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Praktyka techniczna
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
2021/22

Kod przedmiotu
WBiNoZNTGS.I2B.1849.21

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, Mirosław Żmijewski, Danuta Figurska-Ciura

Pozostali prowadzący Mirosław Żmijewski

Okres
Semestr 2

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 240

Liczba
punktów ECTS
9.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Realizacja praktyki technicznej pozwala na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania zakładów
gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia zakładów, obsługi maszyn i urządzeń
wykorzystywanych w gastronomii, a także pozwala na zapoznanie się ze sposobem organizacji pracy w tych
placówkach.
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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

w stopniu zaawansowanym podstawowe
uwarunkowania prawne różnych rodzajów działań
związanych z funkcjonowaniem zakładu
gastronomicznego, a także rozumie konieczność
przestrzegania obowiązujących w zakładzie procedur
i regulaminów

TOG_P6S_WK09
Zaliczenie ustne,
Sprawozdanie z odbycia
praktyki

W2
asortyment maszyn, urządzeń i sprzętu pomocniczego
wykorzystywanych w zakładach gastronomicznych
oraz rozumie zasadę ich działania

TOG_P6S_WG05
Zaliczenie ustne,
Sprawozdanie z odbycia
praktyki

W3 podstawowe fakty i pojęcia oraz zależności społeczne
charakterystyczne dla zakładów gastronomicznych TOG_P6S_WG01

Zaliczenie ustne,
Sprawozdanie z odbycia
praktyki

W4
zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
i energetycznej oraz dotyczące ochrony środowiska,
które obowiązują w zakładach gastronomicznych

TOG_P6S_WG07 Sprawozdanie z odbycia
praktyki

Umiejętności – Student potrafi:

U1
dokonać samooceny własnych kompetencji oraz
rozumie potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania
się

TOG_P6S_UU14
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

U2
przygotować własne stanowisko pracy w zależności
od powierzonego zadania oraz wymogów ergonomii,
BHP i PPoż

TOG_P6S_UO13
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta

U3
dobrać sprzęt w zależności od zaplanowanych
procesów technologicznych oraz przeprowadzić proces
z jego wykorzystaniem

TOG_P6S_UW02,
TOG_P6S_UW09

Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Sprawozdanie
z odbycia praktyki

U4

wskazać etapy w prostych procesach
technologicznych mające kluczowe znaczenie dla
zachowania bezpieczeństwa produkcji, a także
dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania
istniejących systemów obowiązujących w zakładzie
gastronomicznym

TOG_P6S_UW03
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Sprawozdanie
z odbycia praktyki

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
działania i współdziałania w zorganizowanych
warunkach, pod bezpośrednim nadzorem oraz jest
przygotowany do oceniania swoich działań
i ponoszenia ich konsekwencji

TOG_P6S_KK01,
TOG_P6S_KO03

Obserwacja pracy
studenta

K2 przestrzegania zasad obowiązujących przy produkcji
i dystrybucji żywności TOG_P6S_KR06 Obserwacja pracy

studenta

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 240
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Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
240

