatkozó és
illetékes intézmények és a képzési programban részt vevő partnerek tervezik meg. Az ECVET-en alapuló és a
formális tanulási környezetben elért tanulási eredményekhez alkalmazott kreditátvitelt a partnerségek
létrehozásával és az illetékes intézményeket bevonó hálózatokkal kell lehetővé tenni, melyek mindegyike a
saját környezetében jogosult képesítések vagy egységek megadására, vagy arra, hogy az elért tanulási
eredmények átvitele és érvényesítése számára kreditet adjon. A partnerségek megalapításának céljai:


az Együttműködési megállapodásban (MoU) megállapított általános keretrendszer biztosítása a
partnerek közötti együttműködés és hálózatok kiépítése érdekében, melyen keresztül
megalapozható a kölcsönös bizalom légköre,



segíteni a partnereket a tanulók számára kialakítandó kreditátvitel specifikus rendelkezéseinek
megtervezésében.

Az Együttműködési megállapodásnak jóvá kell hagynia, hogy a partnerek:


elfogadják egymás státuszát, mint illetékes intézmény,



elfogadják egymás minőségbiztosítását, értékelési, érvényesítési és elismerési kritériumait és
eljárásait, mint a kreditátvitel céljainak megfelelő módokat,



megegyeznek a partnerség működtetéséhez szükséges feltételekben, mint pl. a célok, időtartam és
az Együttműködési megállapodás felülvizsgálatához szükséges előkészületek,



az EQF által létrehozott referenciaszinteket használva megegyeznek a kreditátvitel céljai által
érintett képesítések összehasonlíthatóságában,



megállapítják azon egyéb szereplők és illetékes intézmények körét és feladatát, melyeket
bevonhatnak az érintett folyamatokba.

A képesítések vagy tanulási egységek odaítélésére, vagy kreditek megadására felhatalmazott illetékes
intézménynek ki kell alakítania a tanulási eredményeknek az azonosításához, érvényesítéséhez és
elismeréséhez szükséges eljárásokat és technikákat - a megfelelő egységek odaítélésén és a hozzárendelt
ECVET pontokon keresztül - ahhoz, hogy a non-formális és informális tanulási környezetben vagy az
Együttműködési megállapodás keretein kívül elsajátított tanulási eredményekhez az ECVET-et alkalmazzák.
3. Tanulási megállapodás és egyéni tanúsítvány: A két partnert és egy mobilitást gyakorló tanulót magába
foglaló kreditátvitel alkalmazásához a két illetékes – a képzési, és érvényesítési folyamatban részt vevő –
.
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intézmény és a tanuló az Együttműködési megállapodás keretein belül egy tanulási megállapodást köt.
Ennek a megállapodásnak:


különbséget kell tennie az illetékes "küldő" és "fogadó" intézmények között (a "küldő" intézmény az
az intézmény, amelyik jóváhagyja és elismeri a tanuló által elért tanulási eredményeket, a "fogadó"
intézmény pedig az, amelyik a képzést nyújtja az érintett tanulási eredményekhez, és értékeli az
elért tanulási eredményeket),



pontosan meg kell határoznia a mobilitási periódusra vonatkozó sajátos feltételeket, mint pl. a
tanuló személyazonosságát, a mobilitási periódus időtartamát, az elérendő elvárt tanulási
eredményeket és a hozzárendelt ECVET pontokat.



a tanulmányi megállapodásnak le kell szögeznie, hogy amennyiben a tanuló eléri az elvárt tanulási
eredményeket, és ezeket a "fogadó" intézmény pozitívan értékeli, a "küldő" intézménynek az
illetékes intézmény által meghatározott szabályok és eljárások alapján érvényesítenie kell azokat, és
el kell ismernie a képesítéshez szükséges követelmények részeként.

A partnerek közötti átvitel vonatkozhat a formális, és - ahol ez alkalmazható - a non-formális és informális
környezetben elért tanulási eredményekre. Ily módon az elért tanulási eredményekre vonatkozó
kreditátvitelnek három szakasza van:
1. a "fogadó" intézmény értékeli az elért tanulási eredményeket, és megítéli a kreditet a tanulónak; az
elért tanulási eredményeket és a megfelelő ECVET pontokat regisztrálják a tanuló "egyéni
tanúsítványában" (az a dokumentum, mely részletezi a tanuló értékelt tanulási eredményeit,
tanulási egységeit és a megkapott ECVET pontjait),
2. a "küldő" intézmény a kreditet a tanuló teljesítményére alkalmas tanúsítványként érvényesíti,
3. a "küldő" intézmény ezután elismeri az elsajátított tanulási eredményeket; ez az elismerés alkalmat
ad az egységek és a nekik megfelelő ECVET pontok megadására a "küldő" rendszer szabályainak
megfelelően.
A tanulási eredményeknek az illetékes "küldő intézmény" által elvégzett érvényesítése és elismerése az
illetékes "fogadó" intézmény által jóváhagyott eljárásokkal és minőségbiztosítási kritériumokkal
összhangban elvégzett sikeres értékelésétől függ.
4. ECVET pontok: Az ECVET pontok egymást kiegészítő, számszerűsített információkat nyújtanak a
képesítésekről és a tanulási egységekről. Az ECVET pontok az egységek teljesítését és összegyűjtését
tükrözik, és nincsen értékük a konkrét, rájuk vonatkozó képesítéshez elsajátított tanulási eredményektől
függetlenül. Az ECVET pontok használatának közös megközelítését egy egyezmény teszi lehetővé, mely
alapján a formális, nappali képzésű szakoktatás és szakképzés egy éve alatt elvárható tanulási eredmények
teljesítéséhez 60 pontot kell hozzárendelni. Az ECVET-ben a pontok hozzárendelésének rendszerint két
fázisa van: az ECVET pontokat először a képesítés egészéhez rendelik hozzá, és aztán a tanulási
egységekhez. Egy adott képesítés esetén egy formális tanulmányi környezetet vesznek referenciának, és az
egyezmény alapján a pontok teljes számát ehhez a képesítéshez rendelik hozzá. Ebből a teljes összegből
aztán az ECVET pontokat hozzárendelik minden egyes tanulási egységhez, a képesítésen belüli relatív súlyuk
alapján. Azokhoz a képesítésekhez, amelyeknek nincsen referenciájuk a formális tanulmányi pályára, az
ECVET pontokat úgy lehet hozzárendelni, hogy összehasonlítják egy másik, formális referenciával
rendelkező képesítéssel, és az így megbecsült pontokat rendelik hozzá a referencia nélküli képesítéshez. A
képesítések összehasonlíthatóságának megteremtéséhez az illetékes intézménynek hivatkoznia kell az
.
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egyenértékű EQF-szintre, vagy esetleg az NQF-szintre, vagy egy szorosan összefüggő szakterület tanulási
eredményeinek hasonlóságára. Tekintettel a képesítésre, a tanulási eredmények egy egységének
viszonylagos súlyát a következő kritériumok vagy ezeknek a kombinációja alapján kell meghatározni:


a tanulási egységet felépítő tanulási eredmények viszonylagos fontossága a munkaerőpiaci
relevancia, más képesítési szintekre történő előmenetel vagy a társadalmi integráció
szempontjából,



a tanulási egységben lévő tanulási eredmények összetettsége, hatóköre és mennyisége,



a tanulónak a tanulási egységhez előírt tudás, készségek és kompetencia elsajátításához szükséges
erőfeszítése.

