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REZUMAT ANALIZA SI CERCETARE

Obiectivul pachetului de lucru 2 a fost analiza și cercetarea calificarilor profesionale în domeniul
turismului de sanatate. În cadrul studiului toate cele cinci țări participante au colectat nivelul de
pregatire din domeniul Turismului de sănătate din țările lor (probabil din sistemul VET sau alt sistem
de formare). După această etapă, partenerii din consortiu au făcut analize cu privire la cele mai
caracteristice pregatiri si formari profesionale / subiecte educaționale. Prima parte a analizei a
cuprins descrierea profesiilor / grupurilor de profesii. În a doua și a treia parte au fost întrebări cu
privire la reglementarea anumitor pregatiri, a competențelor și nivelului EQF(Nivelul European de
Calificari) de pregatire.
Studiul facut a aratat rezultate interesante. Cercetarea a fost facuta de catre 5 tari pe baza sistemului
de invatamant propriu (Ungaia, Slovacia, Romania, Italia si Belgia). Conform profesiilor de la
partenerii consortiului, nu a existat nici o calificare referitoare la Turismul de sanatate care sa poata fi
gasit in toate cele 5 tari. Cea mai comuna calificare profesionala a fost cea de instructor de
fitness/instructor fitness pentru grupuri(in patru tari din cinci). In toate cele patru tari acest nivel de
educatie avea nivelul 3 EQF. Aceasta calificare se poate gasi in Ungaria, Slovacia, Romania si Italia
deasemenea. Belgia este singurul partener unde nu se gaseste o astfel de calificare profesionala.
Alte calificari consistente au fost cele de receptionisti. Aceste calificari se pot gasi in Ungaria,
Slovacia, Romania precum si in Belgia, chiar daca acest lucru nu a fost standard datorita faptului ca in
Romania se numeste receptioner de hotel (EQF2), precum si in Ungaria dar la un nivel mai inalt EQF.
In Slovacia este Receptionist Manager la nivelul 6 EQF. Situatia fiind deasemenea diferita in Belgia,
unde este un curs numit receptionist Wellness la nivelul 1 EQF.
In Ungaria, Slovacia, Romania si Italia exista calificarea de manager de agrement si sport dar, din
nou, pe diferite niveluri de educatie in fiecare tara, chiar daca fac parte din aceasi categorie. In
Ungaria este numit Manager de sport, in Romania Manager in activitati turistice, in Italia este
Manager pe structurile de sport, fitness si wellness. Calificarea tipica a fost cea de Manager de Spa.
Cu exceptia Ungariei si Romaniei ar putea fi gasite in fiecare tara participanta(Slovacia, Italia, Belgia),
dar nu este clar la ce nivel si in care tara.
Trei tari au fost deasemenea in conformitate cu privire la calificarile de maseur si manager vanzari in
turism(Ungaria, Romania, Slovacia). Calificarea de maseur a fost verificata la nivelul 2-3 EQF de
fiecare tara. Au fost prezentate de asemenea, calificarea de maseur recreational sau maseur de
sport. Directorul de vanzari in turism a fost una dintre cele mai standard calificari; este la nivelul 5
EQF in fiecare tara. Celelalte neconformitati au fost intre Ungaria, Slovacia si Romania. In toate cele
3 tari ar putea fi gasite urmatoarele calificari in legatura cu Turismul de sanatate: animator (in
Ungaria este numit organizator de evenimente culturale), cosmetician, coafor, manichiurist,
antrenor personal, asistent medical de fizioterapie, instructor de innot, operator de turism, ghid de
turism.
In scopul de a ajunge la o concluzie comuna despre pachetul de lucru 3, partenerul coordonator a
sugerat sa se aleaga 3 calificari in conformitate cu concluziile. A fost practic de a alege calificarile care
au aparut in cea mai mare parte a cercetarii si au fost similare la nivelul de educatie EQF. Cea mai
populara calificare a fost instructor de fitness/ instructor fitness pentru grupuri care a avut unul
dintre cel mai standard nivel EQF (conform cercetarilor din tarile participante). Prin urmare, P0 a
sugerat alegerea acestei profesii ca fiind baza urmatoarelor teme. Profesiile de receptionist si
manager de agrement si sport sau regasit deasemenea in mai multe locuri, dar nu erau usor de
integrat. Calificarea de receptionist a avut foarte diferite niveluri EQF: de la 1 EQF la 6 EQF. Profesia
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de manager de agrement sau sport a fost verificat de cateva tari, dar subtemele sale erau foarte
diferite. In Ungaria in cea mai mare parte a fost vorba despre sport, in Romania despre turism iar in
Italia in mare parte despre fitness-welness. Din cauza diferentelor ar fi fost dificil sa se lucreze cu
aceste profesii. Situatia a fost complet diferita fata de profesia de masseur, care era deasemenea
verificata de trei tari. Aceasta a avut deasemenea subteme, dar erau oarecum similare intre ele.
Calificarea de maseur sportiv, recreational si traditional au aceeasi baza, astfel incat munca noastra
comuna poate fi efectiva cu aceasta educatie profesionala. In al treilea rand partenerul coordinator a
sugerat profesia de manager de vanzari in turism, pentru ca, deasemenea a aparut in mai multe tari
si peste tot cu nivelul 5 de educatie EQF.
La a doua intalnire de consortium in Bruxel partenerul coordonator a prezentat rezultatele:
rezumatul analizelor si cercetarilor in domeniul calificarilor profesionale in turismul de sanatate si
prin urmare a propus urmatoarele trei categorii profesionale cu, care sa se lucreze:
 Instructor de fitness / instructor de fitness pentru grupuri
 masseur
 manager de vanzari in turism
Dupa rezumat toti partenerii au dezbatut rezultatele. Dupa lungi discutii au fost de acord ca profesia
de manager de vanzari in turism trebuie schimbata putin si ales o profesie trecuta in manager in
turismul de sanatate (manager in activitatea de turism).
Deasemenea instructorul de
fitness/instructorul de fitness pentru grupuri au fost inlocuite de asistent fitness/wellness.

