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WSHiG 

Karta przedmiotu/sylabus 

KIERUNEK Turystyka i Rekreacja 

SPECJALNOŚĆ Hotelarstwo i Gastronomia 

TRYB STUDIÓW Stacjonarny  

SEMESTR I, II, III, IV, V, VI/ I stopnia 

 

 

Nazwa przedmiotu Ćwiczenia gastronomiczne 

I ROK 

HG MKS_S_10 

II ROK 

HG MKS_S_12 

III ROK 
HG MKS_S_8 

Wymiar godzinowy po-

szczególnych form zajęć Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

 Ćwiczenia Studia stacjonarne – 15 godz./ semestr 

 

Cele kształcenia: 

- celem ćwiczeń gastronomicznych jest umożliwienie słuchaczowi konfrontacji, 

poszerzenia, pogłębienia i utrwalenia wiadomości teoretycznych uzyskanych na 

wykładach (technologia produkcji potraw, towaroznawstwo, metodyka usług 

hotelarskich i gastronomicznych).  

- zapoznanie ze wszystkimi działami zakładu gastronomicznego, a w części  

kuchennej, w kolejności zgodnej z przebiegiem cyklu produkcyjnego.  

-  przygotowanie studentów do kierowania pracą innych, wykształcenie umiejętności 

pracy i współpracy w zespole, wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość 

wykonywanej pracy, sposób i organizacje realizacji zadań 

-  dokładne poznanie zarządzeń i przepisów BHP HCCP i P-POŻ 

 

 

Efekty kształcenia dla 

przedmiotu 
Ćwiczenia gastronomiczne 

Numer 
Efekty kształcenia, 

student/ka, który/a zaliczył/a przedmiot, potrafi: 

Odniesienie  

do efektów 

kształcenia dla 

programu 

Odniesienie 

do efektów kształ-

cenia dla dzie-

dziny 

W zakresie wiedzy 

W01 
Ma ogólną wiedzę związaną z ćwiczeniami gastronomicz-

nymi K_W01 P6S_WK 
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W02 
Zna i rozumie podstawową terminologię związaną z ćwi-

czeniami gastronomicznymi K_W02 P6S_WK 

W zakresie umiejętności 

U01 
Potrafi posługiwać się podstawowym sprzętem stosowa-

nym w zakresie ćwiczeń gastronomicznych K_U02 P6S_UW 

U02 

Posiada umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy z za-

kresu ćwiczeń gastronomicznych dla potrzeb praktyki go-

spodarczej 
K_U05 P6S_UW 

U03 
Potrafi prowadzić dokumentację dotyczącą jednostek  

i obiektów funkcjonujących w obszarze turystyki rekreacji K_U08 P6S_UW 

U04 

Potrafi planować, projektować i realizować działania z za-

kresu ćwiczeń gastronomicznych z uwzględnieniem obo-

wiązujących standardów i norm 
K_U09 

P6S_UW 

P6S_UO 

U05 
Potrafi wykonać zadania związane z obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wybranych stanowiskach pracy K_U17 
P6S_UW 

P6S_UK 

U06 

Posiada umiejętność stosowania działań profilaktycznych 

 i ochronnych zabezpieczających przed wystąpieniem cho-

rób u gości i personelu obiektu turystycznego 
K_U20 

P6S_UW 

P6S_UU 

W zakresie kompetencji 

K01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 P6S_KK 

K02 
Ma świadomość poziomu swojej wiedzy, umiejętności  

i ograniczeń, wie kiedy zwrócić się do ekspertów K_K02 P6S_KK 

K03 

Potrafi umiejętnie rozwiązywać podstawowe problemy po-

jawiające się w branży hotelarskiej, gastronomicznej na 

różnych stanowiskach 
K_K03 P6S_KO 

K04 
Potrafi współpracować i pracować w grupie przyjmując  

w niej różne role K_K04 P6S_KR 

K05 Potrafi odpowiednio wartościować zadania K_K05 P6S_KK 

K06 

Potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane  

z wykonywanym zawodem w branży hotelarskiej, tury-

stycznej i gastronomicznej 

K_K06 
P6S_KK 

P6S_KR 

K07 
Potrafi formułować opinie dotyczące klientów, konsumen-

tów i gości związane z wykonywanym zawodem 
K_K08 P6S_KK 

 

 

Sposoby weryfikacji i oceny uzyskanych efektów kształcenia 

Efekt kształcenia 
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W01           X  

W02           X  

U01           X  

U02           X  
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U03           X  