Bármely adott, több képesítéssel közös egység viszonylagos súlya ECVET pontokban kifejezve az egyik
képesítésről a másikra változhat. Az ECVET pontok hozzárendelése normál esetben a képesítések és
tanulási egységek megtervezésének a része. A pontokat az az illetékes intézmény állapítja meg, amely
felelős a képesítés megtervezéséért és fenntartásáért, vagy felhatalmazást kapott erre a feladatra. Azokban
az országokban, ahol már létezik egy nemzeti pontrendszer, a nemzeti kreditpontok ECVET pontokká
történő konvertálásának az előkészületeit az illetékes intézmények szervezik meg.
Egy képesítés vagy egy tanulási egység sikeres teljesítése kiváltja a hozzárendelt ECVET pontok megadását,
függetlenül attól, hogy mennyi időbe került azok teljesítése. Egy egység átvitele rendszerint maga után
vonja a hozzárendelt ECVET pontok átvitelét. Az ECVET pontok figyelembe vételének szükség szerinti
felülvizsgálata az illetékes intézmény dolga, mindaddig, amíg az erre a célra lefektetett szabályok és
módszertanok átláthatóak, és a minőségbiztosítási alapelvek alátámasztják őket. Bármely képesítés,
valamint a megfelelő tanulási egységek, amelyet non-formális, vagy informális tanulási formákon keresztül
sajátítanak el, és amelyhez meg lehet állapítani egy formális tanulási referenciát, ugyanazt az ECVET
pontértéket hordozza, mint a referencia, mivel ugyanazok a tanulási eredmények kerülnek teljesítésre.
Az "ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS" multilaterális innovációtranszfer projektet (MP ToI) – amely az Európai
Unió Leonardo da Vinci Egész életen át tartó tanulás 2007-13. program része – a fent említett általános
célok elérése mellett kifejezetten az egészségturisztikai szektorra hivatkozva tervezték meg, az átláthatóság
és elismerés bevezetésére összpontosítva az alábbi szektorális szakmai elemek kompetenciáinak esetében:
Kozmetikus; Egészségturisztikai szervező, értékesítő és Fitness-wellness asszisztens.
A projekt finanszírozása a Leonardo da Vinci MP Tol projektek 2012-es felhívásának 5. prioritású "ECVET a
képesítések és tanulási eredmények átláthatóságáért és elismeréséért" (LEO-TraInno-11) keretein belül
történik. A projekt az európai EQF és az ECVET eszözök és keretrendszerek alkalmazását célozza annak
érdekében, hogy bevezesse az egészségturisztikai szektorban érintett szakmai profilok számára a tanulási
eredmények és képesítések átláthatóságát és egész Európára érvényes elismerését – különös tekintettel az
ECVET Együttműködési megállapodás létrehozására, mely meghatározza a képesítési területet a tanulási
eredmények szempontjából. A képesítéseket a nemzeti képesítési keretrendszereken keresztül
csatlakoztatja az EQF-hez, megtervezi a képesítést a tanulási eredmények átvihető egységeiben a
hozzárendelt kreditpontokkal és a végrehajtást elősegítő eszközeivel (Tanulmányi Megállapodások,
Kreditek megadása, átvitele, érvényesítése és gyűjtése). Az ezzel összefüggésben lévő szakoktató és
szakképző programokon keresztül, a formális, informális és non-formális környezetben elsajátított tanulási
eredmények érvényesítéséhez, átviteléhez és elismeréséhez szükséges rugalmas megoldásokat dolgoz ki,
valamint főáramba tereli és megsokszorozza ezeket az eredményeket.
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A projektkonzorcium és a hozzárendelt partnerség között megtalálhatók fontos képviseleti és szakképzési
szervezetek, valamint az egészségturisztikai szektor országos, regionális és helyi szintű kis- és
középvállalkozásai (Magyarországon a Várnai Consulting Oktatási és Munkaerő-piaci Szolgáltató Nonprofit
Kft, International Wellness Institute, EFEB Üzleti Szakközépiskola; Olaszországban az, Aris Formazione e
Ricerca Società Cooperativa és a Consorzio Itaca; Romániában a, COLEGIUL TEHNIC “TRAIAN VUIA”;
Szlovákiában a, Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským), nemzeti szinten az
egészségturisztika tárgyában illetékes közintézmények, (Magyarországon főleg a Magyar Egészségturizmus
Marketing Egyesület) valamint a kommunikációra szakosodott európai szervezetek (a belga Diesis Coop scrlfs).
A projekt az ECVET folyamat 4 alapvető lépésének megszervezését és végrehajtását célozza:
- 1 fázis - Az Európai Partnerség megteremtése: létrehozni a kapcsolatot a képesítések (tanulási egységek
és kreditegységek) és az átvitelben érdekelt tanulási eredmények között, valamint kialakítani az
értékelés, átvitel és érvényesítés (egységek/részegységek) rendszerét. A projektpartnerek, az
egészségturisztikai szektor társadalmi partnerei, és a résztvevő országok különböző szintjein lévő, a
szakoktatásban és szakképzésben, egészségügyben és turizmus tárgyában illetékes közintézmények
aláírják ezen Együttműködési megállapodást - MoU ECVET;
- 2. fázis - ECVET Tanulmányi Szerződések: az egyes ECVET Tanulmányi Megállapodások meghatározása
és aláírása (a szakemberek és az érintett szakképesítés elismerésében érdekelt tanulók, a vonatkozó
vállalkozások és az érintett szakoktatási és szakképzési szolgáltatók), melyek a képzési folyamatot
formális, informális és non-formális környezetben, az Együttműködési magállapodásnak megfelelően
írják le, és a hozzárendelik a képzés megszerzéséhez szükséges ECVET krediteket;
- 3. fázis - Az ECVET Kreditek megadása: a képzési folyamat végén az igazolt tanulási eredményekre
vonatkozó ECVET kreditek megadása a bevont szakemberek és tanulók számára, az érintett szakoktatási
és szakképzési szolgáltatók által, az Europass Bizonyítvány kiegészítő felhasználása;
- 4. fázis - A megadott ECVET-kreditek átvitele, érvényesítése és gyűjtése az Együttműködési
megállapodásban foglalt szektorális és országos szakoktatási és szakképzési rendszerekbe, a hitelesítési
módokról és folyamatokról szóló nemzeti és regionális szabályoknak megfelelően, formális, nonformális és informális tanulás érvényesítése;
A projekt megvalósítása mostanáig a használandó dokumentáció előkészítésére összpontosított. A cél az
Együttműködési megállapodás aláírása – különös tekintettel a Kozmetikus, Egészségturisztikai szervezőértékesítő és Fitness-wellness asszisztens képesítések megtervezésére, melyek meghatározása megosztott
módon történ. A résztvevő országokban lévő egészségturisztikai szakterületen működő szakmai profilok
kereteinek megállapítása volt a kezdet, ezt követte a partnerek által az ECVET folyamat megindításához és
fejlesztéséhez felhasználni olyan kívánt stratégiák, tevékenységek és eszközök kidolgozása, melyeket a
turizmusban és egyéb szektorokban összegyűjtött, elemzett és kiválasztott legjobb gyakorlatokra alapozva
határoztak meg az ECVET folyamat számára.
A projekt tevékenységei mostanáig megengedték a nemzeteket átfogó dokumentumok meghatározását,
melyeken az összes résztvevő európai partner osztozott, és melyek leírják a Kozmetikus, Egészségturisztikai
szervező, értékesítő és Fitness-wellness asszisztens professzionális képesítéseket a tevékenységek,
feladatok, készségek és tudás; a tanulási eredmények egységei, valamint az egységek és a hozzájuk rendelt
kreditpontok közötti összefüggés szempontjából (lásd jelen Együttműködési megállapodás 1. Fügelékét).
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II. Az Együttműködési megállapodás formája és tartalma
Résztvevők
Az Együttműködési megállapodás bármely érdekelt szervezet számára lehetőséget nyújt – különösen a
szakoktatásban és szakképzésben, egészségügyben és turizmusban illetékes közjogi szervek, társadalmi
szervezetek és az egészségturisztikai szektorban működő szolgáltatók és egyéb érdekelt felek számára –,
hogy csatlakozzanak akár európai, nemzeti, regionális, helyi vagy szektorális szinten.

Az Együttműködési megállapodás célja
Az ECVET alkalmazása a formális, non-formális és informális tanulási környezetben elsajátított tanulási
eredményekhez a részt vevő országokban, különösen az egészségturisztikai szektorban, főleg azon
szakemberek számára ajánlott, akik Kozmetikusként, Fitness-wellness asszisztensként és Egészségturisztikai
szervező, értékesítőként dolgoznak. Az Együttműködési megállapodás kijelenti, hogy minden egyes
résztvevő:
- elfogadja egymás státuszát, mint érdekelt szereplőt és/vagy illetékes intézményt;
- elfogadja egymás minőségbiztosítási, értékelési, érvényesítési és elismerési kritériumait és eljárásait,
mint a kreditátvitel céljainak megfelelő eljárásokat.
- megegyeznek a partnerség működtetéséhez szükséges feltételekben, mint pl. célok, időtartam, és az
Együttműködési megállapodás felülvizsgálatához szükséges előkészületekben;
- megegyeznek az érintett képesítések összehasonlíthatóságáról a kreditátvitel céljai számára, a
referenciaszintek kialakításához az Európai Képesítési Keretrendszert használva;
- megállapítják a többi szereplőt és illetékes intézményt, melyeket be lehet vonni a vonatkozó
folyamatba és azok funkcióiba;

Az Együttműködési megállapodás jóváhagyása és hatékonysága
Jelen Együttműködési megállapodást minden egyes szerződő fél hivatalos képviselője annak rendje és
módja szerint teljesítette és aláírta. Az Együttműködési megállapodás minden egyes fél számára az aláírás
dátumától kezdve lép hatályba.
Jelen Együttműködési megállapodást és Függelékeit angol nyelven, valamint a szerződő felek nemzeti
nyelvein kell elkészíteni.
Jelen Együttműködési megállapodás két Függeléket tartalmaz:

.
Projekt 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.

