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TECHNIK HOTELARSTWA
Twoi goście zawsze czują się jak u siebie? Hołdujesz zasadzie „tam dom
gdzie serce twoje”? Chcesz poznawać nowych ludzi i dbać o ich dobre
samopoczucie?

1. świadectwo ukończenia szkoły
2. świadectwa potwierdzające kwalifikację
w zawodzie wydane przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną (OKE)
po zdanych egzaminach:
TG.12. - Planowanie i realizacja usług w
recepcji
TG.13. - Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie
3. dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez OKE w przypadku
zdania egzaminów zawodowych z zakresu
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych
w danym zawodzie
4. świadectwo dojrzałości wydane przez
OKEdla absolwenta, który zdał egzamin
maturalny

Zostań technikiem hotelarstwa. Nasi absolwenci są mistrzami profesjonalnej
gościnności. Szkolimy ich nie tylko z praktycznej nauki zawodu. Nacisk
kładziemy także na naukę języków obcych stanowiących przepustkę do
podjęcia pracy w wymarzonym miejscu.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA
- rezerwowanie usług hotelarskich
- wykonywanie prac związanych z obsługą gości w recepcji
- przygotowywanie pokoi do przyjęcia gości
- przygotowywanie i podawanie śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
- przyjmowanie i realizacja zamówień na usługi hotelarskie
- udzielanie informacji turystycznej
- prowadzenie działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
- posługiwanie się biegle językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego

A CO PO TECHNIKUM?

PRZEDMIOTY ZAWODOWE
- Organizacja pracy w hotelarstwie
- Działalność recepcji
- Usługi żywieniowe w hotelarstwie
- Marketing usług hotelarskich
- Podstawy działalności przedsiębiorstwa
hotelarskiego
- Jezyk angielski w hotelarstwie
- Techniki pracy w hotelarstwie
- Obsługa konsumenta
- Obsługa informatyczna w hotelarstwie

Jako absolwent kierunku Technik hotelarstwa możesz iść dalej na studia lub do
szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w:
- obiekty hotelarskie – hotele, pensjonaty, schroniska, etc
- ruchoma baza noclegowa – promowa, kolejowa, lotnicza, etc
- obiekty wypoczynkowe
- domy akademickie
- domy pracy twórczej
- uzdrowiska
- branżowe organizacje i stowarzyszenia

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM
Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
- TG.12. – pod koniec pierwszego półrocza klasy III,
- TG.13. – pod koniec pierwszego półrocza IV klasy.
Praktyki zawodowe odbywają się w II półroczu II klasy (160 godz. – 4 tyg.), w II
półroczu III klasy (80 godz. – 2 tyg.) oraz w I półroczu IV klasy (80 godz. – 2 tyg.)
w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego
zawodu, np. hotele, hostele, biura podróży.

DODATKOWE KURSY
W trakcie nauki możesz wziąć udział
w różnych kursach, między innymi:
- Język migowy
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Animator czasu wolnego
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NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas!
- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje
- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia

www.technikum.pl

