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1. Zatrudnienie w sektorze HORECA
Sektory hotelarski i gastronomiczny (HORECA) rozwijają się bardzo dynamicznie. Badania rynkowe wskazują,
że warunki w branży hotelarskiej w Europie są coraz lepsze. Rosnące zapotrzebowanie na szeroko rozumiane
usługi hotelarskie jest dominującym trendem. W dynamicznym rozwoju tej branży zauważalne są tendencje
dotyczące zmian demograficznych, wzrostu świadomości i edukacji, zdrowia i informacji.
Turystyka stała się integralną częścią życia społecznego. Rynek usług gastronomicznych stale rośnie. Ludzie
częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują lepszych usług hotelarskich. Zatrudnienie w tym sektorze,
stosunkowo łatwo jest znaleźć na europejskim rynku pracy. Świadczenie usług hotelarskich w połączeniu
z zaawansowaną technologią i wiedzą o potrzebach gości pozwala na szybszy zwrot poniesionych kosztów,
a tym samym poprawę rentowności branży hotelarskiej. Aby skutecznie działać w zglobalizowanym,
konkurencyjnym rynku, trzeba być dobrym ekspertem, znać języki obce, branżę i nowoczesne trendy, ale
również ważne jest zapewnienie tradycyjnej gościnności. Hotel XXI wieku to nie tylko budynek, ale przede
wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy spełniać oczekiwania gości, personel hotelu.
Nauczanie zawodowe pozwala na kształtowanie kwalifikacji w tej branży. Obejmuje ono specjalistyczną wiedzę
i umiejętności w tej dziedzinie. Elastyczne systemy kształcenia zawodowego, dzięki podejściu opartemu na
efektach uczenia się są preferowane przez wielu potencjalnych pracowników i pracodawców, którzy mają
tendencję do wartościowania czasu i wiedzy. Kształcenie zawodowe i system kwalifikacji, możliwości
przekwalifikowania się powinny być innowacyjne i jednocześnie zgodne z potrzebami rynku pracy. Celem
nowoczesnego kształcenia zawodowego i ustawicznego jest zwiększenie szans na rynku pracy i reagowanie
na szeroko rozumiane problemy społeczne. Zarówno młodzież jak i dorośli mogą mieć atrakcyjne i ambitne
cele zawodowe, takie podejście pozwala na zminimalizowanie zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy.

2. Potrzeby i korzyści wynikające z wdrożenia ram kwalifikacji dla dwóch zawodów
(Menedżer hotelu, Menedżer restauracji)
Zaproponowany opis kwalifikacji został przygotowany w projekcie RESPONS, który jest skierowany do małych
przedsiębiorstw z branży hotelarskiej i gastronomicznej. Projekt został opracowany w odpowiedzi na potrzeby
klientów i rosnące zapotrzebowanie na wysokiej jakości, atrakcyjne i różnorodne usługi turystyczne. Głównym
celem projektu jest stymulowanie konkurencyjnością zarządców/właścicieli małych hoteli i restauracji oraz
poprawa ich dostosowania do standardów europejskich, aby uaktualnić konkretne umiejętności oparte na
efektach uczenia się i pomóc w osiągnięciu przejrzystości i porównywalności kwalifikacji.
W ramach projektu przeprowadzono badania wśród właścicieli małych i średnich hoteli i restauracji z krajów
partnerskich, w celu oceny sytuacji w branży. Zostały zidentyfikowane (według europejskich ram kwalifikacji)
kategorie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które menedżerowie małych hoteli i restauracji powinni posiadać.
W wyniku opracownia mapy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pożądanych u menedżerów
restauracji i hotelarstwa został opracowany sektor restauracji. Z analizy wynika, że właściciele i menedżerowie
wykonują różne czynności w zakresie planowania, zarządzania, organizowania, monitorowania i oceny działań
w hotelu lub restauracji.
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Opisane kwalifikacje są kierowane do obecnych i potencjalnych menedżerów małych hoteli i restauracji i mogą
być stosowane w ramach ich formalnego kształcenia.
Ramy kwalifikacji dla menedżera małego hotelu i restauracji zawierają zarówno tradycyjne aspekty świadczenia
usług hotelarskich i gastronomicznych, a także innowacyjne podejście do zaspokajania różnorodnych i szybko
zmieniających się potrzeb turystów i podróżujących. Zostały uwzględnione interdyscyplinarne kwestie promocji
produktów turystycznych, nowoczesne metody promocji sprzedaży z wykorzystaniem technologii komputerowej
i Internetu, a także w zakresie prawa, finansów, zarządzania i komunikacji interpersonalnej.
Wdrożenie ram kwalifikacji dla menedżerów małych hoteli i restauracji będzie wspierać podmioty działające
w zakresie formalnego kształcenia i szkolenia zawodowego, aby móc porównać profil i treść kursów oraz
zapewnić ich jakość.

