SPECJALNOŚĆ „TERAPEUTA SPA” – studia drugiego stopnia
Egzamin:
Dla studentów przewidziany jest egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu:
prawidłowego przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych oraz z aparaturą jak: zabiegi
kosmetyczne kawitacja, mikrodermabrazja, mikroprądy, prąd galwaniczny, lipoliza,
elektrostymulacja, body wrap oraz masaż bańką chińską, masaż próżniowy, masaż
gorącymi kamieniami i masaż Pantai Laur.
Z egzaminu zwolnieni są absolwenci AWFiS po specjalizacji SPA&Wellness.
Predyspozycje kandydatów:
Specjalizacja przeznaczona jest dla osób które już mają doświadczenie, wiedze
i umiejętności z wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, modelujących
sylwetkę oraz różnych form masaży.
Treści realizowane na specjalizacji:
Tematyka specjalizacji skupia się na rozwijaniu wiedzy i umiejętności studentów
o różne formy masaży jak masaże Ayurvedy, masaże egzotyczne. Studenci nauczą się
przeprowadzania seansów aromatycznych w saunach, masaży witkami i pianą jako Sauna
Majster oraz wykonywania zabiegów kosmetyki leczniczej oraz niezbędnej umiejętności
w pracy Terapeuty SPA jaka jest przeprowadzanie treningów relaksacyjnych. Wiedza
praktyczna uzupełniona jest o anatomię oraz balneologię.
Cel studiów na specjalizacji:
Wykształcenie Terapeutów SPA na poziomie wymagań pracodawców
międzynarodowych. Nasi absolwenci poradzą sobie w pracy w każdym obiekcie
SPA&Wellness. Nasi absolwenci zostaną przygotowani do:
 Wykonywania masaży Ayurvedy jak - abhyanga, shirodara, udwartana


Wykonywania masaży egzotycznych jak - masaż świecą, bambusami, muszlami



Wykonywanie masażu klasycznego



Wykonywania zabiegów kosmetyki leczniczej z zastosowaniem prądu,
światłoterapii, fal radiowych oraz ultradźwięków.



Przeprowadzanie treningów relaksacyjnych



Zapoznanie z anatomią człowieka



Zapoznanie z szeroka ofertą balneologiczną i odnowy biologicznej w SPA



Zapoznanie w przepisami prawnymi i odpowiedzialnością prawną

Przedmioty realizowane na specjalności Terapeuta SPA


Anatomia człowieka



Balneologia w obiektach SPA



Fizjoterapeutyczne metody o odnowie biologicznej



Funkcje i zadania terapeuty Sauna majster



Kosmetyka lecznicza



Prawne aspekty funkcjonowania obiektów SPA



Stosowanie technik relaksacyjnych



Techniki masaży Ajurwedyjskich



Zabiegi egzotyczne w obiektach SPA

Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci znajdą zatrudnienie w międzynarodowych obiektach SPA, Wellness, Day
SPA, Medical SPA, kurortach lub uzdrowiskach na stanowiskach: związanych
z wykonywaniem zabiegów i obsługą klienta oraz na stanowiskach kierowniczych i
marketingowych. Nasi absolwenci poradzą sobie również z poprowadzeniem własnej firmy
w branży SPA.
Kontakt:
mgr Małgorzata Kowza-Dzwonkowska
email mkd@awf.gda.pl.

