Sportanimátor
szakirányú továbbképzési szak
I. A szakirányú továbbképzés neve:
Sportanimátor szakirányú továbbképzési szak
II. A szakirányú továbbképzési szak FIR-kódja:
III. A létesítést engedélyező határozat ügyiratszáma:
OH-FHF/121-4/2009.
IV. A létesítő intézmény neve:
Nyíregyházi Főiskola
V. A szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelménye:
1.

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
Sportanimátor szakirányú továbbképzési szak

2.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Sportanimátor

3.

A szakirányú továbbképzés képzési területe:
Sporttudomány

4.

A felvétel feltételeként meghatározott alapképzési és
mesterképzési szakok és szakképzettségek megnevezése:
Sporttudományi főiskolai szintű szakokon, valamint a sporttudomány képzési terület
alapképzési szakjain szerzett végzettség és szakképzettség. A tanító alapképzési
szakon végzettek közül azok kérhetik a felvételüket, akik tanulmányaik során a
testnevelés és sport műveltségterületet választották.
5.

Képzési idő:
2 félév

6.

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő
kreditpontok száma:
60 kredit

7.

A szakirányú továbbképzési szakképzési célja, az
elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A hallgatók képesek legyenek a képzés befejeztével sportanimátorként a
munkaerő piacon önállóan megjelenni és elhelyezkedni. Szakmai felkészültséggel
garantálni tudják a sportanimátori munka legmagasabb minőségét, a társadalmi
elvárásoknak megfelelően. A kiegészítő ismereteik alapján alkalmassá váljanak a
tevékenység egyéni vállalkozás alapján történő működtetésére
a) A sportanimátorok ismerik:
― a különböző korú, eltérő kultúrához tartozó csoportokkal/egyénekkel
történő kommunikáció és kapcsolatteremtés eszközeit,
― a szabadidő hasznos eltöltésének a sportolással történő
szórakoztatásnak szintereit, eszközeit,
― a tevékenység során felkínált programok megszervezését, szakszerű
lebonyolítását,
― a sportmozgások e szintjén felmerülő anatómiai, élettani ismereteket,
― a tevékenység vállalkozás szintű vezetésének ismereteit.

b) A szakképzettség birtokában a végzettek alkalmasak:
― szállodák, wellness hotelek, egészségközpontok, gyógyfürdők
alkalmazásában mozgásprogramok tervezésére, szervezésére és
levezetésére,
― szabadidősport és rekreációs programszervezésre,
― sportmenedzseri teendők ellátására,
― sportanimátori munkakörök betöltésére.

c) A szakképzettség gyakorlásához szükséges adottságok és készségek:
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

8.

9.

kreativitás, intuíció és módszeresség,
hitelesség, fittség,
megbízhatóság,
empátia,
jó kommunikációs készség,
igény az elmélyült és minőségi munkára,
a szakmai továbbfejlődéshez való pozitív hozzáállás,
nyitottság, tolerancia, elfogadó attitűd,
önismeret,
sikerorientáltság,
önálló karrierépítési készség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó főbb
ismeretkörök és kredit értékei:
Szakmai alapozó ismeretek:
23 kredit
(Funkcionális anatómia, terhelés élettan,
Sportegészségügy, sportsérülések,
elsősegélynyújtás, Kommunikációs
ismeretek, Fitness irányzatok elmélete és
gyakorlata, Egészségkultúrák, életmód,
Személyiségfejlesztés, Gyakorlati
kommunikáció, beszédviselkedés.)
Differenciált szakmai ismeretek:
33 kredit
(Sportanimáció elmélet, Sportanimáció
módszertan és gyakorlat, Sportrekreációs
mozgásformák, Szállodai ismeretek,
Nemzetközi protokoll, etikett, Turisztikai
ismeretek, A sportanimáció pedagógiája, A
sportanimáció pszichológiája, Külső
szakmai gyakorlat.)
Szakdolgozat:
4 kredit