12

WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

-

-

A Kozmetikus, Fitness-wellness asszisztens és az Egészségturisztikai szervező, értékesítő professzionális
képesítések leírását a tevékenységek, feladatok, készségek és tudás, a tanulási egységek és az egységek,
valamint a hozzárendelt kreditpontok közötti összefüggés szempontjából, az 1. Függelék írja le.
Az Együttműködési megállapodás megvalósításához szükséges mechanizmusok vázlatos leírását a 2.
Függelék tartalmazza.
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III. Függelékek
1. Függelék: Az Együttműködési megállapodás által megállapított új európai
képesítések: Kozmetikus, Fitness-wellness asszisztens és Egészségturisztikai
szervező, értékesítő
Tevékenységek, feladatok, tudás, készségek, kompetenciák, a szakmai képesítést leíró
tanulási egységek, valamint az egységek és a hozzájuk rendelt ECVET kredit pontok közötti
összefüggés
"A" Bekezdés –A Kozmetikus, Fitness-wellness asszisztens és Egészségturisztikai szervező, értékesítő képesítésekhez
tartozó transzverzális közös európai kompetenciák (Tevékenységek, feladatok, tudás, készségek, kompetenciák,
tanulási egységek és ECVET kreditpontok)

"B" Bekezdés A Kozmetikus, Fitness-wellness asszisztens és Egészségturisztikai szervező, értékesítő képesítések
mindegyikéhez specifikus közös európai kompetenciák Tevékenységek, feladatok, tudás, készségek, kompetenciák,
tanulási egységek és ECVET kreditpontok)
- Kozmetikus
- Fitness-wellness asszisztens
- Egészségturisztikai szervező, értékesítő
"C" Bekezdés –Specifikus területi kompetenciák (nemzeti/regionális) a Kozmetikus, Fitness-wellness asszisztens és
Egészségturisztikai szervező, értékesítő képesítésekhez
-

Magyarországi Függelék

-

Olaszországi Függelék

-

Belgiumi Függelék

-

Szlovákiai Függelék

-

Romániai Függelék

ECVET kredit pontokat összegző táblázat

.
Projekt 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

"A" Bekezdés – A fő szakmai profilokhoz tartozó transzverzális közös európai kompetenciák
A három érintett profilhoz tartozó transzverzális közös európai kompetenciaterület.
Tevékenység
i 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

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,
Könyvvitel,
Költségszámítás
és árkalkuláció,

Gyakorlati
készségekkel
rendelkezik az
európai és az
országokra
külön jellemző
munkahelyi
egészségről és
biztonságról
szóló
direktívák és
mellékleteik
alkalmazásáról
Vállalkozási
ismeretek,
Kezdeményező
készség,
Numerikus
gondolkodás,
Elemzőkészség

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait.
Képes olvasni és megérteni
az éves pénzügyi
kimutatásokat (mérleg,
beszámoló, eredménykimutatás), és le tudja vonni
az első következtetéseket.
Megérti és képes
elmagyarázni az

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Üzleti és
gazdasági
terület

Hozzár
endelt
ECVET
kreditp
ontok

2

2
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Üzleti jog

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
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Három közös európai kompetencia terület, specifikusan az egyes profilokra vonatkozóan;
Kozmetikus
Tevékenységi
területek

1. Arcápolás

Tevékenysége
k

1.1 Szempillaés szemöldök
igazítás

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

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

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
ntok

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

Tevékenysége
k

Feladatok

1.1.2
Szemöldökformálás

Tudás

Készségek

Megismeri a
szemöldökformálás
módszerét, az
alkalmazás technikáját

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza a
készség - formálás,
szemöldökformálás
alkalmazás
módszerét, használja
a formálási
technikákat, megérti
a technikák
alkalmazását
különféle
arctípusokra
Elméleti és gyakorlati Alkalmazza a festés
készség - festés
módszerét, használja
a festési/színezési
technikákat, megérti
és alkalmazza a
technikákat
különböző
arcformákra és
bőrtípusokra

Megismeri a festés
módszerét, az
alkalmazás technikáját
1.1.3 Szempilla-és
szemöldökfestés

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
18
ntok

Képes elvégezni a
műveletet

3

Képes elvégezni a
műveletet

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Ismeri a hosszabbítás
módszerét, az
alkalmazás technikáját

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza a
alkalmazási készség
felhelyezés
módszerét, képes
használni a
felhelyezési
technikákat, megérti
és tudja alkalmazni a
technikákat
különböző
arctípusokra

1.1.4 Szempilla-és
szemöldökhosszabbít
ás

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
19
ntok

Képes elvégezni a
műveletet

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

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

Feladatok

1.2.1 Előkészítés

Tudás

Készségek

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 Alkalmazza az
készség - előkészítés 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
Elméleti és gyakorlati Megérti a peroxid
készség - hígítás
hígításának
módszerét, megérti a
peroxid hígításával
kapcsolatos
veszélyeket

Megismeri a peroxid
hígításának módszerét
1.2.2 Színtelenítés
(szőkítés)

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
20
ntok

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

Képes hígítani a
peroxidot

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

1.2.3 Szőrtelenítés
(gyantázás)
1.3 Bőrápolás
típusnak
megfelelően

1.3.1 A bőr
diagnosztizálása

Tudás

Készségek

Megismeri a gyantázás
módszerét és az
alkalmazásának
technikáját

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza a
készség - gyantázás
gyantázás
módszerét, használja
a szőrtelenítési
technikákat
Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség - előkészítés eszközöket és a
kritériumokat,
alkalmazza a
módszert,
alkalmazza a elméleti
tudást a
gyakorlatban

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

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
21
ntok

Képes elvégezni a
műveletet
4

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

1.3.2
Gőzölés

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

Elméleti és gyakorlati Azonosítja a
készség –
bőrtípusokat,
bőrértékelés
diagnosztizálja az
állapotát

Képes értékelni a
bőrt és
diagnosztizálni az
állapotát

Elméleti ismeretek –
felületi tisztítás

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

1.3.3.
Felületi tisztítás

Kompetenciák

Képes alkalmazni az
elméleti tudást a
gyakorlatban

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
22
ntok

.
Projekt 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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5

WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

1.3.4.
Mélytisztítás

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

Elméleti és gyakorlati
készség - előkészítő
eszközkezelés,
értékelés

1.3.5
Összehúzó pakolás,
tápláló kezelés

Kompetenciák

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
Elméleti és gyakorlati Képes használni a
készség - tápláló
tápláló kezelés
kezelés, bőrállapotmódszereit és
értékelés
technikáit, valamint
alkalmazni a tudást a
gyakorlatban

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
23
ntok

Képes elvégezni a
gőzölési eljárást,
megérti a gőzölés
fontosságát
8

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

2. Testápolás

2.1 Masszázs

2.1.1
Arc-és
dekoltázsmasszázs

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/szükséglet
eket

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

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
24
ntok

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Elméleti ismeretek masszázs, felszerelés
használat

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

Képes helyesen
használni a
felszerelést és a
termékeket

Helyesen alkalmazza
a masszázs
technikákat és
módszereket

Képes elvégezni a
kezelést

Gyakorlati készségmasszázs, felszerelés
használat

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
25
ntok

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

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

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

Elméleti és gyakorlati Helyesen alkalmazza
készség - masszázs,
a keze-lési
felszerelés használat 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

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
26
ntok

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

2.3
Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

2.3.1 Előkészület

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

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség - előkészítés 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

Gyakorlati készség –
epilálás, gyantázás,
szőrtelenítés

Képes elvégezni a
műveletet

2.3.2 Epilálás,
gyantázás,
szőrtelenítés

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
27
ntok

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

2.3.3 Utókezelés
(bőrnyugtatás)

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

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

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
28
ntok

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

3. Kézápolás

3.1.
Kézmasszázs

3.1.1
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,
Megismeri masszázs
módszereit, technikáit

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
Helyesen alkalmazza
a
masszázstechnikákat
és módszereket

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

Gyakorlati készség masszázs
(mozdulatok),
képességek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
29
ntok

Képes elvégezni a
kezelést

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

4. Smink

4.1.
Alapozás
(smink
előkészítés)

4.1.1
Alapozás
(smink előkészítés,
“kendőzés”)

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
Megismeri a főbb
tulajdonságokat

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség - alapozás
eszközöket és
anyagokat a kezelés
során, alkalmazza a
tudását a
gyakorlatban az
ügyfél igényeinek
megfelelően

Helyesen tudja
használni a
termékeket és
eszközöket
alapozás során

Elméleti ismeretek –
nappali smink

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

4.2.
Dekoratív
sminkelés

4.2.1
Nappali sminkelés

Kompetenciák

Alkalmazza a tudást
a főbb
jellegzetességekről,
amelyek illeszkednek
a sminkelés céljaihoz
és az ügyfél
igényeihez és
stílusához

