Γιαηί να ζποσδάζω ζηην ΑΣΤΕΚ;
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εθπαίδεπζε ζην λεπξαιγηθό ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνύ.
 Θα πξαγκαηνπνηήζσ ελλέα κήλεο επνπηεπόκελεο θαη ακεηβόκελεο
πξαθηηθήο άζθεζεο ζε πςεινύ επηπέδνπ μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο
ζε όιε ηελ Διιάδα.
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επηρεηξήζεηο.
 Θα έρσ δπλαηόηεηα ελεξγήο ζπκκεηνρήο ζε ζύγρξνλα ηνπξηζηηθά
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δξώκελα θαη αλάινγεο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηνπ
Αγίνπ Νηθνιάνπ.
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 Θα παξαθνινπζήζσ δηαιέμεηο θαη ζεκηλάξηα ζην πιαίζην ζπλαθώλ
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καζεκάησλ.
 Θα έρσ πξόζβαζε ζηελ ηξάπεδα Αίκαηνο ηεο ΑΣΤΔΚ.
 Θα ζπκκεηέρσ ζε Δζληθνύο θαη δηεζλείο δηαγσληζκνύο επηζηηηζηηθώλ
εθδειώζεσλ θ.α.
 Θα θηινμελεζώ ζηελ όκνξθε θαη γξαθηθή πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ
πνπ έρεη εκπεηξία ζαξάληα θαη πιένλ ρξόλσλ ζηνλ ηνπξηζκό. Ζ
επξύηεξε πεξηνρή είλαη δηεζλέο θνζκνπνιίηηθν ζέξεηξν θαη θηινμελεί
ηα πνιπηειέζηεξα μελνδνρεία ηεο Διιάδαο.

Πληροθορίες:
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Σ.Θ. 70
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Σει. 28410 28565, 28828
Fax.28410 26651
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Η ΑΣΔΚ είλαη ε κία απφ ηηο δπν
Αλψηεξεο
ρνιέο
Σνπξηζηηθήο
Δθπαίδεπζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ
αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ζηε
Ρφδν θαη ζηελ Κξήηε. Η ΑΣΔΚ ηδξχζεθε
ζηελ πφιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. ην 1995
κε ζηφρν ηελ παξνρή άξηηαο εθπαίδεπζεο
ζηελ
εηδηθφηεηα
ηεο
δηνίθεζεο
μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ. ηφρνο ηεο
ρνιήο είλαη ε πξνεηνηκαζία αλψηεξσλ
ζηειερψλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία.
Γλσξίδνληαο φηη ε αλαβάζκηζε ηνπ
Διιεληθνχ θαη γεληθά ηνπ Σνπξηζκνχ
εμαξηάηαη απφ ηελ άξηηα επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε φζσλ
εξγάδνληαη ζην ρψξν απηφ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα δηαγξάκκαηα χιεο
πξνζαξκφδνληαη ζπλερψο πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ επαγγέικαηνο. Έηζη
εμαζθαιίδνληαη νη θαιχηεξεο πξννπηηθέο γηα κηα επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή
ζηαδηνδξνκία ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν. Μάιηζηα νη απφθνηηνη ηεο ρνιήο έρνπλ
απνξξφθεζε ζρεδφλ 100% θαη είλαη πεξηδήηεηνη ζηε ζηειέρσζε μελνδνρεηαθψλ
θαη ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα.
Προϋποθέζεις θοίηηζης και διαδικαζία ειζαγωγής
Οη πξνυπνζέζεηο θνίηεζεο θαη ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ησλ ζπνπδαζηψλ νξίδνληαη
απφ ην Τπνπξγείν Γηα Βίνπ Μάζεζεο & Θξεζθεπκάησλ αλάινγα κε ην εθάζηνηε
ηζρχσλ Δζληθφ χζηεκα Δηζαγσγήο ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηα δε καζήκαηα
επηινγήο πνπ ζα πξέπεη ν ππνςήθηνο λα δειψζεη γηα λα εμεηαζζεί είλαη κία Ξέλε
Γιψζζα.