3. ECVET & EQAVET
Uznaje się, iż edukacja i dokształcanie są niezbędne dla sukcesywnego rozwoju obecnej wiedzy społecznoekonomicznej. Europejska strategia podkreśla współpracę państw i dzielenie się wiedzą. „Dla Unii Europejskiej
jest bardzo ważne, z punktu widzenia polityki stałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, wyrównywania
szans na rynku pracy i integracji społecznej, by pomagać obywatelom w doskonaleniu posiadanych
i zdobywaniu nowych umięjętności. Ekonomiczne spowolnienie, jakie jest odnotowywane w Europie, czyni to
zadanie jeszcze ważniejszym. Budżety instytucji publicznych i prywatnych znajdują się w trudnej sytuacji,
istniejące dotychczas zawody zanikają, a w ich miejsce powstają nowe, często wymagające wyższych, a nawet
zupełnie nowych umiejętności. W związku z tym systemy edukacji i dokształcania powinny stać się bardziej
otwarte i lepiej dopasowane do współczesnych potrzeb obywateli, zarówno tych uczestniczących w rynku
pracy, jak i dla ogółu społeczeństwa.” (Strategiczne ramy europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia
i szkolenia).
Wiele unijnych instrumentów, takich jak Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK), Europass, Europejski System
Transferu Punktów (ECTS, ECVET), Europejska Klasyfikacja Umiejętności, Kompetencji, Kwalifikacji
i Zawodów (ESCO) oraz ramy zapewniania jakości zostało stworzonych i implementowanych dla wsparcia
mobilności uczniów i pracowników. Narzędzia te poprawiają przejrzystość kwalifikacji pracowników oraz ich
porównywalność z kwalifikacjami uznawanymi w innych państwach oraz ułatwiają porównanie zasobów wiedzy
uczniów z różnych krajów. Co ważne, wszystkie wymienione instrumenty zostały stworzone w taki sposób, aby
działać spójnie i wzajemnie się uzupełniać (w zakresie wspomagania przejrzystości i porównywalności
kwalifikacji, wprowadzania pozaformalnych i nieformalnych sposobów nauczania, wspierania procesu uczenia
się przez całe życie). Dzięki temu przyczyniają się do wspomagania mobilności społeczeństwa na terenie
Europy, zapewniając porównywalność i przejrzystość posiadanej przez ludzi wiedzy, umiejętności
i kompetencji.
Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) został opracowany
w celu umożliwienia ludziom uzyskiwania nowych kwalifikacji zawodowych w oparciu o to, czego nauczyli się
w przeszłości. Właściwe organy mogą podjąć decyzję o użyciu ECVET i umożliwieniu ludziom potwierdzenia
efektów uczenia się uzyskanych za granicą, ale także efektów uczenia się uzyskanych w drodze kształcenia
w innej instytucji lub systemie w tym samym kraju lub umiejętności nabytych poprzez doświadczenie.
W kontekście restrukturyzacji gospodarczej, gdzie niektóre sektory odnotowują tendencje spadkowe i zwalniają
pracowników, inne mają trudności w rekrutacji odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Istnieje konieczność
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elastycznego zatrudnienia. Od kandydatów oczekuje się umiejętności zawodowych, ale także kształcenia
ustawicznego i tworzenia nowej wiedzy oraz nowych umiejętności. Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności
w Europie, istnieje duże zapotrzebowanie na zwiększenie poziomu zatrudnienia i zapewnienie, że kapitał ludzki
jest w Europie wykorzystywany jak najlepiej.
Wdrożenie systemu ECVET w europejskim systemie kwalifikacji ma na celu uznanie kwalifikacji zawodowych
pracowników w krajach europejskich, w których system funkcjonuje. Efektem stosowania ECVET powinien być
wzrost motywacji społecznej do podnoszenia, rozszerzania i doskonalenia własnych kwalifikacji zawodowych
w ciągu całego swojego życia zawodowego. Proces ten powinien funkcjonować na każdym etapie
przygotowania zawodowego formalnego, pozaformalnego i nieformalnego. Uzyskane punkty mogą budować
zawodowe portfolio pracownika, charakteryzując przydatność jego kwalifikacji dla określonej branży
zawodowej.
Głównym elementem ECVET jest kumulowanie efektów uczenia się. Efekty uczenia się opisują to, co dana
osoba wie i potrafi zrobić, a zatem są one neutralne, niezależnie od tego w jakim kontekście to rozpatrujemy
i jak długo dana osoba prezentuje określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje. Pozwalają one na
rozpoznanie uzyskanych efektów uczenia się w celu osiągnięcia kwalifikacji niezależne od tego, gdzie nauka
miała miejsce i w jakim czasie. Punkty kredytowe w systemie ECVET pracownik powinien zbierać przez całe
swoje życie zawodowe, po to, aby stawać się coraz bardziej konkurencyjnym na rynku pracy.
Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości (EQAVET) są ogólnoeuropejskim systemem,
pomagającym interesariuszom w dokumentowaniu, wprowadzaniu, monitorowaniu, ewaluowaniu oraz
podnoszeniu efektywności kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). EQAVET może być stosowany na
poziomie centralnym i na poziomie instytucji kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wspomaga ocenę
efektywności podejmowanych działań. EQAVET został tak zaprojektowany, by móc go dostosować do
krajowych systemów i wdrożyć zgodnie z ustawodawstwem i praktyką w poszczególnych państwach.
System EQAVET uzupełnia działania dążące do zapewniania jakości, prowadzone w ramach Europejskich
Ram Kwalifikacji (ERK) oraz Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu
Zawodowym (ECVET). Działania EQAVET wymagają regularnego monitoringu (zawierającego wewnętrzne
i zewnętrzne mechanizmy ewaluacji) i raportowania postępów, używają wspólnych kryteriów jakości
i indykatywnych opisów w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.
System EQAVET łączy działania państw członkowskich Unii Europejskiej, partnerów społecznych i Komisji
Europejskiej, promując europejską współpracę na rzecz rozwoju i ulepszania systemu zapewniania jakości
VET, z wykorzystaniem europejskich ram odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu
zawodowym (EQAVET).
Wspomniane powyżej instrumenty umacniają kluczową rolę systemów VET w rozwiązywaniu problemu deficytu
kwalifikacji, szczególnie w sektorach o rosnącym potencjale, takich jak HORECA, a także w sektorach
przechodzących obecnie duże transformacje i tym samym potrzebujących kadry o wyższych kwalifikacjach.
Wykorzystanie Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) oraz systemów ECVET i EQAVET wspomaga i ułatwia
mobilność wykwalifikowanych pracowników.
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Przewiduje się, że dzięki reformie systemu edukacji i szkoleń Europa odnotuje ponowny wzrost gospodarczy,
posiadając zasoby wysoko wykwalifikowanych pracowników, charakteryzujacych się większą wydajnością
pracy.

