SPECJALNOŚĆ SPA&WELLNESS - studia I stopnia
Predyspozycje kandydatów:
Specjalizacja przeznaczona jest dla osób łatwo nawiązujących kontakty z ludźmi,
sumiennych i lubiących zgłębiać wiedzę z dziedzin humanistycznych i biologicznych.
Treści realizowane na specjalizacji:
Tematyka studiów I stopnia SPA&Wellness skupia się na szerokim zakresie
wiadomości czerpiących z kosmetologii, fizjoterapii, odnowa biologicznej, medycyny
konwencjonalnej i naturalnej oraz różnorodnych rytuałów zdrowotnych pochodzących z
niemal każdej kultury, ze wszystkich zakątków globu. Studenci w praktyce zdobywają wiedzę
i umiejętności z wykonywania zabiegów wodnych wraz z uzupełniającymi je zabiegami
rytualnymi. Podczas zajęć uczą się wykonywania zabiegów z aparaturą stosowaną w
kosmetyce, fizjoterapii, odnowie biologicznej i medycynie estetycznej oraz z wyposażeniem
w obiektach SPA&Wellness. Zdobywają również umiejętności wykonywanie masaży
egzotycznych i relaksujących, zabiegów terapeutycznych oraz stosowanie naturalnych
składników. Praktykę zdobywać będzie można w hotelowych i uzdrowiskowych obiektach
SPA&Wellness oraz Day SPA i Medical SPA.
Celem studiów na specjalizacji jest wykształcenie profesjonalnej kadry w obiektach
SPA&Wellness. Nasi absolwenci zostaną przygotowani do:
 wykonywania skomplikowanych zabiegów pielęgnacyjnych z aparaturą (np. kawitacja,
mikrodermabrazja, radiage, lipoliza)
 wykonywania zabiegów z zakresu medycyny konwencjonalnej i naturalnej oraz
fizjoterapii i odnowy biologicznej (np. hydroterapia, bańki chińskie, balneoterapia)
 wykonania masaży egotycznych i relaksacyjnych oraz wykonywania zabiegów rytualnych
( masaż gorącymi kamieniami, Pantai Laur, Hammam)
 opracowania programów i pakietów terapeutycznych oraz umiejętnego łączenia oferty
SPA&Wellness do oferty turystyczno rekreacyjnej
 profesjonalnej obsługi klienta w obiektach SPA&Wellness
 przygotowania działań marketingowych oraz zarządzania obiektem SPA&Wellness
Przedmioty realizowane na specjalności I stopień:
 Podstawy Spa & Wellness
 Kosmetologia i Fizjoterapia
 Zabiegi w Spa & Wellness
 Masaż w Spa & Wellness
 Marketing w Spa & Wellness
 Zarządzenie obiektem Spa & Wellness
Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci znajdą zatrudnienie w obiektach SPA, Wellness, Day SPA, Medical SPA,
kurortach lub uzdrowiskach na stanowiskach: związanych z wykonywaniem zabiegów i
obsługą klienta, kierowniczych, marketingowych. Nasi absolwenci poradzą sobie również z
poprowadzeniem własnej firmy w tej branży.
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