U04           X  

U05           X  

U06           X  

K01           X  

K02           X  

K03           X  

K04           X  

K05           X  

K06           X  

K07           X  

 

 

Numer treści Treści kształcenia / programowe 

Efekty 

kształcenia 

dla przed-

miotu 

Wykład/ćwiczenia 

T_01 Szkolenie w zakresie BHP 

 

W01 

W02 

U06 

 

T_02 Funkcjonalny rozkład pomieszczeń w zakładzie i właściwe ich użytkowanie 

 

W01 

U02 

 

T_03 
Formy działalności zakładu 

 

 

W01 

U02 

K01 

 

T_04 Poznanie zakresu pracy kierownika sali 

 

W01 

U05 

K01 

K03 

K04 

K05 

K06  

 

T_05 

 

Poznanie zakresu pracy kelnerów 

 przyjęcia zasiadane, bufetowe, cocktailowe 

 przyjęcia według protokołu dyplomatycznego 

 sztućce specjalne - trudne potrawy 

 przygotowywanie potraw przy konsumencie 

 flambirowanie potraw 

 filetowanie ryb 

 

W01 

U05 

K01 

K03 

K04 

K06 

T_06 
 

Organizacja pracy w barach restauracyjnych. 

 

W01 
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szkolenie baristyczne 

wybrane zagadnienia z kursu sommeliera 

wybrane zagadnienia z kursu barmańskiego 

 

W02 

U02 

 

T_07 

 

Organizacja przyjęć okolicznościowych 

 

W01 

U04 

K05 

 

T_08 

 

Uczestniczenie w planowaniu i prowadzeniu prostych badań dotyczących po-

trzeb gości oraz czynników wpływających na decyzje gości 

 

U04 

K01 

K03 

K06 

K07 

 

T_09 

 

Uczestniczenie w sporządzaniu ofert handlowych 

 

W01 

W02 

U02 

U03 

K01 

K02 

 

T_10 

 

Uczestniczenie w pracach działu kalkulacji i rozliczeń 

 

 

W01 

U03 

K01 

K02 

 

T_11 

 

Uczestniczenie w pracy w przygotowalni I i II, kuchni właściwej, garmażerni, 

deserowni oraz w zmywalni naczyń stołowych 

 

W01 

W02 

U01 

U02 

K01 

K04 

K06 

 

 

 

Formy prowadzenia zajęć 

Efekt  

kształcenia 

Formy zajęć 
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W01  X           

W02  X           

U01  X           

U02  X           
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U03  X           

U04  X           

U05  X           

U06  X           

K01  X           

K02  X           

K03  X           

K04  X           

K05  X           

K06  X           

K07  X           

 

 