4. Europejskie ramy kwalifikacji (ERK)
Celem zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie było "stworzenie wspólnych ram odniesienia
służących jako narzędzie do porównywania kwalifikacji w kształceniu ogólnym i zawodowym".
Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie zostały opracowane, aby umożliwić łatwe
porównywanie kwalifikacji uzyskanych w różnych krajach europejskich. Są to wspólne europejskie ramy
odniesienia, wiążące krajowe systemy kwalifikacji poszczególnych krajów.
Europejskie ramy kwalifikacji umożliwiają powiązanie różnych krajowych systemów i ram kwalifikacji w oparciu
o osiem poziomów referencyjnych. Osiem poziomów odniesienia jest opisanych poprzez efekty uczenia się.
W europejskich ramach kwalifikacji efekty kształcenia informują, co uczący się wie, rozumie i potrafi wykonać
po ukończeniu procesu uczenia się. Dlatego europejskie ramy kwalifikacji efektów uczenia się są szczególnie
ważne. Efekty uczenia się są wyszczególnione w trzech kategoriach:




wiedza,
umiejętności,
kompetencje.

Zasady leżące u podstaw europejskich ram kwalifikacji są powszechnie uznawane przez kraje Wspólnoty.
Korzyści z wdrożenia ERK:












kwalifikacje są bardziej czytelne i łatwiejsze do zrozumienia w różnych państwach i systemach w Europie,
promowana jest mobilność obywateli pomiędzy krajami,
ułatwianie obywatelom uczenia się przez całe życie,
umożliwienie porównania efektów uczenia się w różnych krajach Europy, co ułatwia współpracę pomiędzy
krajami i instytucjami,
wspólny europejski punkt odniesienia powiąże zróżnicowane, krajowe systemy kwalifikacji i dzięki temu
pozwoli na lepszą komunikację pomiędzy nimi,
powstanie sieć niezależnych, ale powiązanych i wzajemnie zrozumiałych systemów kwalifikacji,
ułatwienie porównania transferu kwalifikacji pomiędzy krajami, systemami i instytucjami,
szeroki zakres użytkowników na poziomie europejskim,
zwiększenie dostępu do uczenia się przez całe życie oraz zakresu uczestnictwa w tym procesie,
ułatwienie walidacji kształcenia pozaformalnego i nieformalnego,
przejrzystość kwalifikacji przyznanych poza systemami krajowymi.
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5. Wnioski
Celem projektu jest stworzenie i dostarczenie wspólnych ram odniesienia dla kwalifikacji, obejmujących
kształcenie zawodowe, a także walidacja kwalifikacji nabytych w systemie pozaformalnego i nieformalnego
uczenia się w zakresie dwóch zawodów: menedżer małego hotelu i menedżer małej restauracji.
Takie wspólne ramy ułatwiają przejrzystość i porównywalność kwalifikacji, zwiększenie wzajemnego zaufania
między zainteresowanymi stronami oraz mogą również służyć jako punkt odniesienia dla organizacji sektora
emitującego kwalifikacje.
ERK oparte są na tradycyjnych systemach edukacji w krajach partnerskich i dotyczą krajowych systemów
kwalifikacji z różnych krajów. Dla wspólnego odniesienia europejskiego wypracowano osiem poziomów
odniesienia, a w szczególności opierano działania na poziomie 5.
Opracowane ERK dla menedżerów małych hoteli i restauracji w kategoriach wiedzy, umiejętności
i kompetencji, są oparte na efektach uczenia się jako określenie tego, co uczący się wie, rozumie i potrafi
wykonać po ukończeniu procesu uczenia się. Wiedza, umiejętności i kompetencje, o których mowa
w odniesieniach do kolejnych poziomów mogą być pogłębione i zmodernizowane.
Ramy mają służyć jako narzędzie odniesienia, w celu porównywania poziomów kwalifikacji w krajowych
systemach kwalifikacji oraz promowania walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego
w społeczeństwie opartym na wiedzy, a także dalszej integracji europejskiego rynku pracy, w poszanowaniu dla
różnorodności krajowych systemów edukacji.
Przyczynią się one do zawodowego i osobistego (samo) doskonalenia menedżerów małych hoteli i restauracji.
Ostatecznie ERK opracowane w ramach RESPONS Sector Skills Alliance ma na celu przyczynić się do
osiągnięcia szerszych celów kształcenia ustawicznego oraz zwiększenia mobilności zasobów ludzkich,
zatrudnienia i integracji społecznej.
ERK jest punktem wyjścia dla tworzenia nowego profilu zawodowego menedżera małego hotelu/restauracji.
Kwalifikacje rozwijają się w zależności od potrzeb i oczekiwań branży i nowych wyzwań, które przemysł tworzy
na konkurencyjnych rynkach. Z tego powodu, kwalifikacje zawodowe wysokiej jakości to te, które są
prowadzone i monitorowane przez sam sektor. Praktyczne doświadczenie na wszystkich etapach procesu
uczenia się jest szczególnie istotne.
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6. Europejskie ramy kwalifikacji dla zawodu: Menedżer małego hotelu
Kształcenie w obszarze A. Podstawy prawa i ekonomii
Jednostka uczenia 1A: Zarządzanie hotelem
Efekt kształcenia 1.1: Planuje, organizuje i kontroluje działalność marketingową w hhotelu
Wiedza, zna
Umiejętności
- Cechy produktu (koncepcja, produkcja, realizacja),
kultury organizacyjnej i usług hotelowych;
- Rynek hostingu i usług pośrednich turystyki
i podróży; identyfikuje pośredników i profesjonalnych
przedstawicieli;
- Charakterystykę, zakres produktów, które mogą
stanowić ofertę struktury hotelu;
- Strategie handlowe, które stosuje się do
bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego;
- Sposoby sprzedaży, takie jak: bezpośrednia,
telefoniczna, internetowa;
- Techniki marketingowe i marketing jako instrument
zarządzania.

