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Kiknek ajánljuk?
A képzést azoknak ajánljuk, akik érdeklődnek egyrészt az informatika, másrészt a turisztikai
piac működése, a gyógyturizmus, turizmusszervezés területei iránt. A végzettség alapvetően
informatikával és turisztikával kapcsolatos ismereteket, a turisztikai ágazat működésének
megértéséhez és az abban való sikeres munkavégzéshez szükséges gazdasági és menedzsment
ismereteket nyújt. Azokat várjuk, akik családi vállalkozásban, vagy gyógyturizmussal
foglalkozó, wellness szolgáltatásokat nyújtó cégek alkalmazottaiként szeretnének
elhelyezkedni.
Képzési cél
A specializáció célja olyan szakemberek képzése, akik járatosak a turisztikához kapcsolódó
egészségügyi alaptevékenységekben (egészségügyi ismeretek, egészségmegőrző és fejlesztő
eljárások, rehabilitáció, fizioterápia), ismerik a terület szervezeti és működési sajátosságait. A
végzettek tisztában vannak a gyógyszállók, szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők
egészségmegőrzésben betöltött szerepével, a falusi és ökoturizmus lehetőségeivel, a
társadalombiztosítási és betegbiztosítási rendszerek működésével. Szakembereink képesek
egészségmegőrző programok megtervezésére, megvalósítására, a működéséhez szükséges
információk rögzítésére, jelentések elkészítésére és prezentálására, az adatszolgáltatási
kötelezettségek teljesítésére.
Karrier lehetőség
Az alapképzés után hallgatóink különböző mesterképzéseken, majd doktori iskolákban
folytathatják tanulmányaikat. Végzett hallgatóink az egészségügyön belül és az
egészségügyön kívül működő munkahelyeken jól megállják helyüket. Például: kórházak,
rehabilitációs intézmények, szállodák, idegenforgalmi központok, szanatóriumok,
közigazgatás.
Oktatási program
Alapozó tárgyak
Egészségtudományi és társadalomtudományi alapozó ismeretek (anatómia, élettani kórélettani
alapok, elsősegélynyújtás, népegészségtan, pszichológiai, jogi, közgazdasági, etikai
ismeretek, társadalomismeret); informatikai alapozó ismeretek.
Szakmai törzsanyag
Egészségügyi informatikai ismeretek: alapvető klinikai, matematikai ismeretek, orvosi latin,
operációs rendszerek, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, adatbáziskezelés, prezentáció,
grafika, egészségügyben alkalmazott azonosítórendszerek, dokumentációs
technikák,
egészségügyhöz kapcsolódó adat- és titokvédelmi szabályok; egészségügyi gazdasági és
biztosítási ismeretek: az egészségügyi ellátórendszer elemei, egészségügyi és
betegbiztosítási rendszerek, az egészségügy finanszírozása, közgazdaságtan mikro- és

makroökonómiai összefüggései, szervezetek pénzügyeinek alapjai, számviteli előírások,
könyvviteli rendszer, statisztikai eljárásmódok, az egészségügy jogi szabályozása.
Differenciált szakmai anyag
Egészségturizmus-szervező szakirány:
speciális egészségturisztikai
szolgáltatások
rendszerei, módszerei, a turizmus általános elmélete, a turisztikai piac nemzetközi
működésének
tendenciái,
egészségturisztikai
intézményrendszer
(gyógyszállók,
szanatóriumok, gyógy- és termálfürdők, gyógybarlangok), a wellness termékcsoport
összetevői,
a
vízgyógyászat
és
a fizioterápia alkalmazási körei, a stressz okai,
következményei, az egészséges életmódot segítő preventív programok készítése, a természeti
értékek és a környezetgazdálkodás kölcsönhatásai.
Nyelvi követelmények
Az alapfokozat megszerzéséhez az Európai Unió tagállamainak valamely hivatalos idegen
nyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú
nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése
szükséges.
Szakmai gyakorlat
A gyakorlati képzés magában foglalja a gyakorlati órákat és a területi gyakorlatokat. A
területi szakmai gyakorlat a gyakorlati készségek elsajátítása és elmélyítése érdekében az
intézményen kívüli szakmai területen az intézmény által irányított, ellenőrzött, oktató
vezetésével tanóra keretében végzett szakmai tevékenység.
Jelentkezés
A jelentkezés feltételeiről és módjáról a minden évben megjelenő Felvételi Tájékoztató
valamint az Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapja (www.felvi.hu) ad
tájékoztatást. A képzésről további információk: www.de-efk.hu.
Megjegyzés: Az egyes specializációk indítása a szakirányokra történő jelentkezők számától
függhet.