Kryteria oceny w odniesieniu do poszczególnych efektów kształcenia 

Efekt 

kształcenia 
Na ocenę 2 Na ocenę 3 Na ocenę 4 Na ocenę 5 

W01 

Nie ma ogólnej wie-

dzy związanej z ćwi-

czeniami gastrono-

micznymi 

W stopniu dostatecz-

nym ma ogólną wiedzę 

związaną z ćwicze-

niami gastronomicz-

nymi 

W stopniu dobrym ma 

ogólną wiedzę zwią-

zaną z ćwiczeniami ga-

stronomicznymi 

W stopniu bardzo do-

brym ma ogólną wiedzę 

związaną z ćwicze-

niami gastronomicz-

nymi 

W02 

Nie zna i nie rozumie 

podstawowej termi-

nologii związanej  

z ćwiczeniami gastro-

nomicznymi 

W stopniu dostatecz-

nym zna i rozumie pod-

stawową terminologię 

związaną z ćwicze-

niami gastronomicz-

nymi 

W stopniu dobrym zna i 

rozumie podstawową 

terminologię związaną 

z ćwiczeniami gastro-

nomicznymi 

W stopniu bardzo do-

brym  zna i rozumie 

podstawową terminolo-

gię związaną z ćwicze-

niami gastronomicz-

nymi 

U01 

Nie potrafi posługi-

wać się podstawo-

wym sprzętem stoso-

wanym w zakresie 

ćwiczeń gastrono-

micznych 

Potrafi posługiwać się 

podstawowym sprzę-

tem stosowanym w za-

kresie ćwiczeń gastro-

nomicznych 

Dobrze potrafi posługi-

wać się podstawowym 

sprzętem stosowanym 

w zakresie ćwiczeń ga-

stronomicznych 

Świetnie  potrafi po-

sługiwać się podstawo-

wym sprzętem stosowa-

nym w zakresie ćwi-

czeń gastronomicznych 

U02 

Nie posiada umiejęt-

ności wykorzystania 

zdobytej wiedzy z za-

kresu ćwiczeń gastro-

nomicznych dla po-

trzeb praktyki gospo-

darczej 

W stopniu dostatecz-

nym posiada umiejętno-

ści wykorzystania zdo-

bytej wiedzy z zakresu 

ćwiczeń gastronomicz-

nych dla potrzeb prak-

tyki gospodarczej 

W stopniu dobrym po-

siada umiejętności wy-

korzystania zdobytej 

wiedzy z zakresu ćwi-

czeń gastronomicznych 

dla potrzeb praktyki go-

spodarczej 

W stopniu bardzo do-

brym posiada umiejęt-

ności wykorzystania 

zdobytej wiedzy z za-

kresu ćwiczeń gastro-

nomicznych dla potrzeb 

praktyki gospodarczej 

U03 

Nie potrafi prowadzić 

dokumentacji doty-

czącej jednostek  

i obiektów funkcjonu-

jących w obszarze tu-

rystyki i rekreacji 

Niezbyt dobrze potrafi 

prowadzić dokumenta-

cję dotyczącą jednostek 

i obiektów funkcjonują-

cych w obszarze tury-

styki i rekreacji 

Potrafi prowadzić do-

kumentację dotyczącą 

jednostek i obiektów 

funkcjonujących w ob-

szarze turystyki i rekre-

acji 

Bez problemu prowadzi 

dokumentację doty-

czącą jednostek i obiek-

tów funkcjonujących  

w obszarze turystyki  

i rekreacji 

U04 

Nie potrafi planować, 

projektować i realizo-

wać działań z zakresu 

ćwiczeń gastrono-

micznych z uwzględ-

Potrafi planować, pro-

jektować i realizować 

działania z zakresu ćwi-

czeń gastronomicznych 

Dobrze potrafi plano-

wać, projektować i rea-

lizować działania z za-

kresu ćwiczeń gastro-

Świetnie potrafi plano-

wać, projektować i rea-

lizować działania z za-

kresu ćwiczeń gastro-
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nieniem obowiązują-