Kompetencje

Jest gotowy do:
- Analizuje i przewiduje możliwości, zagrożenia
- Wdrożenia procedury segmentacji rynku;
i ryzyka w danym kontekście;
- Rozróżnia docelowy rynek, rynek niszowy;
- Wykorzystania oprogramowania do zarządzania
hotelem;
- Identyfikuje mocne i słabe struktury;
- Stosowania narzędzi, funkcji i cech Web 2.0
- Opracowuje plan strategiczny, organizuje, planuje
(czytanie, interpretacja, komunikacja);
i kontroluje działania marketingowe;
- Korzystania z nowych technologii komunikacyjnych
- Zbiera dane z rynku (konkurencji detalicznej,
(uaktualnianie strony) w celu komunikacji
produktów i cen) i ocenia działania swojej firmy
i administracji;
w porównaniu z konkurentami;
- Komunikowania się i współdziałania w mowie
- Rozwija sprzedaż: waloryzuje proponowane
i piśmie w 2 językach obcych, w tym w języku
produkty, dostosowuje ofertę sprzedaży do środków
angielskim;
przekazu;
- Akceptacji różnic międzykulturowych dotyczących
- Realizuje działania promocyjne według uzgodnionej
klientów i/lub partnerów zagranicznych.
strategii, kontroluje ich wykonanie;
- Ma wizję rozwoju przedsiębiorstwa;
- Analizuje czynniki, które decydują o podaży
i popycie na usługi turystyczne na poziomie
- Przewiduje niezbędne środki na rozwój.
regionalnym, krajowym i międzynarodowym;
- Bada i ocenia aktywność konkurencji;
- Bada zachowania konsumentów oraz określa
czynniki, które mają wpływ na podejmowanie decyzji
w procesie zakupu;
- Określa szacunkowe zapotrzebowanie na usługi
przy użyciu metod statystycznych;
- Stosuje techniki mające na celu strategiczną politykę
sprzedaży (działania sezonowe, cykliczne, zmiany
strukturalne);
- Ocenia stawki i rodzaje oferowanych przez
operatorów e-rezerwacji usług;
- Identyfikuje najlepszych potencjalnych partnerów
9
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i umowy korzystne dla umów spółek.

EK 1.2: Organizuje i realizuje reklamę i PR
Wiedza, zna
-

Strategie reklamowe;
Przepisy regulujące rynek;
Ustawy o ochronie konsumentów;
Cechy reklamy i etycznej komunikacji z klientami;
Role partnerów instytucjonalnych i podmioty sektora
w turystyce i hotelarstwie.

Umiejętności

Kompetencje

- Wybiera najlepszą, najbardziej dostosowaną
i skuteczną reklamę w danej sytuacji;
- Realizuje spójną komunikację reklamową
w odniesieniu do zasobów finansowych i ludzkich
w hotelu;
- Dostarcza dokładną specyfikację do aktualizacji
firmowej strony internetowej i/lub do
administrowania mediami komunikacyjnymi
Web 2.0;
- Wdraża plan, przyjaznej dla środowiska reklamowej
komunikacji;
- Realizuje działania promocyjne przez
zaangażowanie pracowników;
- Bierze udział w wystawach i targach oraz
przygotowuje komunikaty reklamowe;
- Reprezentuje hotel wobec partnerów
instytucjonalnych i administracji publicznej;
- Regularnie sprawdza rentowność i efektywność
realizowanych działań;
- Określa warunki udziału w wystawach i imprezach
promocyjnych;
- Szacuje wydajność i opłacalność strategii, na
podstawie wyników odnotowanych dla klientów
docelowych.

Jest gotowy do:
- Dostosowywania nośników reklamowych (materiały,
zawartość) do sytuacji w przedsiębiorstwie;
- Oszacowywania zasobów ludzkich i materialnych
niezbędnych do realizacji różnego rodzaju działań
promocyjnych;
- Przewidywania kosztów każdej profesjonalnej
strategii;
- Komunikowania się i współdziałania w mowie
i piśmie w 2 językach obcych, w tym w języku
angielskim;
- Korzystania z nowych technologii komunikacyjnych
(uaktualnianie strony) w celu komunikacji
i administracji.

EK 1.3: Planuje, zarządza i kontroluje finanse, budżet i księgowość hotelu
Wiedza, zna
Umiejętności
- Techniki rachunkowości;
- Zasady zarządzania i metody prognozowania
i kontroli skarbowej;

- Analizuje wyniki rentowności i rozbieżności między
sytuacją rzeczywistą i prognozowaną;
- Kontroluje sprawozdania finansowe: operacje
magazynowe, podatek dochodowy od osób

Kompetencje
- Zapewnia obserwację planu środków pieniężnych;
- Zapewnia skuteczną strukturę administracyjną,
pozwalającą na ilościowe i jakościowe działania
w zakresie systemu zarządzania dokumentami
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- Przepisy podatkowe i odpowiednie dokumenty
finansowe;
- Metody kalkulacji kosztów;
- Warunki płatności oraz zasady sporządzania faktur;
- Działania administracyjne związane
z rachunkowością i zarządzaniem finansami;
- Matematykę finansową, statystykę stosowaną do
zarządzania przedsiębiorstwem.

-

-

prawnych, fakturowanie, przepływ środków
pieniężnych oraz usługi kontrolne, koszty personelu,
etc.;
Realizuje obowiązkowe deklaracje związane
z podatkami i opłatami (VAT, itp.);
Ustala budżet i wydatki;
Kontroluje działalność księgowych;
Interpretuje wyniki działalności i konsekwentnie
realizuje swoją strategię (handlową, finansową);
Wybiera i wdraża metody kalkulacji kosztów
dostosowanych do potrzeb organizacyjnych
i koniecznych oszczędności energii;
Przygotowuje procedurę monitorowania budżetu
(wskaźniki, koszty energii, itp.).

EK 1.4: Organizuje, zarządza i kontroluje zasoby ludzkie
Wiedza, zna
- Podstawowe techniki w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi;
- Techniki organizacji i prowadzenia spotkań
z zespołem;
- Techniki rekrutacji;
- Metody i techniki motywacji pracowników i zespołu;
- Techniki rozwiązywania konfliktów;
- Przepisy prawa pracy w odniesieniu do rekrutacji
(umowy na czas określony i dla pracowników
tymczasowych, umowy praktyk zawodowych,
zadania zawodowe, opisy stanowisk pracy,
organizacja płac)
- Szkolenia pracowników;
- Rozwiązanie umowy o pracę, etc.;
- Prawa pracowników i pracodawcy;
- Krajowe ustalenia zbiorowe w hotelach, kawiarniach
i restauracjach;
- Krajowe/regionalne programy w zakresie dostępu do

Umiejętności

-

i obiegu informacji;
Kontroluje oprogramowanie do zarządzania
działalnością hotelarską;
Przejmuje odpowiedzialność za ocenę, kontrolę
i zarządzanie finansami;
Korzysta z oprogramowania do zarządzania
budżetem hotelu;
Stosuje narzędzia informatyczne do monitorowania
aktywności (kontroli zarządczej), z wykorzystaniem
systemu informacji księgowych i finansowych.