2

MASEUR

Primul tip de formare profesională ales este maseur. Cel mai mare procent dintre elevii care termina
și trec examenul aceastei formari profesionale lucrează de obicei în sectorul serviciilor de sănătate
sau în bai termale, medicale, precum și wellness și facilități de spa. În Ungaria, cei care urmeaza
cursurile, termina aceasta formare și trec examenele profesionale ca urmare li se acordă un certificat
oficial recunoscut de stat.
Locurile de muncă sau ocupațiile care pot fi urmărite în mod legal de obicei sunt următoarele:
maseur medical, maseur pentru sportivi, maseur – frectionar, hidro maseur, maseur spa.
Descrierea domeniului de aplicare al activităților din această formare profesională pot fi rezumate
după cum urmează:
Maseur medical efectueaza masaj medical, precum și hidro-, și tratamente balneotherapeutice în
instituțiile de servicii de sanatate strict sub controlul și supravegherea medicului specialist sau a unui
fizioterapeut profesional. Lucrand ca o parte a echipei, maseurul medical sprijină activitatea
profesională a medicului, el sau ea colaborează cu fizioterapeutul și asistentul fizioterapeut, în
scopul de a ajuta pacientii de recuperare, reabilitare și de recreere.
În băi medicinale și facilități de spa și alte locuri de wellness, spa maseurul oferă revitalizarea de
servicii, îmbunătățind astfel confortul fizic și cel de a face oaspetii sa se simta bine iar hidro-, și
balneotherapistul efectuează, de asemenea tratamente corespunzătoare.
În ceea ce privește maseuri de sport, tehnicile folosite de acesti practicanți au fost dezvoltate pentru
a asigura rezultate efective și eficiente, care sunt acumulate de la fiecare masaj facut. Masajul de
sport are urmatoarele facilitai :
• Îmbunătățirea circulației și a fluxului limfatice
• Ajuta la eliminarea deșeurilor metabolice
• Sedarea sau stimularea terminatiile nervoase
• Creșterea sau scăderea tonusului muscular
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• Creșterea sau scăderea lungimi musculare
• Remodelarea tesutului cicatricial atunci când este necesar
• Asistență în pregătirea mentală pentru participarea sportiva
Este important de subliniat faptul ca nu trebuie să fii un sportiv de performanta pentru a beneficia
de un masaj de sport. Beneficiile de mai sus, de asemenea pot ajuta, scuti de multe probleme zilnice,
accidente musculare repetate, entorse, tensiune, oboseala, pe care le experimenteaza toată lumea.
Multi practicieni ai masajului de sport lucreaza cu o gama larga de clienti in asistarea cu tratament
preventiv și de recuperare dupa accidentare.
Urmand tratamentul unui maseur de sport calificat, sunteti asigurat că veți primi un masaj de înaltă
calitate adaptat în mod individual. În funcție de tipul și timpul de activitate aceste beneficii pot fi
realizate pentru oricine. Dacă sunteți un sportiv de performanta, de orice nivel, un masaj specific de
sport poate fi benefic în diferite stadii de participare. De exemplu:
• Condiționat / faza de instruire
• Inainte - concurență
• Intre - concurența
• Dupa concurenta
• Dupa calatorie
• Prevenirea leziunilor
• Recuperarea leziunilor
Indiferent de experiența dumneavoastră în sport sau exercitii, dacă exercită social sau de a concura
la un nivel internațional - masaj de sport poate avea ceva de oferit tuturor.
Principalele competențe dobândite de finisare un medical sau de sport maseur formare profesională
și examenele corespunzătoare:
Indiferent de experiența dumneavoastră în sport sau exercitii, dacă se practica la nivel social sau de
a concura la un nivel internațional - masajul de sport poate avea ceva de oferit tuturor.
Principalele competențe dobândite de un maseur medical sau de sport dupa terminarea cursului de
formare profesională și examenele corespunzătoare:
Maseur va fi capabil să:
• monitorizeze profesional starea medicala a pacienților
• realizeze evaluarea starii medicale a pacienților
• comunice cu alți membri ai echipei folosind propria terminologie profesionala
• efectueaze masaj suedez, masaj pe segmente, ale țesutului conjunctiv sau masajul tesutului
muscular, masaj periostalic
• efectueze hidro-, și tratamente balneoclimaterice
• efectueze tratamente de masaj medico-, și de sport
