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Tantárgyi adatlap 
 
 

1. Alapadatok 
 

1.1 Felsőoktatási intézmény neve  Partiumi Keresztény Egyetem 
1.2 Kar  Gazdaság- és Társadalomtudományi 
1.3 Tanszék  Gazdaságtudományi 
1.4 Tanulmányi szakterület  Üzleti gazdálkodás 

1.5 Képzés típusa MA 

1.6 Tanulmányi program Idegenforgalmi gazdálkodás 

 
 

2. Tantárgy adatai 
 

2.1 Tantárgy neve Gyógy- és Egészségturizmus 

2.2 Tantárgyfelelős - kurzus Conf. Univ. Dr. Molnar Elisabeta Ilona 

2.3 Szeminárium Conf. Univ. Dr. Molnar Elisabeta Ilona 
2.4 Évfolyam II 

2.5 Szemeszter 3 

2.6 Számonkérés jellege Col 

2.7 Tárgy jellege DS 

 
 

3. Tervezett óraterhelés 
 

3.1 Heti óraszám 4 3.2 ebből kurzus 2 3.3 szeminárium 2 

3.4 Tanmenetben szereplő teljes óraszám 56 3.5 ebből kurzus 28 3.6 szeminárium 28 

Időkeret elosztása óra 

Tankönyvből/jegyzetből/bibliográfiából történő tanulmányok 60 

Könyvtári, digitális vagy terepi adatgyűjtéssel töltött időkeret 30 

Szemináriumi munka (témakidolgozás, referátum, prezentáció, portfólió, esszé) 46 

Témavezetés, tutori tevékenység 4 

Vizsgáztatás 4 

Egyéb tevékenységek - 

3.7 Önállóan végzett tanulmány 144 

3.8 Teljes félévi óraszám 200 

3.9 Egyetemi kreditszám 8 

 
 

4. Előfeltételek  
 

4.1 Tantervnek megfelelő  - 

4.2 Kompetencia alapú  - 

 
 

5. Oktatási feltételek 
 

5.1 Kurzushoz kapcsolódó Előadóterem, számítógép, videóprojektor, tábla, internet 

5.2 Szemináriumhoz kapcsolódó Szemináriumi terem, számítógép, videóprojektor, tábla, internet 
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6. Szakspecifikus kompetenciák 
Szakmai 
kompetenciák 

CP 1. A nemzetközi turizmus idegenforgalmi környezetének értékeléséhez szükséges tudás 
magyarázata, értelmezése és megfelelő felhasználása. 
CP 2. A döntéshozatalhoz és annak hatásának méréséhez szükséges fogalmak, módszerek, 
és eszközök meghatározása és alátámasztása. 
CP 3. Komplex üzleti rendszerek bevonása az egyes üzleti helyzetekben a döntéshozatalok 
során 
CP 4. A tudás integrált rendszereinek és a szervezeti vezetői képességeknek a 
meghatározása és megismerése. 

Transzverzális 
 kompetenciák 

CT 1. A szakmai etika szabályainak, normáinak és értékeinek alkalmazása az önálló, 
felelős és hatékony munkavégzés (önálló vagy csoportos döntéshozatalok) során; 
CT 3. Folyamatos szakmai fejlődés szükségességének a felismerése, a karrierfejlesztés 
biztosítása érdekében, a változó munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. 

 
7. Tantárgy célja (a szakspecifikus kompetenciák táblázata szerint) 
   7.1 A tantárgy általános  
célkitűzései 

 A gyógy- és wellnessturizmus lehetőségeinek ismerete; 
 Egészség- és wellness turizmus fejlődése az országban és világszerte 
 A gyógyfürdő, az egészség és wellness turizmus szerepe a vendéglátásban 

7.2 Specifikus 
célkitűzések 

 A gyógyfürdő, az egészség és a wellness turizmus speciális működési 
mechanizmusainak megértése és ismerete 

 Természetes és humán erőforrások hasznosítása a fenntartható fejlődés érdekében és az 
optimális gazdasági és társadalmi hatékonyság elérése a fürdő- és tengerparti 
üdülőhelyeken 

 A vezetői képességek elsajátítása gyakorlati feladatokon keresztül, egyéni és 
csapatprojektek révén. 