Kompetencje

- Identyfikuje profile zawodowe, prowadzi rozmowy
Jest odpowiedzialny za:
o pracę;
- Zasoby ludzkie i ich niezbędne kwalifikacje;
- Realizuje wewnętrzną politykę promocji
- Motywowanie pracowników;
zatrudnienia: komunikacja nowych stanowisk lub
wolnych miejsc pracy, zarządzanie i rozwój osobisty; - Atmosferę zespołowej współpracy między
pracownikami i ich zaangażowanie w realizację
- Organizuje i rozdziela pracę między zespoły biorąc
wyznaczonych celów;
pod uwagę wiedzę i umiejętności każdego;
- Wdrażanie uczciwej polityki wynagrodzeń
- Ustanawia lub nadzoruje ustanawianie umów
z poszanowaniem regulaminu;
o pracę;
- Pełnienie nadzoru i sprawdzanie: warunków w
- Identyfikuje potrzeby pracowników w zakresie
pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa do
szkolenia i organizuje szkolenia na stanowisku pracy
strajku, urlopu, czasu pracy, itp.;
zgodnie z procedurą;
- Zapewnianie dobrych stosunków
- Promuje ustawiczne szkolenia zawodowe (program
z przedstawicielami pracowników (pozytywny klimat
szkoleniowy firmy i indywidualny rozwój zawodowy)
społeczny);
i wykorzystuje szkolenia w ramach wewnętrznej
- Zarządzanie kompetencjami pracowników
polityki promocyjnej;
i optymalizację ich kwalifikacji. Organizuje szkolenia
- Szacuje wyniki pracy zespołów i ich indywidualne
11

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w programie Uczenie się przez całe życie, Leonado da Vinci - Wielostronne projekty dla rozwoju innowacji. Treść tego opracowania prezentuje poglądy
autorów, Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jego wykorzystanie, ani za zawarte w nim informacje.

zatrudnienia, polityki rządowe dla zarządzania
różnorodnością: integracja mniejszości etnicznych,
długoterminowych bezrobotnych,
niepełnosprawnych (zobowiązania i pomoc).

-

-

i wspólne działanie;
Ustala grafik biorąc pod uwagę święta i systemy
zmianowe;
Przygotowuje i/lub kontroluje listę płac i inne
dokumenty dotyczące zatrudnienia;
Negocjuje z partnerami instytucjonalnymi;
Zapewnia monitorowanie regulacji z partnerami
społecznymi (w zakresie ustalania wynagrodzeń,
warunków pracy, układów zbiorowych pracy, itp.);
Bierze pod uwagę kwestie związane z zasobami
ludzkimi.

w zależności od potrzeb i wdraża plan szkoleń
zewnętrznych;
- Korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych
(uaktualnianie strony) w celu komunikacji
i administracji;
- Delegowanie obowiązków i kontrolowanie realizacji
zadań;
- Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów.

EK 1.5: Wdraża techniki odpowiedzialnej komunikacji zewnętrznej – z gośćmi, partnerami i dostawcami
Wiedza, zna
Umiejętności
- Asortyment produktów stanowiących ofertę hotelu
ściśle związaną z polityką rozwoju terytorialnego,
turystycznego i kulturalnego;
- Strategie handlowe stosowane do bezpośredniego
otoczenia konkurencyjnego;
- Korzyści, wymagania i ograniczenia związane
z "etycznymi" składnikami "zrównoważonego
środowiska" oraz z relacjami z gośćmi, partnerami
i dostawcami;
- Techniki komunikacyjne i negocjacyjne;
- Kulturę, tradycję i zwyczaje zagranicznych gości.

- Identyfikuje i określa rolę partnerów
instytucjonalnych i podmiotów sektora turystyki
i hotelarstwa;
- Utrzymuje regularny kontakt z gośćmi po ich
wyjeździe z hotelu;
- Planuje i uruchamia komunikację z gośćmi poprzez
Web 2.0 lub inne medium, które uzna za
najwłaściwsze;
- Rozpoznaje potrzeby gości i planuje usługi
i produkty, które mogą je zaspokoić;
- Zapewnia gościom informacje niezbędne do dobrej
organizacji ich pobytu;
- Buduje politykę partnerstwa: identyfikuje
potencjalnych partnerów w sektorze turystycznym,
z którymi realizuje wymianę usług;
- Buduje sieć komunikacyjną, rozwija wspólne
działania;
- Tworzy powiązania z instytucjami kultury
i publicznymi;

Kompetencje

Jest odpowiedzialny za:
- Radzenie sobie w nieoczekiwanych sytuacjach
i wypełnianie swoich obowiązków;
- Podejmowanie decyzji po rozpatrzeniu wszystkich
rozwiązań;
- Zrozumienie międzykulturowych komponentów
związanych z wymianą gości i/lub partnerów
zagranicznych;
- Stosowanie wszystkich funkcji oprogramowania do
zarządzania hotelem;
- Korzystanie z nowych technologii komunikacyjnych
(uaktualnianie strony) w celu komunikacji
i zarządzania;
- Stosowanie wszystkich funkcjonalności narzędzi
Web 2.0 (czytania, interpretacji, komunikacji);
- Zarządzanie czasem przeznaczonym na
komunikację z gośćmi, partnerami i dostawcami;
- Ocenę "potencjału partnerstwa" różnych
instytucjonalnych, kulturowych, zawodowych
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- Wspiera lokalne działania kulturalne, poprzez
oferowanie produktów tematycznych (pakiety);
- Dobiera dostawców i usługodawców, biorąc pod
uwagę kryteria związane ze zrównoważonym
rozwojem;
- Negocjuje sprawnie i uczciwie z dostawcami lub
usługodawcami.

