
 

 

DODATKOWE KURSY

 

Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym, potwierdzającym kwalifikacje 
w zawodzie. Przeprowadzany jest oddzielnie dla każdej kwalifikacji: 
- HGT.03. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy III
- HGT.06. odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni  (280 godz.): 
w klasie II - 140 godzin - 4 tygodnie w  I półroczu 
w klasie IV -140 godzin - 4 tygodnie w I półroczu   
w miejscu zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego 
zawodu, np. hotele, hostele, biura podróży.

- nowoczesne i profesjonalnie wyposażone pracownie
- wyjścia integracyjne, dodatkowe zajęcia 

- przyjazna atmosfera, indywidualne podejście do ucznia
- 50% zajęć praktycznych, ciekawie prowadzone lekcje

EGZAMINY I PRAKTYKI W TECHNIKUM

NASZE PRZEWAGI, czyli dlaczego warto uczyć się u nas! 

TECHNIK HOTELARSTWA

DOKUMENTY UZYSKIWANE 
PO ZAKOŃCZENIU TECHNIKUM 

www.technikum.pl

- domach akademickich

szkoły policealnej albo rozpocząć pracę w:
- obiektach hotelarskich – hotelach, pensjonatach, schroniskach itd.
- ruchomych bazach noclegowych – promowych, kolejowych, lotniczych itd.
- obiektach wypoczynkowych

Jako absolwent kierunku Technik hotelarstwa możesz iść dalej na studia lub do

- uzdrowiskach
- branżowych organizacjach i stowarzyszeniach.

- domach pracy twórczej

W trakcie nauki możesz wziąć udział 
w różnych kursach, między innymi: 
- Język migowy
- Pierwsza pomoc przedmedyczna
- Animator czasu wolnego

- Zadania służby pięter 
- Usługi dodatkowe w obiekcie 

hotelarskim
- Usługi żywieniowe w hotelarstwie 
- Techniki pracy służby pięter 

- Organizacja pracy w hotelarstwie 

- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Realizacja usług w recepcji 

- Język angielski zawodowy

- Obsługa gościa hotelowego

Ponadto dzięki temu, że kładziemy nacisk także na naukę języków obcych, 
stanowiących przepustkę do podjęcia pracy w wymarzonym miejscu, cały 
świat stanie przed Tobą otworem. 

Twoi goście zawsze czują się jak u siebie? Chcesz poznawać nowych ludzi 
i dbać o ich dobre samopoczucie? Zapisz się do Technikum TEB Edukacja 
i zostań technikiem hotelarstwa! 

Jako mistrzowie i mistrzynie profesjonalnej gościnności nasi absolwenci są 
poszukiwani na rynku usług hotelarskich i stanowią cenny nabytek dla 
każdego hotelu. 

- posługiwać się biegle językiem angielskim w zakresie słownictwa zawodowego

- wykonywać prace związane z obsługą gości w recepcji
- przygotowywać pokoje do przyjęcia gości
- przygotowywać i podawać śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
- przyjmować i realizować zamówienia na usługi hotelarskie
- udzielać informacji turystycznej
- prowadzić działalność promocyjną oraz sprzedaż usług hotelarskich

- rezerwować usługi hotelarskie

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

NAUCZYSZ SIĘ:

TECHNIKUM - SAME KORZYŚCI!

PRZEDMIOTY ZAWODOWE 

4. świadectwo dojrzałości wydane przez 
OKE dla absolwenta, który zdał 
egzamin maturalny    

wydane przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną po zdanym egzaminie 

3. państwowy dyplom zawodowy wydany 
przez OKE w przypadku zdania 
egzaminów zawodowych z zakresu 
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych 
w danym zawodzie

2. certyfikat kwalifikacji zawodowej
- HGT.03. OBSŁUGA GOŚCI 
  W OBIEKCIE ŚWIADCZĄCYM 
  USŁUGI HOTELARSKIE

1. świadectwo ukończenia szkoły

- HGT.06. REALIZACJA USŁUG 
   W RECEPCJI 