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
30
ntok

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

4.2.2
Alkalmi sminkelés
(esti)

Tudás

Készségek

Megismeri a dekoratív
kozmetika smink
termékekeit, eszközeit
és technikáit

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség – kreativitás, eszközöket és
alkotó folyamat
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
termékeket képes
kiválasztani,
alkalmazza a
sminkelési
technikákat
Elméleti ismeretek – Alkalmazza tudását a
alkalmi smink
főbb tulajdonságok
mentén, amelyek
illeszkednek a smink
céljaihoz és az ügyfél
igényeihez

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

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
31
ntok

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

4.2.3
Színházi, fedő-álcázó
smink
(speciális
maszkmester)

Tudás

Készségek

Megismeri a dekoratív
kozmetika sminkelési
eszközeit, anyagait,
technikáit

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség – kreatív
eszközöket és
festés/színezés
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
termékeket
kiválasztja,
alkalmazza a
sminktechnikákat
Elméleti ismeretek Alkalmazza tudását a
Színházi, fedő-álcázó főbb tulajdonságok
smink
mentén, amelyek
illeszkednek a smink
céljaihoz és az ügyfél
igényeihez

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

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
32
ntok

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Megismeri a dekoratív
kozmetika sminkelési
eszközeit, anyagait,
technikáit

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség - kreatív
eszközöket és
festés/színezés
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
termékeket
alkalmaz, helyesen
alkalmazza a smink
technikákat
Elméleti ismeretek Képes alkalmazni a
álcázási smink
különféle
technikákat az álcázó
smink folyamata
során
Elméleti és gyakorlati Helyesen alkalmazza
készség - kreatív
az eszközöket és
festés/színezés
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
termékeket
alkalmaz, alkalmazza
a sminkelési
technikákat

Megismeri az álcázási
smink módjait

4.2.4
Maszkírozás
másolás smink /
kinézet

Megismeri a dekoratív
kozmetika sminkelési
eszközeit, anyagait,
technikáit

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
33
ntok

Képes legyen
sminkkel
maszkírozni és az
ügyfél igényeihez
igazítani

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.2.5
Alkalmi smink

Megismeri a főbb
tulajdonságokat

Elméleti ismeretek –
alkalmi smink

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

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

Megismeri a dekoratív
kozmetika sminkelési
eszközeit, anyagait,
technikáit

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
34
ntok

Elméleti és gyakorlati Alkalmazza az
készség - kreatív
eszközöket és
festés/színezés
anyagokat, az ügyfél
igényeinek megfelelő
terméket alkalmaz,
alkalmazza a
sminkelési
technikákat

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

5.
Munkavédelmi és
higiéniai és
alkalmassági
előírások

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

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

(ellenőrzi az
eljárásokat, a
biztonsági
munkafelügyelet
eket figyelembe
véve a biztonsági
és higiéniai
előírásokat)

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
35
ntok

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezdé
sben
jelennek
meg

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

6.
Tanácsadás

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

5.2.1.
Tisztítás/
karbantartás

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

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

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

6.1
Kozmetikai
tanácsadás

Tanácsadás
arcápolásban
Tanácsadás
testápolásban

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
Megismerni az emberi
anatómia és fiziológia,
bőrgyógyászat és
egészségtudomány

Alkalmazza a tudását
az ügyfél
szükségleteinek,
igényeinek

Képes tanácsot és
információt adni az
ügyfél igényeinek
megfelelőn

Elméleti, gyakorlatitanácsadási készség

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
36
ntok

3

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

Tanácsadás
kézápolásban
Tanácsadás smink és
stílus kérdésében

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

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
Elméleti és gyakorlati Precíz
Képes legyen
készség adminisztrációt vezet létrehozni/vezetni/

Tanácsadás a
személyes higiénia és
biztonság
kérdéseiben

7.
Adminisztráció,

7.1
Nyilvántartásb

Regisztrálni az ügyfél
profilját

Megismeri az
ügyféladatok

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
37
ntok

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

regisztráció

a vétel,
regisztráció,
dokumentáció

Regisztrálni a
berendezéseket és
eszközöket
Regisztrálni a
gazdasági
dokumentációt

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

regisztráció,
dokumentáció és
kezelés

Regisztrálni a
nyersanyagokat
(alapanyagokat) és
termékeket

8. Üzleti és
gazdasági terület

8.1. Üzlet és
gazdaság egy
üzleti
vállalkozásban

8.1.1. Részt vesz egy
üzleti vállalkozás
üzleti és gazdasági
tevékenységeiben

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
38
ntok

egy működő
regisztert az
ügyfélről,
berendezésről,
eszközökről,
anyagokról,
termékekről és
gazdasági
dokumentációkról

1

1

1

Vállalkozási
ismeretek,
Kezdeményezőkészs
ég,
Numerikus
gondolkodás
Elemzőkészség,

Megérti egy vállalat
legfontosabb céljait,
Képes elolvasni és
megérteni az éves
pénzügyi
kimutatásokat
(mérleg,beszámoló,

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

ECVET
kredit
pontok
az „A”
bekezdé
sben
jelennek

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenységi
területek

Tevékenysége
k

Feladatok

Tudás

Készségek

árkalkuláció
Üzleti jog

Kompetenciák

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
jellegzetességeit,
előnyeit és
hátrányait

Tanulási egységek

Hozzáre
ndelt
ECVET
kreditpo
39
ntok
meg

.
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Fitness-wellness asszisztens
40

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

1.
Vevőszolg
álat

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

1.1
Információn
yújtás Vevőszolgál
at

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

.
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.2
Vendégek
tájékoztatása a
létesítmény
szolgáltatásair
ól

Tudás

Kiváló és részteles
tudást szerez az
intézmény
szolgáltatásairól és
termékeiről

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség - fitness
és wellness
szolgáltatások,
ajánlott
termékek

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

2

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.3 Új
vendégek
tájékoztatás a
létesítmény
biztonsági és
egészségvédel
mi szabályairól

Tudás

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

Készségek

Elméleti és
gyakorlati készség - előzetes
felmérés értékelése, egészségügyi kontra indikációk és indikációk,
elméleti és
gyakorlati
készség - fitness
és wellness
eszközök használata és funkciói, veszélyforrások elméleti és
gyakorlati
készség kiürítési
folyamat és
elsősegélynyújtás

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Képes a felmérő kérdőív
alapján önállóan
lebonyolítani az előzetes
felmérést,
Képes az adatfelvitelre a
számítógépes rendszerbe
további elemzés céljára
Képes kedvezőtlen
információkat is
kommunikálni a vendégek
számára
Képes a vendégeket
további felmérésre vagy
az intézményben
tevékenykedő
specialistához irányítani
Szükség esetén képes
lebonyolítani a kiürítési
folyamatot

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.4
Válaszadás a
vendégkérdése
kre
személyese,
on-line és
telefonon

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

.
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.5
Kommunikáció
a
munkatársakka
l és
alvállalkozókka
l

Tudás

Kiváló tudást szerez a
személyközi
kommunikáció és
kapcsolattartás
területén

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség személyközi
kommunikáció

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

2
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.6
Problémakezel
és ésmegoldás

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

2
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

2. Fitness
és
Wellness
Szolgáltat
ások

2.1 Fitness,
Wellness és
OrvosiWellness
Szolgáltatás
okról
tájékoztatás

Feladatok

2.1.1 Fizikális
felmérések

2.1.2
Motivációs
felmérés

Tudás

Készségek

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

Elméleti készség
- anatómiai,
élettani,
epidemiológiai
és egészségügyi
ellátó rendszer

A munkakörre
vonatkozó motivációs
pszichológiai és
tanácsadási
ismereteket szerez

Elméleti és
gyakorlati
készség motivációs
pszichológia,
alapvető
tanácsadási
technikák

Kompetenciák

A vendégek és kliensek
számára megfelelően
alkalmazza a felmérési
módszereket és technikákat
Az elméleti tudás gyakorlati
alkalmazására képes
A vendégek egészségi
állapotát felméri és számukra
biztonságos feltételeket
biztosít
A kifogástalan vendégélmény
biztosításához a motivációs
felmérés módszereit és
technikáit alkalmazza
Az elméleti tudás gyakorlati
alkalmazására képes
A kínált szolgáltatások
előnyeit értékeli

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

2
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Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.1.3 Fitness
szolgáltatásokr
ól való
tájékoztatás

Tudás

Alapos ismereteket
szerez az alábbi
témákban: fitness
óratípusok, aerobik
óratípusok, body &
mind óratípusok,
személyi edzés,
fitnessberendezések
A legújabb fitness
trendek megismeri
Megismeri a
teljesítményfokozó
edzésmódszereket
Alapos ismereteket
szerez a vendégek
számára ajánlott
óratípusok
vonatkozásában, a
létesítmény
szolgáltatásainak
ismertetéséről a
kliensek számára

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség - fitness
óratípusok,
indikációk és
kontra
indikációk
Elméleti és
gyakorlati
készség - fitness
berendezések,
személyi edzés,
teljesítményfok
ozó edzés
Elméleti készség
- a legújabb
fitness trendek
leírása

