Fürdőmenedzser
felsőfokú szaktanfolyam
A képzés tervezett kezdési időpontja, az oktatás helye:



2016. október 21.
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.)

Jelentkezési határidő:



2016. október 10.
Becsatlakozási lehetőség november 15-ig

A végzettség igazolása:


A tanfolyam sikeres elvégzéséről minősített felsőfokú Fürdőmenedzser szakmai végzettséget igazoló tanúsítványt
állítunk ki.

A felvétel feltételei:



Középiskolai érettségi,
Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Internet).

A jelentkezőktől elvárt személyes adottságok, készségek:







szakmai igényesség iránti elkötelezettség,
önálló problémafelismerő és-megoldó készség,
vezetői készségek,
komplex környezetben végzett szóbeli és írásbeli kommunikációs készség,
korszerű informatikai eszközök mérnöki szintű alkalmazására, kezelésére való nyitottság,
a szükséges műszaki, gazdasági gyakorlati módszerek komplex alkalmazásának készsége.

A képzési idő: 3 félév
A képzés során elsajátítandó kompetenciák:
A képzésben résztvevők megismerik és elsajátítják:
 a sokrétű műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretet igénylő feladatok rendszerét;
 a fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok menedzser szemléletű üzemeltetési
feladatrendszerét;
 az üzemeltetés területén jelentkező műszaki technológiai alapfolyamatok tervezésével, szervezésével,
megvalósításával, fenntartásával kapcsolatos alapismereteket;
 a korszerű gyógy-, és élményfürdők gépészeti rendszereit, üzemeltetésükhöz szükséges informatikai,
kommunikációtechnikai módszereket, eljárásokat;
 a fürdő, mint egészségügyi, wellness komplexum szolgáltatási területén felmerülő gyógyászati alapismereteket;
 a vonatkozó létesítményfejlesztési-, igazgatási, gazdálkodási feladatokkal kapcsolatos érvényben lévő előírásokat,
szabályokat, pénzügytechnikai, ügyviteli eljárásokat.

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019
E-mail: info@sztk.szie.hu

A képzés során megszerzett ismeretek, kompetenciák birtokában a végzett szakemberek képesek
lesznek:
 a korszerű fürdő-, illetve az ehhez kapcsolódó szálloda, wellness komplexumok által kínált szolgáltatási területek
hatékony irányítására,
 a korszerű fürdő-, szálloda és wellness komplexumok gazdaságos üzemeltetéséhez szükséges – technikai, információs,
humán- erőforrások ésszerű, hatékony felhasználására,
 az általuk vezetett szolgáltatási komplexumok fenntartásához, műszaki és gazdasági fejlesztéséhez szükséges vezetői
döntések meghozatalára, a technológiai folyamatok menedzselésére.

A képzés költségei:





40.000,- Ft regisztrációs díj (a jelentkezéskor fizetendő)
160.000,- Ft tandíj/félév (az aktuális félév megkezdéséig esedékes)
40.000,- Ft záróvizsga díja (3. félévben)
A részvételi díj befizetéséhez minden esetben számlát állítunk ki a jelentkezési lap alapján, amelyet megküldünk a
számlázási címre.
 Kérjük, hogy a befizetést követően az átutalás igazolását szíveskedjenek az info@sztk.szie.hu e-mail címre elküldeni.
A tanfolyam iskolarendszeren kívüli, felnőttképző tanfolyam, amelyre az egyetem a résztvevőkkel felnőttképzési szerződést köt
a beiratkozáskor. Ezzel a résztvevő a képzés ideje alatt felnőttképzési résztvevői jogviszonnyal rendelkezik (diákigazolványra
nem jogosult).
A szerződés kötelező melléklete a résztvevő legmagasabb iskolai végzettségét igazoló bizonyítvány másolata, valamint egy
rövid szakmai önéletrajz, amelyeket kérünk a jelentkezéskor benyújtani.
A képzés indításának minimális létszáma: 15 fő

A jelentkezés módja:
a mellékelt jelentkezési lap, a végzettséget igazoló dokumentumok és az önéletrajz postai vagy elektronikus benyújtásával
2016. november 15-ig az alábbi címre:
Szent István Egyetem
Szaktanácsadási és Felnőttképzési Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
info@sztk.szie.hu

Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.

Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019
E-mail: info@sztk.szie.hu