Πρόγραμμα ποσδών
Η θνίηεζε δηαξθεί επηά (7) εμάκελα θαη ε
παξαθνινχζεζε
ησλ
καζεκάησλ
είλαη
ππνρξεσηηθή. Κάζε εμάκελν πεξηιακβάλεη δύν
θύθινπο ζπνπδώλ: ην Θεωρητικό, πνπ αξρίδεη ηνλ
κήλα Οθηώβξην θάζε αθαδεκαϊθνύ έηνπο θαη ιήγεη
ηνλ Ινύλην ηνπ επνκέλνπ έηνπο, πεξηιακβάλνληαο
δύν δηδαθηηθά εμάκελα ρεηκεξηλό θαη εαξηλό, θαη ηνλ
Πρακτικό (Πξαθηηθή Άζθεζε) πνπ αξρίδεη ηνλ
Ινύιην θαη ιήγεη ζην ηέινο ηνπ κελόο Σεπηεκβξίνπ
θάζε αθαδεκαϊθνύ έηνπο. Πξαγκαηνπνηνύληαη
ζπλνιηθά ελλέα (9) κήλεο ακεηβφκελεο
πξαθηηθήο
άζθεζεο
ζε
επηιεγκέλεο
Ξελνδνρεηαθέο θαη Τνπξηζηηθέο Επηρεηξήζεηο 4 θαη 5
Αζηέξωλ κε ηε κέξηκλα θαη ηελ επνπηεία ηεο Σρνιήο.
* Σο 2013 μεηονομάζεηε από ΑΣΕΑΝ ζε ΑΣΕΚ. www.astecrete.edu.gr

Μαθήμαηα ποσ διδάζκονηαι
Α΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
● Δηζαγσγή ζηνλ Σνπξηζκφ ● Μαγεηξηθή ● Δζηηαηνξηαθή Σερληθή ● Τπεξεζία νξφθσλ
● Οηθνλνκηθά Μαζεκαηηθά ● Αξρέο Γηνίθεζεο ● Αξρέο Οηθνλνκηθήο.
Β΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
● Μαδηθή παξαγσγή θαγεηψλ ● Μπαξ - Πνηά - Οηλνινγία ● Δηζαγσγή ζηνπο Η/Τ ●
Γηαρείξηζε ηξνθίκσλ θαη Πνηψλ ● ηαηηζηηθή Δπηρεηξήζεσλ ● Γεληθέο Αξρέο
Λνγηζηηθήο.
Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
● Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγία Δπηζηηηζηηθψλ Μνλάδσλ ● Τπεξεζία Τπνδνρήο θαη
Κξαηήζεσλ ● Σνπξηζηηθή Οηθνλνκία ● Αξρηηεθηνληθή - Δμνπιηζκφο Ξελνδνρείσλ ●
Λνγηζηηθή εηαηξεηψλ ● ηνηρεία Γηθαίνπ, επηινγή αλάκεζα ζε: ● Σνπξηζηηθή
Κνηλσληνινγία θαη ● Σνπξηζηηθή Φπρνινγία.
Γ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
●
Σήξεζε
ινγαξηαζκψλ
πειαηψλ
●
Μεραλνξγάλσζε Ξελνδνρείσλ ● Σνπξηζηηθή
Γεσγξαθία ηεο Διιάδαο ● Δξγαζηαθέο ρέζεηο
● Αγγιηθή Σνπξηζηηθή Οξνινγία ● Γεχηεξε
μέλε γιψζζα (Σνπξηζηηθή Οξνινγία).
Δ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
●
Σνπξηζηηθφ
Μάξθεηηλγθ
●
Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε ● Ξελνδνρεηαθή
Ννκνζεζία ● Γηνίθεζε Ξελνδνρεηαθψλ Δπηρεηξήζεσλ ● πληήξεζε Δγθαηαζηάζεσλ
θαη Δμνπιηζκψλ Ξελνδνρείσλ ● Γηαπνιηηηζκηθή Δθπαίδεπζε θαη Δπηθνηλσλία ζηνλ
Σνπξηζκφ.,επηινγή αλάκεζα ζε: ● Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο θαη ●Καηαλαισηηθή
πκπεξηθνξά Σνπξίζηα.
ΣΤ΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
● Δπαγγεικαηηθφο Σνπξηζκφο ● Πξνψζεζε
μελνδνρεηαθνχ Πξντφληνο ● Ξελνδνρεηαθφ
Λνγηζκηθφ,
●
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
ζηνλ
Σνπξηζκφ, ● εκηλάξην Σειεηνθνίησλ ●
Φπραγσγία Ξελνδνρείσλ, επηινγή αλάκεζα
ζε: ● Σνπξηζηηθή Αλάπηπμε θαη ● Σνπξηζηηθή
Πνιηηηθή.
Ε΄ ΔΞΑΜΖΝΟ
● Πηπρηαθή Δξγαζία ● Πξαθηηθή Άζθεζε