• efectueze toate documentele necesare atunci când se fac tratamente
• respecte toate regulile și reglementările de igienă și de altă natură, inclusiv de protecție a mediului
și de protecție împotriva incendiilor
• sa îndeplineasca sarcinile de consiliere cu privire la educatia pentru sanatate
• să ia parte la procesul de reabilitare
• sa ofere tratament de prim-ajutor
• sa aplice în practica sa de zi cu zi toate cunoștințele (anatomice, fiziopatologice și clinice), care el
sau ea le-a câștigat în timpul perioadei de formare
• sa recunosca leziunile sportive și sa le trateze în conformitate cu instrucțiunile unui doctor medical,
cooperand pe tot parcursul cu diferiți specialiști
• sa efectueze metode tradiționale și complementare de tratment si masaj, care sunt potrivite
pentru etapa de formare a sportivului sau sportivei
• să ia parte la prevenirea diferitelor tipuri de leziuni sportive
• să ia parte la punerea în formă a programului de formare
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• sa participe la dezvoltarea de programme de formare
Dupa rezumarea competentelor castigate la terminarea cursului vocational de maseur, urmeaza sa
vedem competentele necesare pentru a trece examenele finale pentru efectuarea lucrului :
Unele dintre competențe sunt dobândite în timpul așa-numitelor cursuri de bază obligatorii, acestea
fiind urmatoarele :
• Lucrul eficient cu ceilalți
• Comunicarea eficientă cu clienții / pacienții
• Administrarea clinicii
• Efectuarea de trimiteri la alti profesionisti din domeniul sanatatii atunci cand este cazul
• Folosind terminologia de sănătate specifica pentru a comunica eficient
• Aplicarea de prim ajutor
• Comunicarea și lucrul eficient în sănătate
• Contribuie la sănătatea ocupațională și procese de siguranta
• A fi in conformitate cu politicile de control al infectiei si procedurile în activitatea de sănătate
• Verifica starea de sănătate fizică
Competentele care sunt dobândite în timpul așa-numitelor Cursuri de specializare sunt următoarele:
• Lucru într-un cadru de masaj
• Furnizarea tratamentului de masaj
• Planificarea tratamentului de masaj
• Aplicarea evaluari in cadrul masajului
• Efectuarea masajului de evaluare a sanatatii
Durata de studiu în conformitate cu regulamentul maghiar este de 2 ani la școli de formare
profesională. Această formare și respectiv certificatul poate fi obținut în interiorul sau în afara
sistemului școlar obișnuit, cum ar fi cursuri de educație pentru adulți. În acest caz, numărul de ore
de contact nu poate fi mai mic de 1400 și se recomandă să nu depășească 1700. În Ungaria, acest
regulament cu privire la numărul minim de ore de contact este sub supraveghere și este puternic
criticat de unii experți din învățământ ca fiind prea mare, prin urmare, plata pentru cursuri adecvate
atunci când nu esti student în cadrul sistemului școlar regulat ar putea duce la prea multa povară
financiară pentru cei care doresc sa obțina acest certificat.
Daca am dori sa impartim orele teoretice de contact si segmentele practice, procentajul este
aproximativ de 50-50%, inseamna 50% din orele de contact sunt folosite pentru a invata cunostinte
de baza teoretice si alte 50% folosite pentru cursul practic de masaj. Momentan, toti potentialii
participanti la cursurile de maseur medical sau de sport trebuie sa indeplineasca cerintele de intrare
specifice care este terminarea invatamantului secundar (incluzand examenul de final) si cel putin 18
ani.
În scopul de a începe formarea profesională, este, de asemenea, nevoie de un certificat medical care
poate fi obținut după o scurta examinare efectuată de către un specialist de sănătate ocupațională.
După formarea oferita de institutia de învățământ, dar înainte de a trece examenele finale, este
obligatoriu sa se obtina si experiență de lucru, care nu poate fi mai putin de 160 de ore de lucru
continuu. Această experiență profesională trebuie să fie obținuta prin lucrarea într-un spital (mai
precis în sectorul Physiotherapiei a unui spital) sau lucru intr-un spatiu balneoclimateric, bai
medicale, clinici sau intr-un wellness.
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MANAGER IN TURISMUL DE SANATATE