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

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
2
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Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
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Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.1.4 Wellness
szolgáltatásokr
ól való
tájékoztatás

Tudás

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

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség wellness
szolgáltatástípus
ok, indikációk és
kontraindikációk
Elméleti és gyakorlati készség wellness szolgáltatások és
kezelések
Elméleti készség
- legújabb
wellness trendek leírása
Gyakorlati
készség:
vendégek
meggyőzése a
szolgáltatások
igénybevételére

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

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
2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.1.5 Orvosi
wellness
szolgáltatásokr
ól való
tájékoztatás

Tudás

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 orvosiwellness szolgáltatások
ismertetése a vendégek
számára

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

2.2
Értékesítési
tevékenysé
gek és
egészségbüf
éüzemeltetés

Feladatok

2.2.1 Helyszíni
kiszolgálása az
étel- és
italrendelések
nek

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.2.2 Étel és
táplálékkiegészítők
értékesítése

Tudás

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

Készségek

Elméleti készség
- egészségvédő
és táplálékkiegészítők,
epidemiológia,
betegségmegelő
zés,
élelmiszerallergi
ák
Elméleti és
gyakorlati
készség táplálékkiegészítők és
élelmiszer
okozta allergiák

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.2.3
Kiegészítő
termékek
értékesítése

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2
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Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.2.4
Napijegyek és
bérletek
értékesítése

Tudás

Megismeri a
pénztárgép kezelését és
az értékesítési
folyamatokat
Megismeri a
bérletkonstrukciókat és
az aktuális
tagságmegtartó/ösztön
ző eljárásokat
Megismeri az
értékesítési technikákat
és az újvendégtoborzási stratégiákat

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség készpénzkezelés
i, tagsági
módozatok,
vendégszerzési
és -megtartási
módszerek

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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
kredit
ponto
k

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

2.2.5 Eladás
utáni és
keresztértékesítési
tevékenységek

Tudás

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

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség értékesítés is
kereskedelmi
Elméleti és
gyakorlati
készség keresztértékesít
ési módszerek

Kompetenciák

Képes keresztértékesítési
módszerek alkalmazására a
kliensek számára

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

3.
Adminiszt
ráció és
adatkezel
és

3.1
Adatrögzíté
s

Feladatok

3.1.1
Vendégadatok
rögzítése

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.2
3.2.1
Adatkezelés Adatkezelés és
és biztonság biztonság

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1
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Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

3.3
Jelentések
kezelése

Feladatok

3.3.1
Jelentések és
statisztikák
készítése

Tudás

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

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség adatkezelés és
szerkesztés
jelentések
elkészítéséhez
Elméleti és
gyakorlati
készség adatátvitel
különböző
rendszerek
között

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes kezelni és
szerkeszteni a nyers
adatokat a jelentések
készítéséhez
Képes rendszeresen a
kulcsindikátoroknak
megfelelően jelentéseket
készíteni

3

.
Projekt 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.

57

57

WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

3.4 Belső
kommuniká
ciós célú
írott és
nyomtatott
kiadványok
készítése

Feladatok

3.4.1 E-mailek
megválaszolás
a

Tudás

Megismeri az E-mail
levelező rendszerek
üzemeltetését
Megismeri az üzleti
levelezési technikákat

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség - e-mail
rendszerek
kezelése és
hatékony
üzemeltetése
vevőszolgálat
céljából

Kompetenciák

Képes az e-mail
levelezőrendszerek hatékony
használatára
Képes üzleti levelezésre

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes az e-mail
levelezőrendszerek
üzemeltetésére és
alkalmazására a levelezés
és kapcsolattartás során
Képes az üzleti levelezésre
vonatkozó technikákat
gyakorlatban alkalmazni a
munkája során

1

Elméleti és
gyakorlati
készség formális
követelmények
az üzleti
levelezésben

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.4.2 Levelek
megválaszolás
a

Tudás

Megismeri a
dokumentumkezelő
szoftver alkalmazását
Megismeri az üzleti
levelezési technikákat

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség dokumentumsz
erkesztő
kezelése és
hatékony
alkalmazása a
vevőszolgálat
érdekében

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1

Elméleti és
gyakorlati
készség formális
követelmények
az üzleti
levelezésben

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.4.3 Belső
kommunikáció
s célokra
szórólapok,
tájékoztatók,
hirdetések és
egyéb
információs
anyagok
készítése

Tudás

Megismeri a tervező
programok használatát
a reklám és promóciós
anyagok készítéséhez

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség - belső
marketinganyag
ok előállítása és
vevőszolgálat
céljából grafikai
tervezőprogram
ok használata

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Képes a grafikai
szerkesztőszoftverek
alkalmazására és a
szükséges tervezési
feladatok ellátására

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

Képes kreatív promóciós
technikák alkalmazására a
munkája során

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

4.
Higiénia
és
elsősegéln
yújtás

4.1
Munkaterül
etek tisztán
és
rendezetten
tartása,
takarítás,
rendtartás.

Feladatok

4.1.1 Takarítási
feladatok,
tisztaság
fenntartása

Tudás

Megsimeri a munka- és
egészségvédelmi
előírásokat
Megismeri a hatékony
és biztonságos
munkafolyamatok
fenntartásának
törvényi, higiéniai és
szolgáltatási
követelményeit
Megismeri a
környezetkímélő
üzemeltetési és
tisztítási módszereket
és folyamatokat

Készségek

Elméleti és
gyakorlati
készség munkaterület és
a létesítmény
berendezéseine
k takarítása,
rendezése és
karbantartása,
törvényi előírásoknak való
megfelelés biztosítása, szelektív hulladékgazdálkodás és környezettudatos
energiafelhaszn
álás fenntartása,
Gyakorlati:
grafikai szerkesztőszoftvere
k alkalmazása
alkalmazása

Kompetenciák

Képes ellenőrzni a biztonsági
és munkavédelmi szabályok
betartását
A szolgáltatási területen az
előírásoknak megfelelő
higiéniai és biztonsági
előírásokat alkalmazza
Képes az üzemeltetés során
betartani a környezetbarát
hulladékkezelési előírásokat

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes ellenőrizni az
egészség- és
munkavédelmi szabályok
betartását
Képes a szolgáltatási
területen alkalmazott
szükséges higiéniai és
biztonsági előírások
alkalmazására
Képes a környezetbarát
hulladékkezelésre az
intézmény üzemeltetése
alatt

4

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

4.2
Újraélesztés
i (BLS) és
elsősegélyn
yújtás.

Feladatok

4.2.1 Azonnali
segítségnyújtá
s vészhelyzet
esetén

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

6

Képes az automata vagy
félautomata defibrillátor
használatára

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

5. Üzleti
és
gazdasági
terület

4.3 A
munkahelyi
egészségre
és
biztonságra
vonatkozó
európai
direktívák
és azok
mellékletei,
valamint a
helyi
követelmén
yek
5.1 Üzlet és
gazdaság
egy üzleti
vállalkozásb
an

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Fenntartja és
megőrzi a
biztonságos és
egészséges
munkakörnyez
etet 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

Részt vesz egy
üzleti
vállalkozás
üzleti és
gazdasági
tevékenységei
ben

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

Vállalkozási
ismeretek
Kezdeményezők
észség
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.
Megérti és képes

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k
ECVET
kredit
ponto
k az
„A”
bekez
désbe
n
jelenn
ek
meg
ECVET
kredit
ponto
k az
„A”
bekez
désbe
n

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Üzleti jog

Kompetenciák

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
kredit
ponto
k
jelenn
ek
meg

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Egészségturisztikai szervező, értékesítő
Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.
Menedzs
ment,
szervezés

1.1.1 Üzleti
vállalkozás
menedzselése

1.1
Középszintű
menedzsme
nt feladatok
egészségtur
isztikai
szolgáltatás
okat nyújtó
intézménye
kben

Tudás

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

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes egy intézmény
felügyeletére,
Vezetői készség,
Problémamegol
dó képesség
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervezői
készség,
Kitűnő
felülvizsgálati
képesség

Képes gyors és tájékozott
döntéshozatalra,
Képes hatékony
információgyűjtésre
Innovatív attitűd- nyitottság
az új ötletekre és
megoldásokra

Képes egy
egészségturisztikai üzleti
vállalkozás önálló
menedzselésére

5

Önálló munkavégzés
képessége
Mások meggyőzési képessége
Folyamatok átlátásának
képessége

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.2
Egészségturiszt
ikai intézmény
stratégiai
terveinek
elkészítése

Tudás

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

Készségek

Kompetenciák

Vezetői készség,

Kockázatvállalási hajlandóság,

Tervezői
készség,

Hatékony információgyűjtés
képessége,

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

Tanulási egységek

Képes kiforrott stratégiai
terv elkészítésére egy
egészségturisztikai
intézmény számára

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

Célok, tervek
meghatározásának képessége
Folyamatok átlátásának
képessége

.
Projekt 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.