 
8. Tantárgyi tematika 

     8.1 ELŐADÁS Módszerek Megjegyzés 
1. Általános bevezető, sajátosságok, a gyógy-turizmus története Prezentáció, előadás, 

interaktív bemutató 
2 óra 

2. Egészségturizmus. Meghatározás, jellemzők. Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

3.A gyógyturizmus. Balneológia - a balneológia szerepe, fejlődése és 
a jövőbeli trendek 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

4.Wellness - Wellness turizmus Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

5. Gyógyfürdők Romániában, a gyógyhatás természeti tényezői. Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

5. Gyógyfürdők Romániában, a gyógyhatás természeti tényezői. Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

7. Gyógyfürdők a legfontosabb európai turisztikai orszákogban.  
Természeti tényezők a gyógyításban. 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

8.A termálfürdők és tengerparti üdülők  infrastruktúrájának elemzése 
Romániában.  

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

9. Minőségbiztosítás a gyógy-, wellness, és egészségturizmusban.  
Standardok. 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

10. Kereslet és kínálat a gyógy-, egészség- és wellness turizmusban 
hazai és nemzetközi szinten. 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

11.A turisztikai forgalom elemzése a gyógy- és az 
egészségturizmusban, meghatározó tényezők az idegenforgalmi 
forgalom növekedésében. 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

12. A gyógyfürdő és az egészségügyi turizmus összekapcsolása más 
idegenforgalmi tevékenységekkel.  
 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

13. Stratégiák a gyógy - és egészségturizmus fejlesztésben  
Romániában. A fejlesztés hatásai a környezetre és a helyi 
közösségekre. 

Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 

14. Nemzeti és nemzetközi jog a szakterületen.  Prezentáció, előadás, 
interaktív bemutató 

2 óra 
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8.2 Szeminárium Módszerek Megjegyzés 
1. Trendek a gyógy - és egészségturizmus fejlesztésében Vita 2 óra 

2. Egészségturizmus. Szolgáltatások, minőség, trendek. Esettanulmányok, viták 2 óra 

3. A nemzeti és nemzetközi gyógyturizmus trendjei.  Esettanulmányok, viták 2 óra 

4. A wellness turizmus, wellness központok Romániában és a 
világban   

Esettanulmányok, viták 2 óra 

5. Az idegenforgalmi erőforrások és a gyógyhatás természeti 
tényezőinek azonosítása a romániai gyógy-üdülőhelyeken és 
tengerparti üdülőhelyeken.  

Esettanulmányok, viták 2 óra 

6. Az idegenforgalmi erőforrások és a gyógyhatás természeti 
tényezőinek azonosítása az európai gyógy-üdülőhelyeken és 
tengerparti üdülőhelyeken. 

Esettanulmányok, viták 2 óra 

7. Esettanulmányok: egy gyógyfürdő technikai és infrastruktúrális 
elemei. 

Esettanulmányok, viták 2 óra 

8. A gyógy- és egészségturizmus szabványai  Esettanulmányok, viták 2 óra 

9. Projektek - gyógyfürdőhelyek Romániában 
 

Projekt-bemutatók 2 óra 

10. A gyógy-, tengerparti és egészségügyi turizmus iránti kereslet 
 és kínálat elemzése. 

Esettanulmányok, viták 2 óra 

11. A Lotus Therm Spa&Luxury Resort gyógyfürdő meglátogatása. Szakmai látogatás, viták  2 óra 

12. A  gyógy- és egészségügyi turizmus fejlesztésének hatása a 
környezetre és a helyi közösségekre. Esettanulmány 

Esettanulmányok, viták 2 óra 

13. A gyógyturizmus szerepe a gazdasági és társadalmi környezetben.  Esettanulmányok, viták 2 óra 

 14.  A nagyváradi Hilton Welness Hotel meglátogatása. Szakmai látogatás, viták 2 óra 
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       9. Megfelelőség 

A tantárgyi tematika megfelel a romániai és a külföldi egyetemeken alkalmazott tantárgyspecifikus gyakorlatnak, 
illetve a szakmai szervezetek szakspecifikus elvárásainak.  

 
    10. Értékelés 

Tevékenység 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Arány a végső jegyből 
10.4 Kurzus Végső vizsga Vizsga 60% 

10.5 Szeminárium Folyamatos értékelés Egyéni és csoportmunka, recenzió 
írása, a szemináriumokon történő 
részvétel.  

40% 

10.6 Minimális teljesítési standard 
Az értékelési pontok 50 %-nak a megszerzése (20% a szemináriumok, 30% a vizsga  során). 
  
Dátum Tantárgyfelelős aláírása Szeminarista aláírása 
25.09.2021       

 
Tanszéki jóváhagyás időpontja Tanszékvezető aláírása 

 
 