Acesta a doua formare profesională este o profesie nouă în Ungaria, care a fost introdusă și
reglementată de către autoritățile maghiare doar la începutul acestui an. Este complet noua, chiar si
pentru colegii nostrii maghiari participanti.
Locurile de muncă sau ocupațiile care pot fi exercitate în mod legal după terminarea acestui curs
sunt, de obicei următoarele: consultant de turism, ofițer de turism, organizator de călătorie,
consultant turistica, organizator turistic, etc
Descrierea domeniului de aplicare al activităților din această formare profesională pot fi rezumate
după cum urmează:
Pentru a accelera consolidarea si satisfacerea nevoilor de turism, resursele umane calificate din
Ungaria, mai multe instituții de învățământ superior au dezvoltat programe de studii stiintifice a
turismului. EFEB (Partenerul 7 din acest proiect) a contribuit, de asemenea,la dezvoltarea științei
turismului în deschiderea programului de Turism Marketing de studii. Programul de studiu este
destul de diferit de fostele școli de turism care au fost dezvoltate în Ungaria. Fostele scoli au
accentuat mai mult competențele profesionale, cu toate acestea, mai târziu, ofera mai puțin decat
un program de absolvent pentru a îndeplini nevoile de competențe manageriale în industria
turismului.
Prin urmare, pentru a atinge acest obiectiv, metoda de învățare a programului de studiu este nu
numai de a aștepta pentru a spori competența academică a studenților cu privire la conceptul și
teoria de ospitalitate și turism. Incearca de asemenea, să dezvolte competențe profesionale care
conțin aspecte, cum ar fi cunoștințe, atitudini și abilitati care sunt cerute de ospitalitate și industria
turismului.
Astfel, există trei sfere de competențe, care sunt dezvoltate în cadrul programului de studiu:
1) Competențe de bază
Prin competența de bază ne referim la competența majoră pentru studenții care vor trece
examenele finale. Acesta este în principal de a avea abilități puternice de marketing, să fie adaptabil
și profesional, și sa aiba o atitudine buna în industria turismului;
2) Competențe de sprijin
Competența de sprijin înseamnă în primul rând competența personala a aptitudini care face elevii
care vor trece examenele finale sa aiba mai bune abilități interpersonale, ca și abilități personale;
3) Alte competențe aferente
Prin alte competențe aferente ne referim la competențele si abilitățile mai grele, specifice, care sunt
cerute de ospitalitate și industria turismului, cum ar fi competențele de ocupatii in hotel, alimentare,
băuturi și competente de ocupații de destinație.
Una dintre competențele care joacă un rol important în dezvoltarea turismului este cea de Resurse
Umane, fiind o competenta personala la care ne-am referit anterior ca sprijinirea dezvoltării
competențelor. Se propune de a avea competente personale integrate in metoda noastra de
învățare, dupa care elevii vor fi în măsură să aiba un loc de munca profesional in domeniul
ospitalitatii si in industria turismului. Trebuie să fie precizam faptul ca, este foarte greu și, uneori
stresant pentru studenții care vor intra în aceasta industrie, deoarece locul de muncă este foarte
dinamic, implică un contact excesiv de persoane diferite, cu ore lungi de lucru și trebuie să fie dispuși
să lucreze de sărbători.
Prin urmare, in dezvoltarea resurselor umane in turism este nevoie de mai multă atenție în
îmbunătățirea competențelor personale pentru a pregăti studenții de a intra în industrie. Există două
domenii, care sunt dezvoltate pentru îmbunătățirea abilităților personale:
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1)Abilitati interpersonale- calitatea studentilor de a se gestiona singuri, cum ar fi administrarea
timpului, automotivarea, invatarea, etc.
2)Abilitati intrapersonale- calitatea studentilor de a comunica si a forma relatii cu partenerii de
munca. Prin urmare, este important sa evaluam cum studentii isi indeplinesc calitatile necesare
pentru a lucra in industria turismului. In concluzie, este nevoie de o evaluare care sa incerce sa
descopere ce calitati sunt necesare in industria hoteliera si cea turistica, performanta studentilor la
locul de munca si stilul invatarii lor pentru a inbunatati sporirea calitatilor.
