
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Przedmiot  

 

Kod 

 

nr w planie 

studiów 

 

ECTS 

 

ORGANIZACJA USŁUG 

GASTRONOMICZNYCH W TURYSTYCE 

RT/1/PW/W    38 f 1 

 

Kierunek Turystyka i Rekreacja 

Poziom kształcenia I stopień 

Rok/Semestr II/4 

Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) fakultatywny 

Wykłady/ ćwiczenia (liczba godzin) Wykład 13 godzin kontaktowych + 2 godziny 

e-learningu 

Konsultacje 1 godzina 

Niestacjonarne - 

Język wykładowy polski 

Forma(y)/ typ(y) zajęć Wykład, e-learning 

Wymagania wstępne Wymagania formalne: 

Obsługa Ruchu Turystycznego 

Poziom: 4 

Założenia wstępne: 

wiedza, umiejętności, kompetencje z ORT 

 

Metody dydaktyczne wykład multimedialny, e-learning 

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe 

kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne 

Pisemna praca zaliczeniowa na podany temat 

Przykładowe pytania  

1. Rola usług gastronomicznych w obsłudze 

ruchu turystycznego  

2. Struktura organizacyjna i działalność 

przedsiębiorstwa gastronomicznego 

Jednostka organizacyjna realizująca Katedra Turystyki 

Zakład Metodyki Turystyki 

 

Cele i zadania przedmiotu:  

w zakresie wiedzy: 

C1: celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy z zakresu organizacji usług gastronomicznych w 

turystyce, szczegółowe zapoznanie z podstawami organizacji i funkcjonowania zakładu 

gastronomicznego,  

 

w zakresie umiejętności: 

C2: wyrobienie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce  

 

w zakresie kompetencji społecznych: 

C3: poszerzenie kompetencji społecznych i personalnych niezbędnych do przygotowania 

absolwenta do zadań zawodowych 

 

 

 

 

 



Treści programowe 

 

Wykłady:  

 

 

LP Treści programowe Liczba 

godzin 

Efekt 

Kształcenia 

Cele 

przedmiotu 

1 Zagadnienia wprowadzające. Definicje. 

Powiązanie gastronomii z turystyką 

1 K_W12 

K_U17 

C1:  

2 Usługi gastronomiczne. 

Podział ich specyfika  

1 K_U01 C1:  

3 Zakład gastronomiczny. 

struktura, schemat  

Układ funkcjonalny pomieszczeń, 

lokalizacja zakładów gastronomicznych, 

wymogi architektoniczne, 

przystosowanie zakładu 

gastronomicznego do obsługi osób 

niepełnosprawnych 

 

2 K_W19 C1:  

4 Stanowiska pracy w części 

produkcyjnej, usługowej i 

administracyjnej, kwalifikacje 

personelu, schematy organizacyjne 

gastronomii w wybranych hotelach, 

harmonogramy czasu pracy.  

Higiena personelu w zakresie higieny 

żywności. 

 

2 K_W12 C1:  

5 Klasyfikacja, rodzaje zakładów wg 

różnorodnych kryteriów. 

Podstawowe przepisy obowiązujące w 

zakładzie gastronomicznym 

1 K_W19 

 

C1:  

6 Gastronomia indywidualna i 

gastronomia systemowa – pojęcia ogólne 

2  

K_W19 

C1:  

7 Gastronomia hotelowa. 

Gastronomia w innych obiektach bazy 

noclegowej 

Gastronomia w środkach transportu 

2 K_W12 C1:  



8 
Zasady obsługi konsumenta.  

Wpływ kultury osobistej na jakość 

świadczonych usług. 

 

2 K_K04 

 

C3:  

9 Organizacja usług gastronomicznych w 

różnych formach turystyki. 

