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Obsługa konsumenta
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
technologia i organizacja gastronomii

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (inżynier)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
praktyczny

Cykl kształcenia
2020/21

Kod przedmiotu
WBiNoZNTGS.I10B.1423.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Obowiązkowy

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Nie

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Maciej Bienkiewicz

Pozostali prowadzący Maciej Bienkiewicz

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 8
Ćwiczenia laboratoryjne: 16

Liczba
punktów ECTS
2.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1 przekazanie wiedzy z zakresu obowiązujących zasad obsługi klientów w zakładach gastronomicznych

C2 uświadomienie słuchaczom w jaki sposób znajomość i stosowanie zasad prawidłowej obsługi gości kształtuje
jakość usług gastronomicznych
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Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
kryteria podziału zakładów gastronomicznych
w zależności od rodzaju oferowanych usług oraz
wymagania stawiane osobom pracującym
na stanowiskach związanych z obsługą konsumenta

TOG_P6S_WK09,
TOG_P6S_WK11 Zaliczenie pisemne

W2

w zaawansowanym stopniu zasady obsługi
konsumenta, prawidłowego przygotowywania
i nakrywania stołów oraz metody serwowania potraw
i napojów, a także wykazuje w zaawansowanym
stopniu wiedzę z zakresu organizacji usług
cateringowych

TOG_P6S_WG08,
TOG_P6S_WK09,
TOG_P6S_WK10

Zaliczenie pisemne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

W3 specyfikę pracy z klientem w obiektach
gastronomicznych

TOG_P6S_WK09,
TOG_P6S_WK10,
TOG_P6S_WK11

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Umiejętności – Student potrafi:

U1
przygotować nakrycie stołu do różnych posiłków,
właściwie dobierać zastawę stołową oraz stosować
właściwe metody serwowania potraw i napojów

TOG_P6S_UW02
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U2
identyfikować wymagania różnych grup klientów,
prawidłowo zastosować zasady tworzenia kart menu
oraz dokonywać oceny jakości świadczonych usług
w zakładzie gastronomicznym

TOG_P6S_UW06,
TOG_P6S_UW10

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

U3
pracować w zespole przyjmując różne funkcje
i zadania zależnie od sytuacji, a także rozwiązywać
złożone i nietypowe problemy występujące podczas
kontaktu z konsumentem

TOG_P6S_UK11,
TOG_P6S_UO13,
TOG_P6S_UW01

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1 wykorzystania wiedzy z zakresu gastronomii w celu
zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług

TOG_P6S_KK02,
TOG_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

K2 profesjonalnego podejście do potrzeb konsumenta
oraz do przestrzegania zasad etyki zawodowej

TOG_P6S_KR06,
TOG_P6S_KR07,
TOG_P6S_UU14

Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Wykonanie
ćwiczeń

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 8

Ćwiczenia laboratoryjne 16
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Przygotowanie do zajęć 4

Udział w egzaminie 1

Konsultacje 16

Przygotowanie prezentacji/referatu 3

Przygotowanie raportu 3

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
59

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
41

ECTS
1.5

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
19

ECTS
0.7

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Wykład 1. Działalność usługowa zakładów gastronomicznych. Stanowiska pracy w
zakładach gastronomicznych. Zakres czynności na poszczególnych stanowiskach.
Kwalifikacje pracowników na poszczególnych stanowiskach. Poziom i kultura
obsługi konsumenta.

Wykład 2. Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi konsumenta. Czynności
porządkowe wykonywane w części handlowej. Wyposażenie części handlowej i
ekspedycyjnej zakładów gastronomicznych. Podstawowy sprzęt niezbędny do
obsługi konsumentów.

Wykład 3. Ogólne zasady serwowania w zakładzie gastronomicznym. Zasady
przygotowania potraw przez kelnera w obecności gościa – serwis specjalny.

Wykład 4. Rodzaje kart menu. Zasady tworzenia kart menu.

Wykład 5. Elementy baristerstwa

Wykład 6. Elementy enologii

Wykład 7. Elementy barmaństwa

Wykład 8. Obsługa konsumenta w obiektach hotelowych. Organizacja przyjęć
okolicznościowych. Catering.

Wykład
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2.

Ćwiczenie 1. Ćwiczenia wprowadzające. Zasady BHP i PPoż. Zasady zaliczenia
ćwiczeń.