66

66

WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.3 Üzleti
stratégia és
pénzügyi
tervek
elkészítése

1.1.4
Szabályzatok/
szervezeti és
működési
szabályok
kidolgozása

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

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

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

Képes egy
egészségturisztikai
intézmény kiforrott üzleti
stratégiájának és pénzügyi
tervének elkészítésére

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

Vezetői készség,
Tervezési
készség,

Átlátja a vállalkozás
működését
Folyamatok átlátásának
képessége

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

3

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.1.5 Üzleti
vállalkozás
pénzforgalmán
ak felügyelete

1.1.6
vagyonkezelési
tevékenységek
elvégzése

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Vezetői készség,
problémamegol
dó képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,
Kiváló
felülvizsgálati
képesség

Folyamatok átlátásának
képessége,
Kapcsolatok ok-okozati
viszonyának átlátási
képessége,
Önálló munkavégzés
képessége,
Digitális kompetenciák

Képes egy üzleti
vállalkozás
pénzforgalmának
felügyeletére

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

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

Folyamatok átlátásának
képessége,
Önálló tevékenységvégzés
képessége

Képes vagyonkezelési
menedzsmenttevékenységek
elvégzésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

1.2 Üzlet és
gazdaság
egy üzleti
vállalkozásb
an

Feladatok

1.2.1 Részt
vesz egy üzleti
vállalkozás
üzleti és
gazdasági
tevékenységei
ben

Tudás

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

Készségek

Vállalkozási
hajlandóság,
Kezdeményezők
észség,
Numerikus
gondolkodás,
Elemzőkészség

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes gyakorlatban
használni az EBC*L
kompetenciákat

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

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

1.3 Az
egészségtur
isztikai
munkacsop
ortok
tervezése,
szervezése

Feladatok

1.3.1
Munkafolyama
tok hatékony
szervezése

1.3.2 Bizalmas
információk
kezelése és
továbbítása a
szabályozásna
k megfelelően

Tudás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment,
Időmenedzsment,
Pszichológiai
alapismeretek

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsmentElőírások és
követelmények

Készségek

Szervezési
készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Vezetői készség,
Hatékony
konfliktuskezelé
s,
Problémamegol
dó készség,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervezői készség
Kiváló
kommunikációs
készség,
Problémamegol
dó képesség,
Megbízhatóság

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Képes a munkafolyamatok
hatékony szervezésére

Információk precíz
továbbításának képessége,
Hatékony kommunikáció
képessége,
Szabálykövetés

Képes bizalmas
információk kezelésére és
továbbítására a
szabályozásnak
megfelelően

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.3.3
Együttműködé
s az
egészségturiszt
ikai csapat
tagjaival és az
értékesítési
részleggel

Tudás

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

Készségek

Jó megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelé
s,
Problémamegol
dó képesség,
Megbízhatóság

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.3.4
Egészségturiszt
ikai
asszisztensek
mindennapi
munkájának
felügyelete

Tudás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsmentismeretek,
Időmenedzsment,
Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Készségek

Szervezői
készség,
Kiváló
felülvizsgálati
készség,
Vezetői készség,
Hatékony
konfliktuskezelé
s,
Problémamegol
dó képesség,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervezői készség

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes az
egészségturisztikai
asszisztensek mindennapi
munkájának felügyeletére

4

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.3.5 Jó
kapcsolatok
fenntartása
intézményen
belül

Tudás

Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismereteket
és pszichológiai
alapismereteket szerez

Készségek

Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelé
s,
Problémamegol
dó képesség,
Megbízhatóság

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes jó kapcsolatok
fenntartására
intézményen belül

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.3.6
Egészségturiszt
ikai csapat,
asszisztensek
és az
értékesítési
részleg
motiválása

Tudás

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

Készségek

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelé
s,
Problémamegol
dó képesség,
Kreativitás,
Megbízhatóság,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Meggyőző
személyiség

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes az
egészségturisztikai csapat,
asszisztensek és az
értékesítési részleg
motiválására

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

1.4
Emberierőf
orrásmenedzsme
nt

Feladatok

1.4.1
Emberierőforr
ás-tervek
elkészítése

1.4.2
munkaerő
kiválasztásába
n való
részvétel

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Ismereteket szerez a
következő területeken:
HR-ismeretek
Egészségturisztikai
menedzsment,
Emberierőforrástervezés

Vezetői készség,
Tervezői
készség,
Széleslátókörűsé
g

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

Képes egy kiforrott
emberierőforrás-terv
elkészítésére

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

Kiváló
kommunikációs
készség,
Jó
emberismeret,
Gyors
reakciókészség

Hatékony információgyűjtési
képesség

Képes munkaerőkiválasztási folyamat
szervezésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

Tudás

Készségek

1.4.3
foglalkoztatott
ak
szerződéseinek
felvázolása

HR-ismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Precizitás,
Korrektség

1.4.4
munkaköri
leírások
felvázolása

HR-ismereteket szerez,
Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Tervezői
készség,
Precizitás

1.4.5
bérügyviteli
menedzsmentt
el kapcsolatos
feladatok
ellátása

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

Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás,
Korrektség

Kompetenciák

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége

Tanulási egységek

Képes a foglalkoztatottak
szerződéseinek önálló
elkészítésére

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége
MS Office magas szintű
ismerete
Folyamatszemlélet

Képes a foglalkoztatottak
munkaköri leírásának
önálló elkészítésére

HR ismeretek gyakorlati
alkalmazásának képessége,
MS Office magas szintű
ismerete

Képes a bérügyviteli
menedzsmenthez
kapcsolódó tevékenységek
elvégzésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1

1

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.4.6 a
foglalkoztatott
ak
kompenzációs
csomagjaira
vonatkozó
javaslattétel
1.4.7
teljesítményértékelések
elkészítése

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Pénzügyi ismereteket,
HR-ismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Kiváló elemzési
képesség,
Korrektség,
Méltányosság

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

Képes a foglalkoztatottak
kompenzációs
csomagjainak elkészítésére

HR-ismereteket szerez

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Korrektség,
Méltányosság

Munkatársak motiválásának
képessége,
Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes a teljesítményértékelések elkészítésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

1

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

1.4.8 további
oktatási
tréningek
szervezése és
vezetése

2.
Értékelési
és
minőségü
gyi
eljárások

2.1 Az üzlet
működésén
ek elemzése
és
értékelése

2.1.1
Statisztikai
elemzési
feladatok
elvégzése

Tudás

HR ismereteket szerez,
Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez,
Felnőttképzési
ismeretek

Pénzügyi ismereteket,
Minőségellenőrzési
alapismereteket és
matematikai
ismereteket szerez

Készségek

Szervezési
készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Kreativitás,
Tervezői készség

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes oktatási tréningek
szervezésére és vezetésére

2

Képes a statisztikai
elemzések megértésére és
a velük való munkára
2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

2.2
minőségelle
nőrzési
tevékenysé
g elvégzése

Feladatok

Tudás

2.1.2
ellenőrzési
tevékenységbe
n való
részvétel

Megismeri a monitoring
módszereket,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

2.2.1
minőségellenő
rzési
tevékenységek
elvégzése

Alapvető
minőségellenőrzési
ismereteket szerez,
Megismeri a vonatkozó
előírásokat és
követelményeket

Készségek

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás
Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség

Kompetenciák

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Tanulási egységek

Képes monitoring
tevékenység szervezésére
és az abban való
részvételre

Képes minőségellenőrzési
tevékenységek
elvégzésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

3.
Marketing
, PR,
kommuni
káció

3.1
Marketing,
eladási
tevékenysé
gek

Feladatok

3.1.1
Marketingterv
ek elkészítése

3.1.2 eladási
stratégia
elkészítése

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Turisztikai marketing
koncepciók és
jellemzők,
Marketingeszközök,
marketing-mix,
Pénzügyi ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsment

Vezetői készség,
Kreativitás,
Tervezői
készség,
Széleslátókörűsé
g

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

Képes egy
egészségturisztikai
intézmény marketing
tervének elkészítésére

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Turisztikai marketing és
-eladás koncepciója és
jellemzői
Marketingeszközök,
marketing-mix,
Pénzügyi ismeretek
Egészségturisztikai
menedzsment

Vezetői készség,
Kreativitás,
Tervezői
készség,
Széleslátókörűsé
g

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

Képes egy
egészségturisztikai
intézmény eladási
stratégiájának
elkészítésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

3

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.1.3
Piackutatás
vezénylése
(versenytársak
, fogyasztók,
üzleti
partnerek)

Tudás

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

Készségek

Széleslátókörűsé
g,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Kreativitás,
Meggyőző
személyiség

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes piackutatás
vezénylésére (az
egészségturisztikai szektor
releváns szereplőivel)
3

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.1.4
Egészségturiszt
ikai intézmény
marketingtevé
kenységének
szervezése és
felügyelete