2 K_U01 C2:  

 

 

Rozliczenia punktów ECTS: 

 

Kalkulacja nakładu pracy studenta – 1 punkt ECTS – 25 h 

Studia stacjonarne Rodzaj aktywności Studia 

niestacjonarne 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

Liczba 

godzin 

Punkty 

ECTS 

13 0,4 Godziny kontaktowe – wykłady Nie 

dotyczy 

 

1 0,1 Godziny kontaktowe – konsultacje   

2 0,1 e-learning   

2 0,1 Praca w czytelni   

2 0,1 Praca z literaturą   

2 0,1 Przygotowanie prac semestralnych, 

projektów, prezentacji 
  

3 0,1 Przygotowanie do egzaminu/ zaliczenia   

25 1 Razem   

Liczba punktów ECTS realizowanych w ramach zajęć praktycznych: 1 

 

Uzasadnienie realizacji przedmiotu dla profilu praktycznego: treści programu obejmują 

zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu funkcjonowania usług gastronomicznych 

będących niezbędnym elementem obsługi rynku turystycznego i funkcjonowania rynku 

turystycznego.  

 

Zajęcia e-learningowe (treści programowe) 2 godziny: 

Organizacja usług gastronomicznych w różnych formach turystyki. 

Wykłady: 0,4 ECTS 

Ćwiczenia: 0 ECTS 

 

Literatura podstawowa: 

1. Dominik P., Gastronomia we współczesnym hotelu, Almamer, Warszawa 2008 

2. Dominik P., Gastronomia. Alamamer, Warszawa 2013 

3. Dominik P., Zasady i organizacja żywienia w turystyce, Warszawa 2011 

4. Sala J., Marketing w gastronomii, PWE, Warszawa 2004 

 

Literatura uzupełniająca: 

1. Kołożyn –Krajewska D. (red.) Kołożyn –Krajewska D. (red.) Higiena produkcji 

żywności, SGGW, Warszawa 2003 

2. Żychowicz M. Elementy techniki i kultury obsługi konsumenta, PZH, Warszawa 2001 



3. Czasopisma branżowe: 

• Food Service 

• Przegląd Gastronomiczny 

• Hotele i Restauracje 

• Hotel Profit 

• Hotelarz 

• Restauracja 

• Nowości Gastronomiczne 

 
Student, który zaliczył przedmiot 

Zamierzone efekty kształcenia Forma zajęć/    

metoda 

kształcenia 

Sposób 

weryfikacji 

efektów 
kształcenia 

Odniesienie 

do EK                

kierunkowy
ch 

Odniesienie 

do EK 

obszaru 

Potrafi wypowiadać się na 
podstawowe tematy zawodowe z 

zakresu gastronomii wykorzystując 

terminologię adekwatną do 

omawianego zagadnienia 

Wykład 

multimedialny 

Praca 

pisemna 

K_U17 S1P_U10 

Potrafi zorganizować usługi 

gastronomiczne w różnych formach 

turystyki 

dostosowane do określonych 

warunków oraz zainteresowań i 

potrzeb konsumentów 

Wykład 

multimedialny 

Praca 

pisemna 

K_U01 S1P_U02 

Zna ogólne zasady tworzenia i 

rozwoju form  działalności 

gastronomicznej związanej z 

usługami turystycznymi 

Wykład 

multimedialny 

Praca 

pisemna 

K_W19 S1P_W11 

 

Współdziała i pracuje w grupie, 

przyjmując w niej różne role 

Wykład 

multimedialny 

Dyskusja na 

wykładzie, 

studium 

przypadku 

K_K04 S1P_K02 

Zna podstawowe pojęcia związane 

z usługami gastronomicznymi i 

tzw. turystyka gastronomiczną 

rozumie funkcjonowanie 

mechanizmów gospodarczych w 

przedsiębiorstwie 

gastronomicznym w skali mikro- i 

makroekonomicznej; rozumie rolę 

gastronomii w turystyce 

Wykład 
multimedialny 

Praca 
pisemna 

K_W12 S1P_W03 

 

Autor programu: dr Piotr Dominik 

Data opracowania: październik 2017 

 