cych norm i standar-

dów 

z uwzględnieniem obo-

wiązujących norm  

i standardów 

nomicznych z uwzględ-

nieniem obowiązują-

cych norm i standardów 

nomicznych z uwzględ-

nieniem obowiązują-

cych norm i standardów 

U05 

Nie potrafi wykonać 

zadań związanych z 

obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wy-

branym stano-wisku 

pracy 

Potrafi wykonać zada-

nia związane z obsługą 

konsumenta, gości i tu-

rysty na wybranym sta-

nowisku pracy 

Dobrze potrafi wyko-

nać zadania związane z 

obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wy-

branym stanowisku 

pracy 

Świetnie potrafi wyko-

nać zadania związane  

z obsługą konsumenta, 

gości i turysty na wy-

branym stanowisku 

pracy 

U06 

Nie posiada umiejęt-

ności stosowania 

działań profilaktycz-

nych i ochronnych za-

bezpieczających 

przed wystąpieniem 

chorób u gości i per-

sonelu obiektu tury-

stycznego 

W stopniu dostatecz-

nym posiada umiejęt-

ność stosowania dział-

łań profilaktycznych 

zabezpieczających 

przed wystąpieniem 

chorób u gości i perso-

nelu obiektu turystycz-

nego 

W stopniu dobrym po-

siada umiejętność sto-

sowania działań profi-

laktycznych zabezpie-

czających przed wystą-

pieniem chorób u gości 

i personelu obiektu tu-

rystycznego 

W stopniu bardzo do-

brym posiada umiejęt-

ność stosowania działań 

profilaktycznych za-

bezpieczających przed 

wystąpieniem choróbu 

gości i personelu 

obiektu turystycznego 

K01 

Nie rozumie potrzeby 

uczenia się przez całe 

życie 

Niezbyt rozumie po-

trzebę uczenia się przez 

całe życie 

Rozumie potrzebę 

uczenia się przez całe 

życie 

Bardzo dobrze  rozumie 

potrzebę uczenia się 

przez całe życie 

K02 

Nie jest świadomy po-

ziomu swojej wie-

dzy, umiejętności i 

ograniczeń, nie wie 

kiedy zwrócić się do 

ekspertów 

Nie jest w pełni świa-

domy swojej wiedzy, 

umiejętności i ograni-

czeń, nie wie kiedy 

zwrócić się do eksper-

tów 

Jest świadomy swojej 

wiedzy, umiejętności 

ograniczeń, wie kiedy 

zwrócić się do eksper-

tów 

Jest w pełni świadomy 

swojej wiedzy, umie-

jętności i ograniczeń, 

wie kiedy zwrócić się 

do ekspertów 

K03 

Nie okazuje szacunku 

wobec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

nie wykorzystuje 

umiejętności sprosta-

nia ich oczekiwaniom 

Okazuje szacunek wo-

bec konsumenta, 

klienta i gościa, ale nie 

wykorzystuje umiejęt-

ności sprostania ich 

oczekiwaniom 

Okazuje szacunek wo-

bec konsumenta, 

klienta i gościa oraz 

wykorzystuje umiejęt-

ność sprostania ich 

oczekiwaniom 

Bardzo czytelnie oka-

zuje szacunek wobec 

konsumenta, klienta i 

gościa oraz wykorzy-

stuje umiejętność spro-

stania ich oczekiwa-

niom 

K04 

Nie potrafi współpra-

cować i pracować w 

grupie 

Potrafi współpracować 

i pracować w grupie 

przyjmując w niej różne 

role 

Dobrze potrafi współ-

pracować i pracować w 

grupie przyjmując w 

niej różne role 

Świetnie potrafi współ-

pracować i pracować w 

grupie przyjmując w 

niej różne role 

K05 

Nie potrafi odpowied-

nio wartościować za-

dań 

Potrafi odpowiednio 

wartościować zadania 

Dobrze potrafi warto-

ściować zadania 

Świetnie wartościuje 

zadania 

K06 

Nie potrafi rozwiązy-

wać podstawowych 

problemów związa-

nych z wykonywa-

nym  zawodem w 

branży hotelarskiej, 

turystycznej i gastro-

nomicznej 

W stopniu dostatecz-

nym potrafi rozwiązy-

wać problemy związane 

z wykonywaniem za-

wodu w branży hotelar-

skiej, turystycznej i ga-

stronomicznej 

W stopniu dobrym po-

trafi rozwiązywać pro-

blemy związane z wy-

konywaniem zawodu w 

branży hotelarskiej, tu-

rystycznej i gastrono-

micznej 

W stopniu bardzo do-

brym potrafi rozwiązy-

wać problemy związane 

z wykonywaniem za-

wodu w branży hotelar-

skiej, turystycznej i ga-

stronomicznej 

K07 

Nie potrafi formuło-

wać opinii dotyczą-

cych klientów, konsu-

mentów i gości zwią-

zanych z wykonywa-

nym zawodem 

Potrafi formułować opi-

nie dotyczące klientów, 

konsumentów i gości 

związane z wykonywa-

nym zawodem 

Dobrze formułuje opi-

nie dotyczące klientów, 

konsumentów i gości 

związane z wykonywa-

nym zawodem 

Świetnie formułuje opi-

nie dotyczące klientów, 

konsumentów i gości 

związane z wykonywa-

nym zawodem 
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Liczba punktów 

ECTS dla studiów 

stacjonarnych oraz 

bilans nakładu pracy 

0 punktów ECTS  

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta: 

− udział w ćwiczeniach………………………………………………......... 15 godz. 

 

Łączny nakład pracy studenta 15 godz. 
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2. Świderski F (red,) Towaroznawstwo żywności przetworzonej, SGGW, 

Warszawa 1999. 

3. Zaremba R., Półtorak A. Maszynoznawstwo gastronomiczne SGGW Warszawa 

2007. 

4. Zespół Autorów pod redakcją Turlejskiej H. HACCP i bezpieczeństwo      

żywności.  

5. Rum L. Ilustrowany leksykon kawy. Kurpisz, Poznań 2004.   

6. Teubner C. Kuchnia. Produkty spożywcze z czterech stron świata. Carta   

Blanka, Warszawa 2012. 

7. Wądołowska L. Żywieniowe podłoże zaburzeń zdrowia w Polsce, UWM, 

Olsztyn 2010. 

8. Szewczyński J., Krodzka Z., Higiena Żywności, PZWL, Warszawa 1 

Literatura uzupełniająca 

1. Magoń W., Owoce i warzywa z importu, CRS, Warszawa 1972. 

2. Żeromski Z., Sery WNT, Warszawa 1979. 

3. Drewniak E., Drewniak T. Mikrobiologia żywności. WSiP, Warszawa 2001 

4. Świderski F. ( red ), Żywność wygodna i funkcjonalna, WN-T, Warszawa1999. 
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