Tudás

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

Készségek

Szervezői
készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Vezetői készség,
Problémamegol
dó képesség,
Kreativitás,
Kontroll (kiváló
felügyelő),
Tervező készség,
Eladási készség

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes egy
egészségturisztikai
intézmény
marketingtevékenységéne
k szervezésére és
felügyeletére
4

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.1.5 Eladási
célok
elérésének
monitorizálása
és ellenőrzése

3.2 PR
tevékenysé
g

3.2.1
Egészségturiszt
ikai intézmény
PR
tevékenységén
ek szervezése
és felügyelete

Tudás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Pénzügyi ismeretek,
Egészségturisztikai
menedzsmen,
Egészségturisztikai
marketing-koncepció és
jellemzők,
Marketingeszközök,
marketing-mix
Ismereteket szerez a
következő területeken:
PR eszközök,
Egészségturisztikai
menedzsment,
Egészségturisztikai
marketing és PRkoncepció és jellemzők,
Pszichológiai ismeretek

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Problémamegol
dó 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

Szervezői
készség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Vezetői készség,
Problémamegol
dó 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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

4

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.2.2
Intézmény
hivatalos
véleményének
kinyilvánítása
– szükség
esetén

Tudás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
marketing és PRkoncepció és jellemzők,
Létesítményszolgáltatás
ok és termékek,
Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes az intézmény
hivatalos véleményének
önálló kinyilvánítására
2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.2.3 Jó
kapcsolatok
fenntartása az
intézményen
kívül

Tudás

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

Készségek

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Rugalmasság,
Hatékony
konfliktuskezelé
si képesség,
Problémamegol
dó képesség,
Megbízhatóság,
Udvariasság

Kompetenciák

Kommunikációs technikák
hatékony használatának
képessége,
PR kommunikációs képesség,
Meggyőzőképesség

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes jó kapcsolatok
fenntartására az
egészségturisztikai
intézményen kívül

4

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

3.2.4 Vállalat
képviselete
(üzleti
partenerek)

3.2.5 Elnökölés
meetingeken,
protokoll,
vázlatok,
jegyzetek
elkészítése

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Képes az
egészségturisztikai
intézmény hatékony
képviseletére
(üzleti partnerek)

Önfejlesztés képessége,
Meggyőzőképesség,
MS Office magas szintű
felhasználói ismerete

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

4

1

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

4. Egy
egészségt
urisztikai
intézmény
mindenna
pos
működtet
ése

4.1
Információn
yújtás Vevőszolgál
at

Feladatok

Tudás

Készségek

4.1.1 Az
egészségturiszt
ikai intézmény
által kínált
szolgáltatásokr
ól való
információnyúj
tás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítményszolgáltatás
ok és termékek,
Interperszonális
kommunikációs és
interakciós ismeretek

Jó általános
megjelenés,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Megbízhatóság,
Udvariasság

4.1.2 Vendégérdeklődések
személyes,
online és
telefonos
megválaszolás
a

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Létesítményszolgáltatás
ok és termékek,
Interperszonális
kommunikáció és
interakció

Jó stressztűrő
képesség,
Kiváló
kommunikációs
készség,
Problémamegol
dó képesség,
Udvariasság

Kompetenciák

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

Tanulási egységek

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

Képes a vendégérdeklődések személyes,
online és telefonos
megválaszolására

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

4

3

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

4.2
Egészségtur
isztikai
programcso
magok
elkészítése

Feladatok

4.2.1 Tenderek
és a
kapcsolódó
dokumentumo
k
elkészítésében
való részvétel

4.2.2
Árajánlatok
igénylése,
összehasonlítá
sa, elemzése,
és a legjobb
ajánlat
kiválasztása

Tudás

Megismeri az
egészségturizmus
területét érintő EU-jogi
szabályozásokat,
Megismeri a
létesítmény
szolgáltatásokat és
termékeket
Pénzügyi ismereteket
szerez
Pénzügyi ismereteket
szerez,
Egészségturisztikai
menedzsmentismereteket szerez

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

Tervező készség, Hatékony információgyűjtés
Kreativitás,
képessége,
Precízitás
Reális költségvetés
elkészítésének képessége,
Jó szövegírói kompetencia

Képes tenderek és
kapcsolódó
dokumentumok
elkészítésére

Kiváló elemzési
képesség,
Széleslátókörűsé
g

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

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

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

3

2

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

4.2.3
kalkulációk
elkészítése

4.3
Adminisztrá
ció

Tudás

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Pénzügyi ismeretek,
Számviteli
alapismeretek,
Matematikai ismeretek
4.2.4
Ismereteket szerez a
egészségturiszt következő területeken:
ikai
Egészségturisztikai
programcsoma menedzsment,
gok elkészítése Létesítményszolgáltatás
a vevők
ok és termékek,
számára
Az egészségturizmus
területét érintő EU-jogi
szabályozások
Ismereteket szerez a
4.3.1
következő területeken:
Jelentések és
Statisztikai ismeretek,
statisztikák
Pénzügyi ismeretek
készítése

Készségek

Számszerű
gondolkodás,
Kiváló elemzési
képesség,
Precízitás,
Tervezőkészség
Kreativitás,
Tervező készség,
Széleslátókörűsé
g

Kiváló elemzési
képesség,
Monotóniatűrés

Kompetenciák

Tanulási egységek

Hatékony információgyűjtés
képessége,
Reális költségvetés
elkészítésének képessége,
MS Office magas szintű
felhasználási képessége
Innovatív attitűd - nyitottság
az új ötletek, megoldások
felé,
Kulcspiacok keresésének és
kiválasztásának képessége,
Meggyőzőképesség,
Jó szövegírói kompetencia

Képes reális kalkuláció
elkészítésére

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

Képes jelentések és
statisztikák készítésére és
ezekből következtetések
levonására

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

2

Képes egészségturisztikai
programcsomagok
elkészítésére a vevők
számára
3

2
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Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

4.3.2
Adatkezelés és
biztonság

Biztosítási törvény
alapfokú megismerése

Kiváló elemzési
képesség,
Monotóniatűrés

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes egy intézmény
adatkezelésének
védelmére

4.3.3
Szórólapok,
hirdetőtáblák
és információs
anyagok
elkészítése

Ismereteket szerez a
következő területeken:
Egészségturisztikai
menedzsment,
Létesítmény
szolgáltatások és
termékek,
Releváns piac
(versenytársak,
fogyasztók, üzleti
partnerek)

Kreativitás,
Precizitás,
Szépérzék

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

Képes szórólapok,
hirdetőtáblák és
információs anyagok
elkészítésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k
1

2
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Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

Feladatok

4.3.4
Dokumentumo
k, kimenő és
bejövő
számlák
ellenőrzése

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

Ellenőrzési képesség,
Képesség a számlák
tartalmának megértésére

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes a dokumentumok,
bejövő és kimenő számlák
ellenőrzésére
2
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Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

5.
Munkahel
yi
egészség
és
biztonság

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

Feladatok

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

5.2
5.2.1 technikai
munkahelyi szabályozottsá
biztonság és g ellenőrzése
egészségüg
yi
szabályozás

Tudás

Készségek

Kompetenciák

Tanulási egységek

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

Biztosítási törvény
alapfokú ismerete
Szabályozások és
kötelezettségek
ismerete

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Képes a technikai
szabályozottság
ellenőrzésére

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

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

2
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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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Tevékenys Tevékenysé
égi
gek
területek

ok
felügyelete

Feladatok

5.2.2
Biztonsági
szabályozottsá
g ellenőrzése

5.2.3
egészségügyi
szabályozottsá
g ellenőrzése

Tudás

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

Készségek

Kompetenciák

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Kiváló
felülvizsgálati
képesség,
Kiváló elemzési
képesség,
Precizitás

Ellenőrzési és értékelési
képesség

Tanulási egységek

Hozzár
endelt
ECVET
kredit
ponto
k

Képes a biztonsági
szabályozottság
ellenőrzésére
2

Képes az egészségügyi
szabályozottság
ellenőrzésére

2
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Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

"C" Bekezdés – Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetenciák a fő szakmai profilok számára
Specifikus területi (nemzeti/regionális) kompetencia területek a profilok számára
94

Függelék - Magyarország
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
magyar nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
magyar nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül magyarul

Tudás

Készségek

Kompetenciák

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

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

Tanulási
egységek

Kommunikáció
magyar nyelven

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

6

.
Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Függelék - Olaszország (Umbria Régió)
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
olasz nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
olasz nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül olaszul

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási
egységek

Kommunikáció
olasz nyelven

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

6

.
Projekt 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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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Függelék - Belgium
Tevékenységi
területek

