
1 / 7

Zarządzanie zakładami żywienia zbiorowego
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.I10HS.2826.20

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty humanistyczno-społeczne

Dyscypliny
Technologia żywności i żywienia

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Tak

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Danuta Figurska-Ciura

Pozostali prowadzący Danuta Figurska-Ciura, Maciej Bienkiewicz, Ewa Raczkowska

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Egzamin

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

Liczba
punktów ECTS
4.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Poznanie rynku usług gastronomicznych w Polsce i na świecie oraz roli sektora usług gastronomicznych jako
ogniwa gospodarki żywnościowej. Przedstawienie gastronomii indywidualnej i systemowej, rodzajów i typów
zakładów i usług gastronomicznych.

C2
Poznanie wymagań prawych otwierania i  funkcjonowania zakładów gastronomicznych, wymagań sanitarnych,
BHP i systemów zapewnienia jakości oraz warunków organizacyjno-ekonomicznych w różnych zakładach
gastronomicznych.

C3 Poznanie zasad gospodarki surowcowej i materiałowej w gastronomii, zarządzania zasobami ludzkimi
w gastronomii. Poznanie podstaw marketingu i profesjonalych działań i strategii marketingowych w gastronomii.

C4 Poznanie zagadnienia dotyczących kształtowania cen, dystrybucji i promocji usług gastronomicznych. oraz
podstawowych wskaźników efektywności ekonomicznej zakładów gastronomicznych.

C5 Poznanie programów komputerowych do zarządzania produkcją i obsługi konsumentów w gastronomii.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

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

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
definicję gastronomii jako ogniwa gospodarki
żywnościowej; aktualną strukturę rynku usług
gastronomicznych w Polsce i na świecie; rodzaje i typy
zakładów w gastronomii indywidualnej i systemowej

TOG_P6S_WG02,
TOG_P6S_WG03,
TOG_P6S_WG05

Egzamin ustny,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

W2

wymagania prawne i organizacyjne funkcjonowania
zakładów gastronomicznychwymagania techniczne
i inne czynniki kształtujące proces technologiczny
w gastronomii; zasady projektowania
technologicznego różnych zakładów gastronomicznych
wymagania techniczne i sanitarne w różnych
zakładach gastronomicznych; programy komputerowe
do obsługi gospodarki surowcowej w technologii
gastronomi; rozumie specyfikę systemów zapewnienia
jakości w zakładach gastronomicznych

TOG_P6S_WG02,
TOG_P6S_WG05,
TOG_P6S_WG08,
TOG_P6S_WK10

Egzamin ustny,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

W3

pojęcie usługi gastronomicznej jako produktu
zaspokajającego potrzeby różnych grup konsumentów;
profesjonalne działania i strategie marketingowe
w gastronomii; zagadnienia dotyczące kształtowania
cen, dystrybucji i promocji usług; ; podstawowe
wskaźniki efektywności ekonomicznej zakładów
gastronomicznych.

TOG_P6S_WG08,
TOG_P6S_WK09,
TOG_P6S_WK10,
TOG_P6S_WK11

Egzamin ustny,
Prezentacja, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
Zrozumieć złożoność procesu technologicznego
w zakładach gastronomicznych i określić różne jego
aspekty

TOG_P6S_UK11,
TOG_P6S_UW01,
TOG_P6S_UW06

Egzamin ustny, Projekt,
Prezentacja

U2

określić warunki organizacyjno-techniczne, wymagania
organizacyjno-techniczne i sanitarne różnych
zakładów gastronomicznych na podstawie przepisów
prawa; ustalić zapotrzebowanie surowcowe
na podstawie receptur, prowadzić dokumentację
magazynową i oszacować koszty surowców
z zastosowaniem systemów komputerowych planować
czynności związane z produkcją potraw i obsługą
konsumenta w różnych zakładach gastronomicznych

TOG_P6S_UW06,
TOG_P6S_UW10

Egzamin ustny, Projekt,
Prezentacja
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U3

zaprojektować w zespole proces produkcyjny i dobrać
wyposażenie, surowce i materiały oraz zasoby ludzkie
niezbędne do produkcji; stworzyć projekt
technologiczny zakładu z uwzględnieniem wymagań
GMP i systemów zapewnienia jakości w zakładach
gastronomicznych.

TOG_P6S_UK11,
TOG_P6S_UK12,
TOG_P6S_UO13,
TOG_P6S_UW08,
TOG_P6S_UW09,
TOG_P6S_UW10

Projekt, Prezentacja

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
świadomego określenia roli gastronomii w gospodarce
żywnościowej i zrozumienia specyficznych potrzeby
różnych grup konsumentów.

TOG_P6S_KK02,
TOG_P6S_KO03,
TOG_P6S_KO04

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji

K2 prezentowania aktywnej postawy i kreatywności
w pracy.

TOG_P6S_KK01,
TOG_P6S_KO05,
TOG_P6S_KR07

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji

K3
wdrażana różnorodnych rozwiązań technicznych,
technologicznych i marketingowych w zakładach
gastronomicznych

TOG_P6S_KK01,
TOG_P6S_KK02,
TOG_P6S_UU14

Projekt, Obserwacja
pracy studenta, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 16

Ćwiczenia laboratoryjne 16

Przygotowanie projektu 40

Konsultacje 2

Przygotowanie prezentacji/referatu 10

Udział w egzaminie 2

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 20

Przygotowanie do zajęć 8

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
114

ECTS
4.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
36

ECTS
1.3

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
16

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć
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1.

