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Praktyka managerska
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.1844.20

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

Mirosław Żmijewski

Pozostali prowadzący Mirosław Żmijewski

Okres
Semestr 5

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Praktyka: 320

Liczba
punktów ECTS
12.0

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1
Praktyka managerska obejmuje zdobywanie umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania zakładem
gastronomicznym z uwzględnieniem gospodarki surowcowej i materiałowej zarzadzania zasobami ludzkimi
i szeroko rozumianej organizacji pracy.
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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
Zna i rozumie fakty i pojęcia związane
z funkcjonowaniem zakładu gastronomicznego /
obserwacja, odpowiedź ustna

TOG_P6S_WG01 Zaliczenie ustne

W2
Zna i rozumie formy organizacyjne zakładów
gastronomicznych wymagania organizacyjno-prawne
związane z prowadzeniem różnego rodzaju usług
gastronomicznych / obserwacja, odpowiedź ustna

TOG_P6S_WG06,
TOG_P6S_WG07 Zaliczenie ustne

W3
zna i rozumie różne aspekty marketingowego
zarządzania zakładem z zastosowaniem technologii
informatycznych / obserwacja, odpowiedź ustna

TOG_P6S_WK10,
TOG_P6S_WK11 Zaliczenie ustne

Umiejętności – Student potrafi:

U1

Potrafi określić wymagania prawne i organizacyjne
funkcjonowania danego typu zakładu
gastronomicznego na podstawie przepisów prawnych
i zasad dobrej praktyki produkcyjnej, określać
działania, reklamowe, promocyjne i marketingowe
w danym zakładzie gastronomicznym / obserwacja,
ocena pracy indywidualnej, zadania problemowe

TOG_P6S_UW06,
TOG_P6S_UW10 Zaliczenie ustne

U2

Potrafi zaprojektować i nadzorować proces
produkcyjny w zakładzie gastronomicznym, dobrać
sprzęt, materiały i kadrę oraz prowadzić wymaganą
dokumentację, wykonywać proste zadania
menadżerskie przydzielać zadania pracownikom
i nadzorować ich wykonanie / obserwacja, ocena pracy
indywidualnej, zadania problemowe

TOG_P6S_UK11,
TOG_P6S_UW08 Zaliczenie ustne

U3

Potrafi szacować kalkulować koszty produkcji oraz
ceny wyrobów i usług, obsługiwać wybrane programy
komputerowe i stosować technologie informatyczne
w zarządzaniu zakładem gastronomicznym /
obserwacja, ocena pracy indywidualnej, zadania
problemowe

TOG_P6S_UW09 Zaliczenie ustne

U4
dokonać samooceny własnych kompetencji oraz
rozumie potrzebę ciągłego zawodowego dokształcania
się

TOG_P6S_UU14 Zaliczenie ustne

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
Jest gotów do krytycznej oceny swojej wiedzy
i umiejętności dotyczących organizacji zakładów
gastronomicznych / obserwacja

TOG_P6S_KK01 Zaliczenie ustne

K2
Jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu nauk
o żywności i technologii gastronomii w zarządzaniu
zakładami gastronomicznymi / obserwacja

TOG_P6S_KK02,
TOG_P6S_KR06 Zaliczenie ustne

K3

Jest gotów do podchodzenia do zadanych problemów
organizacyjnych i marketingowych w sposób
przedsiębiorczy oraz do przestrzegania zasad etyki
zawodowej i wymagania tego od współpracowników /
obseracja

TOG_P6S_KO05 Zaliczenie ustne
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Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Praktyka 320

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
320

ECTS
12.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
320

ECTS
12.0

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
320

ECTS
12.0

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

Podstawy prawne zakładania i funkcjonowania zakładu gastronomicznego.
Struktura organizacyjna różnych rodzajów zakładów gastronomicznych.
Wymagania prawne i organizacyjno-techniczne w zarządzaniu zasobami
materialnymi i niematerialnymi zakładu. Gospodarka surowcowa i materiałowa w
zakładzie gastronomicznym. Zagadnienia związane z zakupami surowców i
materiałów – zasady ogólne, dostawcy, dokumentacja. Szacowanie i wyliczanie
kosztów produkcji, kształtowanie cen. Zarządzanie gospodarką wodno-ściekową,
energetyczną oraz utylizacją odpadów. Kontrola i nadzór nad wymaganą
dokumentacją technologiczną i techniczną. Tworzenie i weryfikacja procedur,
regulaminów i instrukcji stosowanych w zakładzie. Zarządzanie kadrą w zakładzie
gastronomicznym, organizacja pracy, rodzaje stanowisk, podział obowiązków i
nadzór nad ich wykonaniem. Zastosowanie nowoczesnych technologii
informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem gastronomicznym. Wdrażanie
systemów zarządzania jakością w produkcji gastronomicznej.

Praktyka

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

Praca w grupie, praktyka

Aktywności Metody zaliczenia Udział procentowy w ocenie łącznej przedmiotu

Praktyka Zaliczenie ustne 100%
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Literatura
Obowiązkowa

Czarniecka - Skubina E. (red.): Technologia gastronomiczna Wyd. SGGW, Warszawa 20161.
Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym, 2008, Witkiewicz Z. Wilgocki S. WSTiH Gdańsk2.
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.
Edelstein, Jones and Bartlet Publishers6.

Dodatkowa

Wybrane aktualne artykuły i opracowania z literatury branżowej: „Nowości Gastronomiczne”, gastrona.pl itp.1.
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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_KO05 Absolwent jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy

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

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

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

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_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_WG06 Absolwent zna i rozumie zagadnienia z zakresu żywienia człowieka i dietetyki i uwzględnia je w
przygotowywaniu żywności

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_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