EK 1.6: Wdraża techniki odpowiedzialnej komunikacji wewnętrznej – z personelem
Wiedza, zna
Umiejętności
- Techniki wykonania usług w hotelu, od rezerwacji
wniesionej przez gościa, aż do jego wyjazdu;
- Techniki animacji zespołowej;
- Techniki rozwiązywania problemów i podejmowania
decyzji;
- Techniki i narzędzia do zarządzania kompetencjami
zbiorowymi; techniki prowadzenia wywiadu
indywidualnego; techniki prowadzenia spotkania
z personelem i zarządzania konfliktem;
- Zasady, procedury i narzędzia podejścia
jakościowego stosowanego do działalności
hotelowej.

- Organizuje pracę zespołu (spotkania okresowe,
usługi, roczne wywiady, rozpoczęcie działań
w zakresie oceny i doskonalenia umiejętności, itp.);
- Koordynuje wykonanie zadań i wydajność
pracowników;
- Organizuje i realizuje procedury koordynacji zespołu
i przypisywania zadań;
- Planuje regularne spotkania w celu wymiany
informacji;
- Organizuje sporządzanie raportów i delegowanie
zadań w zespole, co ma na celu zapewnienie
kontynuacji działań i proponowanych usług.

podmiotów turystyki i hotelarstwa;
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
w mowie i piśmie w 2 językach obcych, w tym
w języku angielskim.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Komunikowanie instrukcji i oczekiwań w prosty
i przystępny sposób;
- Efektywne stosowanie technik komunikacji
w miejscu pracy (techniki i technologie niezbędne do
realizacji wspólnej pracy);
- Realizowanie procedur jakości;
- Przekazywanie pracownikom informacji o kulturze
firmy, co jest niezbędne do ich motywacji w celu
realizacji powierzonych zadań;
- Tworzenie motywującego środowiska pracy, które
ułatwia budowanie zespołu między pracownikami
i ich zaangażowanie w realizację celów firmy;
- Przekazywanie pracownikom informacji na temat
całości lub części usług dla gości;
- Monitorowanie zadań wykonywanych przez
personel.
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Kształcenie w obszarze B. Nauki stosowane.
Jednostka 2В: Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa w pracy
EK 2.1: Tworzy i kontroluje warunki dla zdrowia i bezpieczeństwa w pracy na terenie hotelu
Wiedza, zna
Umiejętności
- Zasady dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracy
i wymagania dotyczące bezpieczeństwa gości;
- Regulacje dotyczące zapobiegania wypadkom przy
pracy i chorobom zawodowym;
- Środki regulacyjne i działania prewencyjne związane
z zagrożeniami mechanicznymi i elektrycznymi,
ryzyka upadku itp.;
- Ramy kontroli zdrowia i bezpieczeństwa w pracy.

- Prowadzi analizę ryzyka zawodowego dla danej
sytuacji i proponuje działania prewencyjne lub
naprawcze (działania szkoleniowe; zapewnienie, że
jego lokal spełnia wszelkie warunki integralności
i bezpieczeństwa materiałów; procedury i zasady);
- Wdraża optymalne warunki do realizowania
procesów biznesowych, aby zapewnić maksymalny
komfort, bezpieczeństwo, higienę pracy i minimalny
stres;
- Monitoruje utrzymanie systemów ostrzegania,
czujników dymu i awaryjnego oznakowania;
- Kontroluje i zapewnia, że postanowienia podjęte ze
względu na bezpieczeństwo gości i bezpieczeństwo
ich majątku są przestrzegane przez każdy dział
hotelu;
- Informuje o zdarzeniach niebezpieczeństwa
i udostępnia informacje dotyczące bezpieczeństwa
na zewnątrz hotelu w gestii i na życzenie gości.

EK 2.2: Kontroluje wymogi sanitarne na terenie hotelu
Wiedza, zna
- Regulacje dotyczące obowiązków sanitarnych
w hotelu;
- Procedury czyszczenia produktów w hotelu oraz
procedury ostrożności w ich zastosowaniu;
- Zasady sprzątania pomieszczeń, urządzeń,
materiałów, powłók i tekstyliów (czyszczenie,
odkażanie, dezynfekcja), zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
- Ogólne środki regulacyjne dotyczące kontroli
parazytologii, środki techniczne, jakie należy

Umiejętności

- Wdraża rozwiązania w celu zapobieżenia lub
ograniczenia ryzyka mikrobiologicznego (szkolenie
personelu, projektowania i modernizacji). Kontroluje
i sprawdza realizację opracowanych protokołów,
pomieszczeń, wybór materiałów, wybór towarów,
etc.;
- Proponuje plany działania, których należy
przestrzegać w przypadku zakażenia toksycznego
lub zatrucia;
- Uzasadnia wybór produktów i zastosowanych

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Informowanie o różnych działaniach związanych
z bezpieczeństwem i zdrowiem na każdym
stanowisku pracy;
- Przewidywanie, ryzyka związanego
z bezpieczeństwem zdrowia w pracy, szczególnie
mając na uwadze przestrzeganie standardów
bezpieczeństwa przez jego pracowników;
- Korzystanie z dostępnych zasobów w celu
rozwiązania sytuacji kryzysowych (lekarz, strażak,
kontakty w szpitalu);
- Zapewnianie znajomości zasad i bezpiecznego
stosowania urządzeń;
- Przewidywanie głównych źródeł ryzyka
i zanieczyszczenia środowiska pracy;
- Podejmowanie odpowiednich działań w celu
eliminacji nieprawidłowości.

Kompetencje
- Zapewnia integrację w działaniach operacyjnych
i pracowniczych;
Bierze pełną odpowiedzialność za:
- Kontrolę warunków przechowywania i warunków
sanitarnych w hotelu;
- Kontrolę stanu zdrowia pracowników;
- Stosowanie środków higieny osobistej.
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stosować w hotelu;
- Procedury stosowane w toksykologii i procedury
zatwierdzania produktów dopuszczonych do obrotu;
- Programy deratyzacji, dezynsekcji i zwalczania
szkodników.