În ceea ce privește așa-numitele abilități dificile, aici avem de-a face cu sute de aptitudini
importante, care sunt imposibil și, de asemenea, inutile pentru a le enumera aici. Cu toate acestea,
pentru a arăta ce divers domeniu este cel despre care vorbim, am încercat să rezumam 15 abilități
dificile cele mai importante ale unui manager in turismul de sanatate, care sunt:
• Cercetarea datelor despre turism
• Aprovizionare și ambalarea produselor și serviciilor de turism
• Planificarea și dezvoltarea operatiunilor de turism ecologic durabil
• Planificarea și dezvoltarea operatiunilor de turism cultural adecvat
• Dezvoltarea programelor de conferința și implementarea planurilor de sponsorizare
• Evaluarea posibilităților de turism pentru comunitatea locală
• Dezvoltarea și implementarea planului de turism locale / regionale
În ceea ce privește activitățile vânzării și de marketing sunt vizate:
• Planificarea si implementarea activităților de vanzari
• Coordonarea activitatilor de marketing
• Stabilirea și desfășurarea relațiilor de afaceri
• Coordonarea producției de broșuri și materiale de marketing
• Crearea unui monitor de promovare, precum și a unui sistem informațional automatizat
• Aprovizionarea și furnizarea informațiilor legate de destinații și consiliere
•Primirea și procesarea rezervarilor si de asemenea, comandarea serviciilor si coordonarea
furnizorilor
• Procesarea documentației de calatorie, precum și planuirea și vânzarea biletelor de avion normale
și promotionale
• Procesarea tranzacțiilor financiare și menținerea înregistrărilor financiare
• Intocmirea situatiilor financiare si a procedurile financiare de audit
• Accesarea și preluarea datelor informatice, documentelor pe calculator
• Proiectarea și dezvoltarea documentelor de pe computer, a rapoartelor și a fiselor de lucru
Durata de studiu în conformitate cu regulamentul maghiar este de 2 ani in școli de formare
profesională. Așa cum am menționat deja la început, acest training a fost introdus și reglementat de
către autoritățile maghiare doar la inceputul acestui an.
Această formare și certificatul respectiv poate fi, de asemenea, obținut în interiorul sau în afara
sistemului școlar obișnuit, cum ar fi cursurile de educație pentru adulți. În acest caz, numărul nostru
de ore nu poate fi mai mic de 960 și se recomandă să nu depășească 1440. Este vizibil faptul că
numărul de ore de curs în conformitate cu regulamentul maghiar curent este mai mic decât am
văzut în cazul de maseuri care este pe de o parte ciudat, deoarece un organizator turistic și de
specialitate de marketing trebuie să dobândească o mulțime abilități mai grele decât un maseur
IMO. Pe de altă parte, acesta este un lucru destul de bun, deoarece plata pentru cursurile adecvate,
atunci când nu se studiază în cadrul sistemului școlar regulat i-ar putea costa mult mai puțin
financiar pe cei care doresc sa obțina acest certificat iar în conformitate cu estimarile noastre, acest
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lucru va duce ca această profesie și acest certificat sa fie mult mai populare în rândul populației
generale de elevi decât alte cursuri si training-uri mai lungi și, prin urmare, mai scumpe.
Dacă impartim orele de curs la segmentele teoretice și de practică, aproximativ procentul este de
40-60%, ceea ce înseamnă 60% din orele de curs sunt folosite pentru predarea cunoștințelor
teoretice de bază, iar ceilalti 40% sunt folositi pentru instruirea în practică, care include teren,
sisteme informatice, etc. In prezent, toți potențialii participanți la cursurile managementului de
turism de sănătate trebuie să îndeplinească cerințele de intrare specifice, care sunt acumulate in
învățământul secundar, liceu (inclusiv examenele finale) și cel puțin 18 ani.
După formarea oferita de insitutia de învățământ, dar înainte de a trece examenele finale, este
obligatoriu de obtinut experienta de lucru, care nu poate fi mai mic de 160 de ore de lucru continuu.
Această experiență profesională trebuie să fie obținuta prin lucrarea într-un cabinet medical sau
intr-un hotel wellness, la o agentie de voiaj sau la alte facilități ale industriei ospitalitatii.