Tevékenységek

Feladatok

Tudás

Készségek

A professzionális
tevékenységek
gyakorlása
Az adott régió
Kommunikáció az
közben a
követelményeihez
egészségturizmus
készségek
igazodó nyelv
Kommunikáció az Kommunikáció az professzionális
használata az
tudásának szintje
adott régió
adott régió
tevékenységein
adott régió
megegyezik a
követelményeihez követelményeihez belül az adott
követelményeihez
CEFR (Közös
igazodó nyelven
igazodó nyelven
régió
igazodó nyelven
Európai
követelményeihez
megegyezik a
Referenciakeret)
igazodó nyelven
CEFR (Közös
B2 szintjével
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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Projekt No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Függelék - Szlovákia
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
szlovák nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
szlovák nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül szlovákul

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási
egységek

Kommunikáció
szlovák nyelven

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

6
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
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Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

Függelék - Románia
Tevékenységi
területek

Kommunikáció
román nyelven

Tevékenységek

Kommunikáció
román nyelven

Feladatok

Kommunikáció az
egészségturizmus
professzionális
tevékenységein
belül románul

Tudás

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

Készségek

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

Kompetenciák

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

Tanulási
egységek

Kommunikáció
román nyelven

Hozzárendelt
ECVET
kreditpontok

6
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WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
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ECVET kredit pontokat összegző táblázat
ECVET kredit pontok - Kozmetikus
99

ECVET Kreditpontok az összes
résztvevő ország számára közös
kompetenciák esetében
"A" Bekezdés - A szakmai profilokhoz tartozó
transzverzális közös európai kompetenciákra vonatkozó
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Összes

ECVET Kreditpontok az egyes
résztvevő országok számára
specifikus kompetenciák esetében

Az ECVET
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összege

4

4

110

110

114

6

6

6

120

.
Projekt 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.

99

WP5 - ECVET
Együttműködési megállapodás az
egészségturisztikai szektorban megszerezhető
európai képesítésekhez (R11)
Projekt No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

ECVET kredit pontok – Fitness-wellness asszisztens
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
"C" Bekezdés – a szakmai profilok számára specifikus
területi (nemzeti/regionális) kompetenciákra vonatkozó
ECVET kreditpontok
Összes

ECVET Kreditpontok az egyes
résztvevő országok számára
specifikus kompetenciák esetében

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege
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ECVET kredit pontok – Egészségturisztikai szervező, értékesítő
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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
"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

Az ECVET
kreditpontok teljes
összege
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2. Függelék: Az Együttműködési megállapodás megvalósításához szükséges
mechanizmusok
1. Az Együttműködési megállapodás ellenőrzéséhez és érvényre juttatásához szükséges
szabályok és eljárások
1.1 Közös kormányközi bizottság
1.1.1 A Közös kormányközi bizottságot a jelen Együttműködési megállapodás megvalósításának elősegítése
érdekében hozták létre. Célja az adminisztratív folyamatok felügyelete, valamint a résztvevő Felek
teljesítésének ellenőrzésére. A résztvevő felek megállapodtak abban, hogy kötelezik magukat a jelen
Együttműködési megállapodás szerződési feltételeinek betartására annak érdekében, hogy – amennyire
lehetséges – biztosítsák bármilyen, a továbbiakban felmerülő vita vagy nézeteltérés megfelelő, a jelen
Együttműködési megállapodás céljaival megegyező módon történő megoldását.
1.1.2 A Közös kormányközi bizottság emellett hatékonyan és megkülönböztetést kizáró módon szintén
ellenőrizni fogja a jelen Együttműködési megállapodás végrehajtásának folyamatait, és folytatja az
információcserét minden olyan eszközt felhasználva, melyet ehhez a leginkább alkalmasnak ítél meg,
beleértve az általános kommunikációt, valamint az információk megosztását is.
1.1.3 A Közös kormányközi bizottságnak a szükséges gyakorisággal, de legalább évente üléseznie kell annak
érdekében, hogy kötelességeit hatékonyan végezze, és az esetleges viták megoldásában segítsen.
1.1.4 Minden egyes, jelen Együttműködési megállapodást aláíró szervezetnek képviseltetnie kell magát a
Közös kormányközi bizottságban, legalább egy (1), de legfeljebb két (2) Tisztviselővel/Taggal/Képviselővel. A
Közös kormányközi bizottságban képviselt szervezetek a jelen Együttműködési megállapodás elsődleges
szerződő Felei, és mindazon hatósági szervek és szervezetek, amelyek utólag írják alá.
1.1.5 Azon szervezetnek, melynek szándékában áll részt venni a jelen Együttműködésben, alá kell írniuk az
Együttműködési megállapodást. Az aláírt Együttműködési megállapodás egy példányát el kell küldeniük a
Közös kormányközi bizottságnak, mely az elkövetkező ülése folyamán egyhangúlag megtárgyalja a jelen
Együttműködési megállapodáshoz újonnan csatlakozni kívánók kérelmét.
1.1.6 A jelen Együttműködési megállapodáshoz való csatlakozásban érdekelt szervezeteknek ezenfelül arra
is megvan a lehetősége, hogy az Együttműködési megállapodást a Közös kormányközi bizottságban való
részvétel nélkül írják alá. Amennyiben a szervezet erre törekszik, úgy ezt a szándékát ki kell fejeznie a Közös
kormányközi bizottság számára elküldött, aláírt Együttműködési megállapodás mellékletében.
1.1.7 A Közös kormányközi bizottság bázisa, ameddig erről másképpen nem döntenek, az ECVET EGÉSZSÉGTURISZTIKAI projekt Pályázókat koordináló szervezete, a Várnai Consulting Oktatási és Munkaerőpiaci Szolgáltató Nonprofit Kft., (1055 Budapest, Balaton u. 22-24. IV.2).

1.2 Ülések
1.2.1 A Közös kormányközi bizottság ülésein a házigazda szervezet tölti be az Elnöki tisztséget.
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1.2.2 Az ülések helyszínét és időpontját a házigazda szervezetnek kell indítványoznia, feltéve, hogy a
többiek ezzel egyetértenek.
1.2.3 A házigazda szervezet felelős a szállásadó hotel és a tárgyalóterem lefoglalásának megszervezéséért,
az ellátásért, a vacsora megszervezéséért, a Napirendért és a Jegyzőkönyvért, valamint, ha szükséges, a
fordítási szolgáltatás biztosításáért.
1.2.4 A személyes találkozókról két héttel az esemény előtt előzetes értesítést kell küldeni.
1.2.5 A Jegyzőkönyveket két héten belül el kell készíteni, és szét kell osztani.
1.3 Finanszírozás
1.3.1 Illetékek, tagdíjak nincsenek.
1.3.2 Minden egyes szervezet maga felel a saját finanszírozásáért.

2. A párbeszédhez és az adminisztrációs együttműködéshez szükséges mechanizmusok
A Közös kormányközi bizottság az alábbi elemeket tartalmazó mechanizmusokat és eljárásokat fogja
bevezetni:
2.1 Az érintett szakmai profilok időszakosan történő felülvizsgálata;
2.2 A jelen Együttműködési megállapodásban lévő intézkedések alkalmazásához, értékeléséhez és
ellenőrzéséhez szükséges szabályok és eljárások bevezetése. A Közös kormányközi bizottság Tagja
rendszeres kapcsolatot tart, és legalább évente gyűlésezik a megállapodás végrehajtásának és
hatékonyságának felülvizsgálata érdekében;
2.3 A résztvevő országokon belül információforrásként működik az érintett szakemberek számára;
2.5 A jelen Együttműködési megállapodás megvalósítása érdekében eszközként szolgál a viták
megoldásához;
2.6 Egyéb, a Közös kormányközi bizottság által meghatározott további feladatok;

3. Az állampolgárságra vonatkozó szabályozások
3.1 A jelen Együttműködési megállapodás intézkedéseinek kedvezményezettjei a Felek által képviselt
országok állampolgárai lesznek.

4. A megállapodás felülvizsgálata
A megállapodás folyamatos, azzal a kikötéssel, hogy a Közös kormányközi bizottság időszakosan
felülvizsgálja azt.

5. Az Együttműködési megállapodás felmondása
.
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Amennyiben bármelyik fél úgy dönt, hogy eláll a jelen Együttműködési megállapodástól, akkor erről a
döntéséről a Közös kormányközi bizottságot írásban értesítenie kell 6 hónapos felmondási idő megadásával.

IV.

Az Együttműködési megállapodáshoz csatlakozók aláírása

.
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Egészségturizmus: ECVET folyamat az átláthatóság bevezetésére,
valamint a tanulási eredményeknek és a képesítéseknek egész Európán
belüli elismerésére az egészségturisztikai szektor szakmai profiljaira
vonatkozóan
A projekt címe: ECVET - EGÉSZSÉGTURIZMUS

ECVET EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI
SZEKTORBAN MEGSZEREZHETŐ EURÓPAI SZINTŰ KÉPESÍTÉSHEZ
Az Együttműködési megállapodáshoz csatlakozók aláírása
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