-

-

materiałów;
Definiuje i wdraża procedury, zapewnia, że są
przestrzegane;
Komunikuje się z odpowiednim organem lub działem
zapewniania jakości sanitarnej;
Sporządza protokoły z odkażania, czyszczenia,
dezynfekcji;
Dobiera produkty i materiały używane do
wykonywania konserwacji, przy uwzględnieniu
ograniczeń technicznych, praktycznych,
ekonomicznych i regulacyjnych;
Organizuje odkażania, czyszczenia, dezynfekcje dla
działań w różnych sektorach hotelu (zgodnie
z obowiązującymi przepisami);
Zwraca się o przeprowadzenie kontroli
zewnętrznych lub ustala kryteria samokontroli;
Określa częstotliwość prac konserwacyjnych.

Jednostka 3В: Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
EK 3.1: Zarządza odpadami
Wiedza, zna
- Informacje na temat ekologii, ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju;
- Przepisy dotyczące odpadów niebezpiecznych lub
odpadów wymagających szczególnego traktowania;
- Kategorie odpadów i sposoby ich separacji.

Umiejętności
- Bada sposoby realizacji odzysku odpadów
(recykling, ponowne przetwarzanie);
- Zarządza sortowaniem odpadów;
- Informuje personel o selektywnej segregacji
odpadów;
- Tworzy listy akredytowanych dostawców, którzy
mogą przechowywać (jeśli przechowywanie jest
zgodne z warunkami regulacyjnymi i nie jest
możliwe na terenie), transportować i przetwarzać
odpady;
- Utrzymuje rejestr dokumentacji gospodarki
odpadami (dokumenty śledzenia odpadów
niebezpiecznych oraz rejestrów);

Kompetencje
Bierze odpowiedzialność za:
- Podjęte decyzje i ich konsekwencje;
- Kontrolę instrukcji obserwacji.
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- Oblicza koszt przetwarzania, aby umieścić go
w notowaniach i fakturach;
- Podejmuje środki zgodnie z zasadami
zrównoważonego rozwoju;
- Informuje personel o zasadach selektywnego
sortowania odpadów, udzielając instrukcji w sposób
skuteczny, prosty i zrozumiały.

EK 3.2: Wdraża energooszczędność
Wiedza, zna
- Obszary wydatków na energię;
- Metody oszczędności i wydajnego używania energii
oraz zasady alternatywnych i ekologicznych źródeł
energii.

Umiejętności
- Angażuje gości i pracowników w oszczędzanie
energii;
- Kontroluje i zarządza dostawami surowców
(produktów czyszczących, do pakowania), płynów
i energii.

EK 3.3: Wdraża zasady zielonego marketingu i rozwoju zrównoważonego
Wiedza, zna
Umiejętności
- Zasady i trendy zielonego marketingu;
- Kryteria i praktyki w zakresie ochrony środowiska
związane ze zrównoważonym rozwojem;
- Oznaczenia jakości i skróty (bio...), etykiety
i certyfikaty;
- Zasady marketingu przyczynowego.

- Odwołuje się do zrównoważonego planu rozwoju we
współpracy z personelem;
- Stosuje procedury zrównoważonego rozwoju
i kontroluje ich stosowanie przez wszystkich
pracowników (podnoszenie świadomości,
komunikacja, szkolenia) oraz promuje dobre
praktyki;
- Stosuje środki na rzecz zrównoważonego
zarządzania;
- Podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska,
takie jak tworzenie strony administracyjnej,
komunikacji bezdokumentowej, wykorzystania
urządzeń niskiego zużycia energetycznego i energii
odnawialnej, etc.;
- Stosuje zasady zielonego marketingu

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Wprowadzanie związanych z energią wskaźników
ekonomicznych do budżetu firmy;
- Tworzenie i wdrażanie wewnętrznych standardów
dotyczących oszczędności energii i poprawy
efektywności energetycznej w celu redukcji kosztów
produkcji.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Przestrzeganie standardów ochrony środowiska
przy wyborze dostawców i usług dostawców:
poszanowanie produktów sezonowych,
pozyskiwanie ich na miejscu, biorąc pod uwagę
niedobór zasobów;
- Technologiczny nadzór wymagany do aktualizacji
sprzętu i poprawy praktyk zawodowych;
- Podejmowane decyzje oraz ich konsekwencje.
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i zrównoważonego rozwoju.

Kształcenie w obszarze C. Organizacja pracy w hotelu
Jednostka 4C: Umeblowanie, utrzymanie i naprawy wyposażenia i infrastruktury hotelu
EK 4.1: Analizuje fizyczną infrastrukturę i planuje naprawy i utrzymanie
Wiedza, zna
Umiejętności
- Wymagania i specyfikacje dla każdej kategorii
hotelu;
- Techniki komunikacji wewnętrznej, zewnętrznej
i wewnętrzne instrukcje w działach, dotyczące
obsługi i przekazywania informacji;
- Zasady planowania działalności hotelu;
- Wyposażenie, właściwości, procedury i terminy dla
utrzymania niezbędnych urządzeń;
- Zasady korzystania z oprogramowania.

- Rozpoznaje potrzeby naprawy sprzętu;
- Szacuje i przewiduje potrzeby w zakresie nowych
urządzeń i materiałów zgodnie z planem zamówień
sprzętu i budżetem i dba o to, aby zobowiązania
dotyczące polityki przyjaznej dla środowiska
i zrównoważonego rozwoju zostały spełnione;
- Planuje remonty zgodnie z ustalonymi procedurami;
- Stosuje techniki planowania działalności w zakresie
usług, w zależności od współczynnika aktywności
restauracji.

EK 4.2: Kontroluje naprawy i utrzymanie infrastruktury fizycznej
Wiedza, zna
- Przepisy prawa pracy, które stosuje się do
utrzymania i obsługi hotelu;
- Techniki sporządzania dokumentów, raportowania;
- Standardy i procedury administracyjne w zakresie
budownictwa i aranżacji pomieszczeń w hotelu.