4

ASISTENT DE FITNESS/WELLNESS

A treia și ultima formare profesională și ocupatie este asistent de fitness / asistent in frumusețe.
Locurile de muncă sau ocupațiile care pot fi exercitate în mod legal după terminarea acestui curs
sunt de obicei următoarele: este posibil a obține un loc de muncă ca asistent de fittness sau asistent
de wellness după trecerea examenelor finale și obținerea certificatului. Postul de asistent la o sală
de fitness sau wellness nu este neapărat legat de munca fizică, ele sunt mai asemănătoare cu a fi un
recepționer intr-un fel.
Descrierea domeniului activităților din această formare profesională pot fi rezumate după cum
urmează:
Un asistent de fitness-wellness este o persoană care ajută pe alții ține pe drumul cel bun cu planul
lor de wellness. În general, asistentul de fitness-wellness este o persoană care ajută un client sau un
grup mai mare de clienți sa atingă obiectivele de wellness. Asistent de fitness-wellness, de obicei,
lucrează într-o sala de fitness sau centru de wellness, și el sau ea este de fapt receptionerul din
centru. El sau ea răspunde la telefoane, înregistrează clienti, ofera informatii, face toata
administrarea din centru. El sau ea deține casa de marcat, emite bilete sau incaseaza intrarile.
Un asistent de fitness-wellness poate ajuta, de asemenea, cu principiile pentru o dieta buna. Deși
este important să se specifice că asistentul nu poate fi un dietetician certificat, el sau ea va avea de
multe ori o bună cunoaștere de nutritie, și de înțelegere a elementelelor de bază. Chiar și o astfel de
înțelegere de bază este suficient pentru a ajuta un regim alimentar pentru persoanele fizice
normale. Asistentul de fitness-wellness are abilitățile și competențele necesare pentru a fi folosite ca
o receptionera intr-o sală de gimnastică, intr-un de spa, un centru de agrement, partea de wellness a
unui hotel și alte locuri de acest gen.
După această descriere generală, vom enumera competențele principale ale unui asistent de fitnesswellness care vor fi dobândite în timpul perioadei sale de formare în Ungaria.
El sau ea învață să comunice, după cum este necesar, cu partenerii, medicii, si alte cadre medicale
pentru a asigura coordonarea și de a dezvolta un plan de ingrijire care facilitează utilizarea eficientă
a resurselor de ingrijire a sanatatii.
Asistentul învață cum să asiste participantii la soluții de formare pentru prezenta problema pe care o
re-defineste și stabileste obiective realiste pentru participant.
O abilitate care trebuie invatata de asistentul de fitness-wellness, este documentarea clientilor. Pe
lângă toate acestea, instructorul de fitness-wellness este uneori implicat în activitățile de marketing
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ale acestuia sau a angajatorului său, iar el sau ea trebuie să fie bun la recomandarea produselor și
tratamentelor și convingă clientul să cumpere un produs sau un serviciu.
Pentru a fi un asistent de fitness-wellness de succes, studentii trebuie sa aiba deasemenea abilitati
personale care sunt dezvoltate in timpu cursurilor de formare profesionala. Ei trebuie sa aiba
competente emotionale si sociale bine dezvoltate in urmatoarele domenii :
• Încrederea în sine - un asistent fitness-wellness poate exprima diplomatic puncte de vedere care
pot fi nepopulare. Decisiv în ciuda incertitudinilor.
• auto-control - Un asistent fitness-wellness trebuie sa aiba, gândire pozitivă, clară și concentrat sub
presiune
• Conștiinciozitatea-Un asistent fitness-wellness este organizat si atent în muncă și respecta
întotdeauna termenele și angajamentele.
• Inovare - Un asistent fitness-wellness este deschis la idei noi, abordări și informații.
• Dorinta de realizare - Un asistent fitness-wellness se straduieste în mod constant să
îmbunătățească standardele de excelență
• Angajamentul-Un asistent fitness-wellness face sacrificii pentru a atinge obiectivele și crede în
valorile de bază ale grupului
• Inițiativă - Un asistent fitness-wellness urmărește obiectivele dincolo de ceea ce este necesar sau
se așteaptă de la ei
• Optimismul - Un asistent fitness-wellness este persistent în ciuda obstacolelor, depaseste
obstacolele și se așteaptă la succes, nu eșec.
• Înțelegerea - Un asistent fitness-wellness simte sentimentele și perspectivele celorlalti si are
interes în preocupările lor.
• Orientare - Un asistent fitness-wellness anticipeaza, recunoaște și satisface toate nevoile clientului
si ofera de ajutor.
• Influența - Un asistent fitness-wellness poate convinge în mod eficient pe alții.
• Comunicarea – un asistent de fitness-wellness se ocupă cu probleme dificile, care caută înțelegere
reciprocă.
• Conflictul in management - un asistent fitness-wellness este diplomatic, cu tact, și are posibilitatea
de a rasturna situații tensionate.
• Colaborare și Cooperare - Un asistent fitness-wellness face planuri de acțiuni, informații și resurse
și parteneri.
Durata de studiu în conformitate cu regulamentul maghiar este 1 an in școlile de formare
profesională. Această formare și respectiv certificatul pot fi, de asemenea, obținute în interiorul sau
în afara sistemului școlar obișnuit, in cursuri de educație pentru adulți. În acest caz, numărul de ore
de participare nu poate fi mai mic de 200 și se recomandă să nu depășească 300. Este clar vizibil că
numărul de ore de participare în conformitate cu reglementarea maghiara curenta sunt mai putine
decât au fost în cazul maseurilor. Se pare că, în ciuda faptului că acest curs este cu siguranta mai
ieftin decât un curs de formare profesională a unui maseur, potențialii studenți sunt încă mult mai
interesați in cursurile de formare a maseurilor. În prezent, nu avem o explicație bună pentru acest
fenomen ciudat.
Dacă am dori să împartim orele de curs pe segmente teoretice și de practică, aproximativ procentul
este de 50-50%, ceea ce înseamnă 50% din orele de curs sunt folosite pentru predarea cunoștințelor
teoretice de bază, iar restul de 50% este folosit pentru instruirea în practică, care include teren,
sisteme informatice, etc. In prezent, toți potențialii participanți la cursurile de asistent de fitnesswellness trebuie să îndeplinească cerințele de intrare specifice, care este terminarea învățământului
secundar, a liceului (inclusiv examenele finale) și cel puțin 18 de ani .
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5

KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES OF THE PROFESSIONAL PROFILES:
5.1 MASEUR
 cunoștințe de bază generale, abilități de bază necesare pentru a efectua sarcini simple,
munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
 cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu, competențe de bază
cognitive și practice necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării
sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli simple și instrumente,
munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
 o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea
problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații, să
își asume responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor în muncă sau de studiu, adaptarea
propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor
 cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de
studiu, o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme
specifice într-un domeniu de muncă sau de studiu, exercitii de auto-gestionare în cadrul
liniilor directoare de muncă sau de studiu care sunt de obicei previzibile, dar se pot schimba,
supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate
pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
 cunostinte cuprinzătoare, specializate, faptice și teoretice într-un domeniu de muncă sau de
studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor, o gamă largă de abilități cognitive si practice
necesare pentru a dezvolta soluții creative la probleme abstracte, de gestionare și
supraveghere în contexte de muncă sau de studiu in care nu există schimbări imprevizibile,
revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
 cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică
a teoriilor și principiilor, abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a
rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu,
gestionarea activităților tehnice sau profesionale complexe, sau proiecte, asumarea
responsabilității pentru luarea deciziilor în muncă sau de studiu imprevizibile, să își asume
responsabilitatea pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor
 cunoștințe foarte specializate, unele dintre care se află în avangarda nivelului de cunoștințe
dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și / sau de cercetare /
conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și la interfața dintre diferite domenii;
de specialitate de rezolvare a problemelor necesare în cercetare și / sau inovație, pentru
dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite
domenii, gestiona și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe,
imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asume responsabilitatea de a contribui la
cunoștințele și practicile profesionale și / sau pentru revizuirea performanței strategice a
echipelor
 cunoștințe la cel mai avansat într-un domeniu de muncă sau de studiu și la interfața dintre
domenii, competențele cele mai avansate și specializate și tehnici, inclusiv sinteză și
evaluare, necesare pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și / sau inovație și
pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor sau profesionale existente practică,
demonstrează substanțială autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și
profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese în
fruntea de muncă sau de studiu, inclusiv cercetarea
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5.2 HEALTH TOURISM MANAGER
 cunoștințe de bază generale, abilități de bază necesare pentru a efectua sarcini simple,
munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
 cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu, competențe de bază
cognitive și practice necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării
sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli simple și instrumente,
munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
 o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea
problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații, să
își asume responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor în muncă sau de studiu, adaptarea
propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor
 cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de
studiu, o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme
specifice într-un domeniu de muncă sau de studiu, exercitii de auto-gestionare în cadrul
liniilor directoare de muncă sau de studiu care sunt de obicei previzibile, dar se pot schimba,
supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate
pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
 cunostinte cuprinzătoare, specializate, faptice și teoretice într-un domeniu de muncă sau de
studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor, o gamă largă de abilități cognitive si practice
necesare pentru a dezvolta soluții creative la probleme abstracte, de gestionare și
supraveghere în contexte de muncă sau de studiu in care nu există schimbări imprevizibile,
revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
 cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică
a teoriilor și principiilor, abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a
rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu,
gestionarea activităților tehnice sau profesionale complexe, sau proiecte, asumarea
responsabilității pentru luarea deciziilor în muncă sau de studiu imprevizibile, să își asume
responsabilitatea pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor
 cunoștințe foarte specializate, unele dintre care se află în avangarda nivelului de cunoștințe
dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și / sau de cercetare /
conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și la interfața dintre diferite domenii;
de specialitate de rezolvare a problemelor necesare în cercetare și / sau inovație, pentru
dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite
domenii, gestiona și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe,
imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asume responsabilitatea de a contribui la
cunoștințele și practicile profesionale și / sau pentru revizuirea performanței strategice a
echipelor
 cunoștințe la cel mai avansat într-un domeniu de muncă sau de studiu și la interfața dintre
domenii, competențele cele mai avansate și specializate și tehnici, inclusiv sinteză și
evaluare, necesare pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și / sau inovație și
pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor sau profesionale existente practică,
demonstrează substanțială autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și
profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese în
fruntea de muncă sau de studiu, inclusiv cercetarea
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5.3 FITNESS/WELLNESS ASSISTANT
 cunoștințe de bază generale, abilități de bază necesare pentru a efectua sarcini simple,