ECTS
9.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
240

ECTS
9.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Szkolenie BHP. 2. Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną zakładu
gastronomicznego. 3. Zapoznanie z zakresem działalności
przedsiębiorstwa/instytucji. 4. Zapoznanie się z układem funkcjonalnym zakładu
gastronomicznego. 5. Zapoznanie z gospodarką wodno-ściekową oraz zasadami
gospodarowania odpadami. 6. Zapoznanie z gospodarką energetyczną zakładu
gastronomicznego. 7. Zapoznanie z zasadami gospodarki magazynowej. 8.
Zapoznanie się z regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w zakładzie, z
uwzględnieniem działań dotyczących ochrony środowiska. 9. Zapoznanie z
przepisami i normami produkcji gastronomicznej stosowanymi w zakładzie
gastronomicznym. 10. Analiza dokumentacji technologicznej. 11. Zapoznanie z
systemami zapewnienia jakości oraz dokumentacją. 12. Zasady monitoringu CCP
w procesach produkcyjnych. 13. Analiza wymagań i zadań zawodowych na
poszczególnych stanowiskach pracy, z uwzględnieniem zasady równości płci. 14.
Zapoznanie z zasadami organizacji własnego stanowiska pracy zgodnie z
zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej. 15. Zapoznanie z zasadami ustalania w czasie kolejności
wykonywania powierzonych zadań, zgodnie z aktualną sytuacją w zakładzie –
obłożenie, liczba pracowników, konstrukcja grafiku pracy. 16. Zasady komunikacji
interpersonalnej. 17. Zasady utrzymywania porządku i czystości w zakładzie
gastronomicznym oraz przestrzegania wymogów sanitarnych i BHP. 18.
Zapoznanie się z rodzajami, zasadą działania oraz obsługą urządzeń grzewczych
wykorzystywanych w zakładzie gastronomicznym oraz ich podstawowym
wyposażeniem. 19. Zapoznanie się z rodzajami, zasadą działania oraz obsługą
urządzeń chłodniczych wykorzystywanych w zakładzie gastronomicznym oraz ich
podstawowym wyposażeniem. 20. Zapoznanie się z rodzajami, zasadą działania
oraz obsługą urządzeń myjących wykorzystywanych w zakładzie
gastronomicznym oraz ich podstawowym wyposażeniem. 21. Zapoznanie się z
rodzajami, zasadą działania oraz obsługą urządzeń/sprzętu do
transportu/utrzymania ciepła wykorzystywanych w zakładzie gastronomicznym
oraz ich podstawowym wyposażeniem. 22. Zapoznanie się z rodzajami, zasadą
działania oraz obsługą sprzętu pomocniczego wykorzystywanego w zakładzie
gastronomicznym oraz ich podstawowym wyposażeniem. 23. Zapoznanie się z
asortymentem naczyń kuchennych wykorzystywanych w zakładzie
gastronomicznym. 24. Zapoznanie się z asortymentem naczyń stołowych
wykorzystywanych w zakładzie gastronomicznym.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta, Sprawozdanie z
odbycia praktyki 100%

Literatura
Obowiązkowa

Czarniecka - Skubina E. (red.): Technologia gastronomiczna Wyd. SGGW, Warszawa 20161.
Neryng A. Wyposażenie zakładów gastronomicznych z elementami techniki i projektowania. Wydawnictwo SGGW,2.
Warszawa 2003
Marketing w gastronomii , 2011, Sala J., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne3.
Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią 2001, Knowles T., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne4.
Managing Food and Nutrition Services For the Culinary, Hospitality, and Nutrition Professions 20075.

Dodatkowa

Wybrane aktualne artykuły i opracowania z literatury branżowej: „Nowości Gastronomiczne”, gastrona.pl itp.1.
Materiały udostępniane przez zakład oraz opiekuna praktyk2.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

TOG_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy i umiejętności w aspekcie sposobu
funkcjonowania istniejących systemów technicznych i technologicznych w technologii i organizacji
gastronomii

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_UO13 Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w zespole, przyjmując w nim różne
role,

TOG_P6S_UU14 Samodzielnie planować i realizować własną karierę zawodową, rozumie potrzebę uczenia się przez całe
życie

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

TOG_P6S_UW03 Absolwent potrafi wskazywać odpowiednie metody, techniki oraz prowadzić procesy technologiczne
stosowane w przemysłowej produkcji żywności i jej utrwalaniu

TOG_P6S_UW09 Absolwent potrafi dobrać oraz stosować właściwych metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki
matematyczne oraz informacyjno-komunikacyjne (ICT)

TOG_P6S_WG01
Absolwent zna i rozumie w stopniu zaawansowanym zagadnienia z chemii i matematyki oraz fakty,
pojęcia i zależności między wybranymi zjawiskami przyrodniczymi charakterystyczne dla kierunku
technologia i organizacja gastronomii

TOG_P6S_WG05 Absolwent zna i rozumie procesy w cyklu życia urządzeń, maszyn, obiektów i systemów technicznych
wykorzystywanych w produkcji gastronomicznej

TOG_P6S_WG07 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej oraz
dotyczące ochrony środowiska i potrafi zastosować je w działalności zawodowej

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


