Széchenyi István Egyetem

A KÖVETKEZŐ
LÉPÉS A
SZAKMAI ÚTON

FÜRDŐTURIZMUS
SZAKKÖZGAZDÁSZ
2 féléves, gazdaságtudományi
szakirányú továbbképzés
Jelentkezz 2022. január 31-ig, és
sajátítsd el a fürdőturizmussal
kapcsolatos folyamatok teljeskörű
szakmai hátterét!

MODERN EGYETEMI KÖRNYEZETBEN
A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

FÜRDŐTURIZMUS FEJLESZTŐ

3 félév
90 kredit
gazdaságtudományi végzettség
Jelentkezési határidő: 2022. január 31.

email: judit@sze.hu
honlap: http://felveteli.sze.hu
Képzés kezdete: 2022. február
Jelentkezési határidő: 2022. január 31.

ÚJ
TUDÁS.
ÚJ
KARRIER.

FÜRDŐTURIZMUS SZAKKÖZGAZDÁSZ
A képzés célja:
olyan
szakemberek
képzése,
akik
a
gazdaságtudomány szakterületéhez kapcsolódó,
gazdasági- és turisztikai szakmai ismereteik
birtokában alkalmasak lesznek munkájukat a kor
követelményeinek
megfelelően
magasabb
színvonalon elvégezni.

Jelentkezés:
http://felveteli.sze.hu
Képzés kezdete: 2022. február
Határidő: 2022. január 31.

Fürdőturizmus fejlesztő
3 féléves szakirányú továbbképzés
Amit nyújtunk
- A fürdőturizmussal kapcsolatos folyamatok szervezésének
készsége
- A szolgáltató komplexumok üzemeltetéshez szükséges
műszaki, gazdasági, jogi, egészségügyi ismeretek
- Kiegészítő tevékenységek megszervezése
- A szakmai területen végbemenő és változó jogi
és technikai környezet tényezőinek ismerete
- A korszerű fürdő-, illetve az ehhez
kapcsolódó szálloda, wellness
komplexumok által kínált szolgáltatási
területek hatékony irányításának
képessége

Jelentkezés
https://felveteli.sze.hu/

FEJLESZD
KARRIERED
két innovatív szakirányú továbbképzéssel,

modern környezetben, a fejlődés útján!
FÜRDŐTURIZMUS FEJLESZTŐ

Képzési terület: gazdaságtudományok
A képzési idő: 3 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 90 kredit
Gazdasági ismeretek : 30 kredit
Szakmai, turisztikai
alapozó ismeretek: 14 kredit
Szakmai törzsanyag kötelező
ismeretkörei : 41 kredit
Szakdolgozat: 5 kredit

FÜRDŐTURIZMUS SZAKKÖZGAZDÁSZ

Képzési terület: gazdaságtudományok
A képzési idő: 2 félév
Összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit
Szakmai, turisztikai
alapozó ismeretek: 14 kredit
Szakmai törzsanyag kötelező
ismeretkörei : 41 kredit
Szakdolgozat: 5 kredit

A képzések célja olyan szakemberek képzése, akik a gazdaságtudomány
szakterületéhez kapcsolódó, gazdasági- és turisztikai szakmai
ismereteik birtokában alkalmasak legyenek munkájukat a kor
követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni. Ezen
túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (fürdőkultúra,
egészségügyi- és gyógyászati ismeretek, fürdőturizmus marketing
menedzsment, fürdőturizmus menedzsment, fürdőturisztikai projektek
menedzsmentje, fürdőmenedzsment, településmenedzsment,
fizioterápiás kezelések menedzsmentje, fürdő- és gyógyszállodák
menedzsmentje, balneológia, kooperáció és integráció menedzsment,
településfejlesztés és tervezés, gyógyhelymenedzsment) területeken
történő feladatmegoldásokra. A szakterületükön felmerülő társadalmi-,
gazdasági-, környezeti vizsgálatok elvégzésére, a fürdő- és
gyógyhelyfejlesztési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a
fejlesztést célzó ajánlások kidolgozására.