Ćwiczenie 2-3. Bielizna stołowa. Zastawa stołowa porcelanowa i szklana. Zestaw
sztućców podstawowych, zestaw rozszerzony oraz sztućce specjalne. Technika
przenoszenia zastawy stołowej porcelanowej i szklanej. Zasady nakrywania do
stołu w zależności od rodzaju obsługi kelnerskiej.

Ćwiczenie 4-6. Zasady serwowania dań i napojów – serwis kelnerski.
Projektowanie kart menu w zależności od charakteru zakładu gastronomicznego
oraz tworzenie okolicznościowych kart menu. 

Ćwiczenie 7-8. Elementy baristerstwa: niezbędny sprzęt i zastawa. Technika
sporządzania i podawania napojów bezalkoholowych gorących i zimnych.

Ćwiczenie 9-10. Elementy enologii: niezbędny sprzęt i zastawa. Technika
sporządzania i podawania napojów alkoholowych. 

Ćwiczenie 11-12. Elementy barmaństwa: niezbędny sprzęt i zastawa. Technika
sporządzania i podawania napojów bezalkoholowych i alkoholowych.

Ćwiczenie 13-16. Praktyczna obsługa konsumenta – zajęcia terenowe.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda sytuacyjna, Pokaz/demonstracja, Praca w grupie, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach
symulacyjnych, Ćwiczenia, Wizyta studyjna

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Aktywność na zajęciach 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach, Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń 50%

Dodatkowy opis

Kluczowym elementem decydującym o zaliczeniu ćwiczeń jest udział w zajęciach organizowanych w lokalach
gastronomicznych.

Wymagania wstępne
Student chcący realizować przedmiot "Obsługa konsumenta" musi uzyskać ocenę pozytywną z następujących przedmiotów:
- Staż technologiczny

Literatura
Obowiązkowa

Czarniecka-Skubina E. Obsługa konsumenta w gastronomii i cateringu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.1.
Joanna Duda. Obsługa konsumenta w hotelarstwie: podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa Cz. 1 i 2.2.
Wydawnictwo REA, Warszawa 2007-2008.

Dodatkowa

Czasopisma: Hotelarz, Food Service, Nowości Gastronomiczne, Przegląd Gastronomiczny1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

TOG_P6S_KK02 Absolwent jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu nauk o żywności i technologii gastronomii w
rozwiązywaniu problemów zawodowych

TOG_P6S_KO03 Absolwent jest gotów do podejmowania odpowiedzialności za wysoką jakość i bezpieczeństwo
produktów żywnościowych

TOG_P6S_KR06 Absolwent jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych

TOG_P6S_KR07 Absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu technologa gastronomii

TOG_P6S_UK11 Absolwent potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; przedstawiać i oceniać różne
opinie i stanowiska oraz uzasadniać swoje stanowisko

TOG_P6S_UO13 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, przyjmując w nim różne
role,

TOG_P6S_UU14 Absolwent jest gotów dokonać samooceny własnych kompetencji oraz rozumie potrzebę ciągłego
zawodowego dokształcania się

TOG_P6S_UW01
Absolwent potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę i wiedzę pochodzącą z różnych źródeł w rozwiązywaniu
złożonych i nietypowych problemów zawodowych oraz innowacyjnych działaniach technicznych i
technologicznych z poszanowaniem praw autorskich

TOG_P6S_UW02 Absolwent potrafi posługiwać się sprzętem i aparaturą stosowanymi w produkcji żywności oraz
technologii gastronomii

TOG_P6S_UW06 Absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów
technicznych i technologicznych w aspekcie technologii i organizacji gastronomii

TOG_P6S_UW10
Absolwent potrafi dokonać oceny organizacyjno-ekonomicznej proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych oraz podejmowanych działań zawodowych w zakresie technologii i organizacji
gastronomii

TOG_P6S_WG08
Absolwent zna i rozumie złożone rozwiązania organizacyjne i projektowe i potrafi zastosować je w
dziedzinie technologii gastronomii i żywienia zbiorowego z wykorzystaniem różnych technik, w tym
również informatycznych

TOG_P6S_WK09 Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym ekonomiczne, prawne i inne uwarunkowania
różnych rodzajów działalności związanej produkcją i dystrybucją żywności

TOG_P6S_WK10
Absolwent zna i rozumie uwarunkowania oraz standardy prowadzenia działalności gospodarczej oraz
rozwoju przedsiębiorstwa, a także podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności przemysłowej i prawa
autorskiego.

TOG_P6S_WK11 Absolwent zna i rozumie dylematy współczesnej cywilizacji oraz relacje społeczne