munca sau studiul sub supraveghere directă într-un context structurat
cunoștințe faptice de bază într-un domeniu de muncă sau de studiu, competențe de bază
cognitive și practice necesare pentru utilizarea informațiilor relevante în scopul executării
sarcinilor și rezolvării problemelor de rutină prin utilizarea unor reguli simple și instrumente,
munca sau studiul sub supraveghere, cu un anumit grad de autonomie
o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru executarea sarcinilor și rezolvarea
problemelor prin selectarea și aplicarea de metode, instrumente, materiale și informații, să
își asume responsabilitatea pentru îndeplinirea sarcinilor în muncă sau de studiu, adaptarea
propriului comportament la circumstanțe pentru rezolvarea problemelor
cunoștințe faptice și teoretice în contexte largi, în cadrul unui domeniu de muncă sau de
studiu, o gamă de abilități cognitive și practice necesare pentru găsirea de soluții la probleme
specifice într-un domeniu de muncă sau de studiu, exercitii de auto-gestionare în cadrul
liniilor directoare de muncă sau de studiu care sunt de obicei previzibile, dar se pot schimba,
supravegherea activității de rutină a altor persoane, preluând o anumită responsabilitate
pentru evaluarea și îmbunătățirea activităților de muncă sau de studiu
cunostinte cuprinzătoare, specializate, faptice și teoretice într-un domeniu de muncă sau de
studiu și conștientizarea limitelor cunoștințelor, o gamă largă de abilități cognitive si practice
necesare pentru a dezvolta soluții creative la probleme abstracte, de gestionare și
supraveghere în contexte de muncă sau de studiu in care nu există schimbări imprevizibile,
revizuirea și dezvoltarea performanțelor proprii și ale altora
cunoștințe avansate într-un domeniu de muncă sau de studiu, care implică înțelegerea critică
a teoriilor și principiilor, abilități avansate, care denotă control și inovație, necesare pentru a
rezolva probleme complexe și imprevizibile într-un domeniu de muncă sau de studiu,
gestionarea activităților tehnice sau profesionale complexe, sau proiecte, asumarea
responsabilității pentru luarea deciziilor în muncă sau de studiu imprevizibile, să își asume
responsabilitatea pentru gestionarea dezvoltării profesionale a indivizilor și grupurilor
cunoștințe foarte specializate, unele dintre care se află în avangarda nivelului de cunoștințe
dintr-un domeniu de muncă sau de studiu, ca bază a unei gândiri și / sau de cercetare /
conștientizare critică a cunoștințelor dintr-un domeniu și la interfața dintre diferite domenii;
de specialitate de rezolvare a problemelor necesare în cercetare și / sau inovație, pentru
dezvoltarea de noi cunoștințe și proceduri și pentru integrarea cunoștințelor din diferite
domenii, gestiona și transformarea situațiilor de muncă sau de studiu care sunt complexe,
imprevizibile și necesită noi abordări strategice; asume responsabilitatea de a contribui la
cunoștințele și practicile profesionale și / sau pentru revizuirea performanței strategice a
echipelor
cunoștințe la cel mai avansat într-un domeniu de muncă sau de studiu și la interfața dintre
domenii, competențele cele mai avansate și specializate și tehnici, inclusiv sinteză și
evaluare, necesare pentru rezolvarea problemelor critice de cercetare și / sau inovație și
pentru extinderea și redefinirea cunoștințelor sau profesionale existente practică,
demonstrează substanțială autoritate, inovație, autonomie, de integritate științifică și
profesională și a unui angajament susținut pentru dezvoltarea de noi idei sau procese în
fruntea de muncă sau de studiu, inclusiv cercetarea

Project No. 2012-1-HU1-LEO05-05823
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

13

Common tool for analysis
Project No.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronym: ECVET - Health-Tourism

6

CARACTERISTICI SPECIFICE CALIFICARILOR PROFESIONALE IN SECTORUL TURISMULUI DE
SANATATE

Calificari profesionale

Calificarea profesionala
este definit si/sau
reglementata la nivel
national, regional sau in
sectorul legilor si
regulilor?

Calificarea profesionala are cerinte
specifice de educatie sau formare
profesionala?

Care este
nivelul EQF al
calificarii
profesionale?

Maseur

 National / regional
 Sectorial

 Cerintele educatiei (specifica: gradul,
cerintele medicale eligibile)

 Nu este
definit/reglementat

 Cerintele cursului (specifica:
_____________________________)

 EQF Nivel 1
 EQF Nivel 2
 EQF Nivel 3
 EQF Nivel 4
 EQF Nivel 5
 EQF Nivel 6
 EQF Nivel 7
 EQF Nivel 8

Caracteristici

Cerintele profesionale (specifica:
_____________________________)
 Fara cerinte

Manager in turismul
de sanatate

 National / regional
 Sectoral

 Cerintele educatiei (specifica: gradul,
cerintele medicale eligibile)

 Nu este
definit/reglementat

 Cerintele profesionale (specifica:
_____________________________)
 Cerintele profesionale (specifica:
____________)
 Fara cerinte

Asistent
fitness/wellness

 National / regional
 Sectoral

 Cerintele educatiei (specifica: gradul,
cerintele medicale eligibile)

 Nu este
definit/reglementat

 Cerintele profesionale (specifica:
_________________________)
 Cerintele profesionale (specifica:
_________________________)
 Fara cerinte

 EQF Nivell 1
 EQF Nivel 2
 EQF Nivel 3
 EQF Nivel 4
 EQF Nivel 5
 EQF Nivel 6
 EQF Nivel 7
 EQF Nivel 8
 EQF Nivel 1
 EQF Nivel 2
 EQF Nivel 3
 EQF Nivel 4
 EQF Nivel 5
 EQF Nivel 6
 EQF Nivel 7
 EQF Nivel 8
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