1. Gastronomia jako ogniwo gospodarki żywnościowej, rynek usług
gastronomicznych w Polsce i na świecie 

2. Znaczenie nowoczesnego wyposażenia  i systemów produkcji potraw w
 funkcjonowaniu  zakładów gastronomicznych 

3. Zasady funkcjonowania zakładów gastronomicznych – wymagania  prawne w
 UE i w Polsce

4. Zasoby ludzkie w organizacji produkcji gastronomiznej

5. Wymagania sanitarne  i BHP w zakładach gastronomicznych

6. Specyfika systemów zapewnienia jakości  w gastronomii

7. Formy organizacyjne i metody zarządzania zakładami gastronomicznymi

8. Organizacja pracy w zakładach gastronomicznych typu otwartego - restauracje

9. Organizacja pracy w zakładach typu otwartego - punkty gastronomiczne i bary

10. Planowanie i realizacja żywienia  w zakładach typu zamkniętego 

11. Projektowanie technologiczne zakładów żywienia zbiorowego - struktura
funkcjonalna i przestrzenna 

12. Projektowanie technologiczne zakładów żywienia zbiorowego - dobór maszyn i
urządzeń

13. Projektowanie technologiczne zakładów żywienia zbiorowego - instalacje

14. Marketing w gastronomii – strategie w gastronomii indywidualnej i sieciowej

15. Marketing w gastronomii – strategie w gastronomii indywidualnej i sieciowej

16. Formy  i metody obsługi  konsumenta w  różnych typach zakładów
gastronomicznych

Wykład

2.

1. Wymagania formalno-prawne związane z funkcjonowaniem różnych typów
zakładów, wybór projektowanego konceptu - 2h

2. Rodzaje produktów gastronomicznych, receptury, surowce - ceny i koszty- 2h

3. Dobór wyposażenia technicznego różnych typów zakładów gastronomicznych ,
projektowanie dróg technologicznych - 2h

4. Zużycie mediów w zakładzie gastronomicznym - 2h

5. Kapitał ludzki w zakładach gastronomicznych, organizacja pracy, koszty pracy -
2h

6. Marże i ceny wyrobów w gastronomii. Zastosowanie programów
komputerowych w zakładach gastronomicznych- 2h

7. Działania promocyjne i reklamowe w zakładzie gastronomicznym - 2h

8. Prezentacja projektu stworzonego konceptu gastronomicznego 2h

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone
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Metody nauczania:

Metoda problemowa, Metoda projektów, Praca w grupie, Wykład

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Egzamin ustny 50%

Ćwiczenia laboratoryjne Projekt, Obserwacja pracy studenta, Prezentacja, Udział w
dyskusji 50%

Wymagania wstępne
Ogólna technologia żywności, technologia gastronomi, żywienie człowieka, wyposażenie zakładów gastronomicznych

Literatura
Obowiązkowa

1Mołoniewicz J. M., Menedżer gastronomii. Cz.1, 2017, MOJA Consulting1.
Mołoniewicz J. M., Menedżer gastronomii. Cz.2, 2017, MOJA Consulting2.
Kowalska A., Innowacyjność polskiej gastronomii i jej uwarunkowania,2018, WUEW3.
Sala J., Marketing w gastronomii , 2011, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne4.
Witkiewicz Z. Wilgocki S. Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym, 2008, WSTiH Gdańsk5.
Edelstein S., Managing Food and Nutrition Services For the Culinary, Hospitality, and Nutrition Professions 2007, Jones6.
and Bartlet Publishers,
Knowles T., Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią 2001, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne7.

Dodatkowa

Edelstein S., Managing Food and Nutrition Services For the Culinary, Hospitality, and Nutrition Professions 2007, Jones1.
and Bartlet Publishers,
Janasik A., Zarczuk D.,Sztuka usługiwania 2018 CeDeWuSp. Z o.o.2.
Mołoniewicz J. Ciemna strona gastronomii Ciemna strona gastronomii Jak skutecznie przeciwdziałać kradzieży3.
pracowniczej, 2014 MOJA Consulting
Barszczewski A., Sukces w relacjach międzyludzkich 2013, Alex W. Barszczewski4.
Scarso S.G., Luciana S., Marketing smaku. Jak promować produkty regionalne, usługi gastronomiczne oraz organizować5.
wydarzenia kulinarne, 2017, Esteri
Wybrane aktualne artykuły i opracowania z literatury branżowej: „Nowości Gastronomiczne”, gastrona.pl itp.6.
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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_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_KO04 Absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego oraz wypełniania zobowiązań
społecznych

TOG_P6S_KO05 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

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_UK12 Absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego

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_UW06 Absolwent potrafi dokonać krytycznej oceny sposobu funkcjonowania istniejących systemów
technicznych i technologicznych w aspekcie technologii i organizacji gastronomii

TOG_P6S_UW08
Absolwent potrafi projektować proces technologiczny, wykonać projekt zakładu żywienia zbiorowego
wraz ze wskazówkami branżowymi oraz wdrażać zasady ergonomicznego funkcjonowania różnych
rodzajów zakładów gastronomicznych

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

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_WG02
Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie wyjaśniające zjawiska i procesy zachodzące
podczas pozyskiwania i przetwarzania różnych rodzajów żywności oraz praktyczne zastosowanie tej
wiedzy w działalności zawodowej

TOG_P6S_WG03 Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody i techniki stosowane w przetwórstwie
żywności i gastronomii oraz praktyczne zastosowanie tej wiedzy w procesie produkcji potraw

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

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
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Kod Treść

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