Umiejętności

- Sprawdza czynności konserwacyjne wykonywane
dla każdego działu;
- Kontroluje, organizuje i planuje wszystkie prace
remontowe (bieżące lub nadzwyczajne);
- Nadzoruje zgodność prac naprawczych
i konserwacyjnych z przepisami bhp;
- Określa częstotliwość zamówień materiałów
w każdym dziale.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Zapewnienie nadzoru technologicznego,
wykorzystanie nowych materiałów i urządzeń
znajdujących się na rynku;
- Optymalny wybór materiałów;
- Obliczanie kosztów instalacji i utrzymania inwestycji.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Wybór usługodawców i dostawców, monitorowanie
warunków i dotrzymanie umów, serwis
posprzedażowy, kontrolę działań interwencyjnych;
- Wykorzystanie oprogramowania w zarządzaniu.
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Jednostka 5C: Techniki zawodowe i handlowe
EK 5.1: Monitorowanie i kontrolowanie rezerwacji
Wiedza, zna
- Techniki informacyjne i komunikacyjne;
- Oprogramowanie do zarządzania hotelem;
- Usługi hotelowe oferowane klientom na czas
rezerwacji;
- Politykę cenową;
- Techniki komunikacyjne i sprzedaży: bezpośrednie,
telefoniczne i internetowe;
- Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Prawo pracy;
- Przepisy dotyczące zawierania umów;
- Zasady stosowania prowizji.

Umiejętności

Kompetencje

- Wykorzystuje oprogramowanie do rezerwacji;
- Określa niezbędne środki w celu zapewnienia
rezerwacji i sprawdza, czy cały dział je posiada;
- Sprawdza prawidłowe funkcjonowanie
oprogramowania rezerwacji;
- Zapewnia aktualizację danych i sprawdza proces
rezerwacji;
- Optymalizuje zakwaterowanie w hotelu i sporządza
"plan rezerwacji";
- Monitoruje dokonywanie rezerwacji zgodne
z procedurami i reaguje w przypadku
nieprzestrzegania procedur;
- Identyfikuje trudności wpływające na usługi
rezerwacji na podstawie indywidualnych
przypadków.

Jest odpowiedzialny za:
- Przekazywanie pracownikom instrukcji każdego dnia
i ich zrozumienie;
- Zakwaterowanie w hotelu i optymalizację ceny
według stopy rezerwacji;
- Zarządzanie konfliktami w przypadku
dysfunkcyjnych rezerwacji.
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
w mowie i piśmie w 2 językach obcych, w tym
w języku angielskim.

EK 5.2: Organizuje i kontroluje pracę usług pokojowych
Wiedza, zna
- Zasady planowana obłożenia pokoju;
- Zasady zdrowia i przepisy sanitarne;
- Zasady i wymagania dotyczące bezpieczeństwa
w hotelu;
- Zasady zarządzania zapasami;
- Typy gości/konsumentów;
- Zasady dowodzenia zespołem.

Umiejętności

- Rozdziela pracę usług pokojowych według
planowanego obłożenia pokoju;
- Organizuje i koordynuje pralnię (sprzątanie,
prasowanie, kontrola czystości, itp);
- Kontroluje pokoje i wspólne obszary pod względem
stanu czystości i wskazuje na nieprawidłowości
w dziale obsługi technicznej;
- Monitoruje zapasy, identyfikuje potrzeby
zapewnienia i sporządza zlecenia;
- Organizuje i kontroluje serwis pokojowy;
- Organizuje pracę personelu i optymalizuje jego
wydajność;
- Monitoruje i szacuje działania dotyczące

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Kontrolę i funkcjonowanie różnych służb w hotelu;
- Zapewnienie kontroli nad pracami dotyczącycmi
wykorzystania oprogramowania do zarządzania
i planowania, oraz wykorzystywania go do
planowania i komunikowania się z pracownikami.
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zapewnienia czystości i sprzątania, aby zapewnić
optymalną wydajność.

EK 5.3: Organizuje i kontroluje zameldowanie i zakwaterowanie gości
Wiedza, zna
Umiejętności
- Oprogramowanie do zarządzania hotelem;
- Proces technologiczny związany z zameldowaniem
gości w hotelu - normy dotyczące przyjmowania,
rejestracji, zakwaterowania gości, zameldowania
gości VIP;
- Zachowania i postawy, dostosowane do kultury
korporacyjnej w zakresie przyjmowania gości;
- Techniki komunikacyjne: bezpośrednie, telefoniczne
i internetowe.

- Zapewnia niezbędne formularze i dokumenty
dotyczące procesu rezerwacji, sprawdza, czy są
właściwie wypełnione;
- Sprawdza, czy personel zna procedury
przyznawania pokoju;
- Nadzoruje, czy pokoje są gotowe na czas;
- Monitoruje przestrzeganie procedur przy
zameldowaniu i reaguje w przypadku
nieprzestrzegania procedur;
- Identyfikuje trudności dotyczące zameldowania
i zakwaterowania gości i je rozwiązuje na podstawie
indywidualnych przypadków.

EK 5.4: Kontroluje obsługę gości podczas ich pobytu w hotelu
Wiedza, zna
- Cechy produktów i usług w hotelu;
- Zachowania i postawy, dostosowane do kultury
korporacyjnej w recepcji;
- Zestaw usług, które zostaną zgłoszone do klientów
w czasie ich pobytu;
- Wymagania dotyczące standardów jakości.
- Zapewnia wykonanie próśb gości, aby wymagane
informacje zostały przekazane;
- Zapewnia gościom informacje o działalności
rekreacyjnej, gastronomii, turystyce, wycieczkach,
wizytach, zakupach, rozkładach jazdy, zwyczajach
itp.;

Umiejętności

- Dzieli pracę pomiędzy pracowników;
- Informuje pracowników i klientów o zmianach
mających wpływ na usługi;
- Zapewnia stan pokoi zgodnie z procedurą;
- Zapewnia dobrą pracę różnych służb.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Wykorzystanie odpowiednich sposobów
porozumiewania się z klientami;
- Zarządzanie sytuacjami konfliktowymi z klientami
w przypadku awarii rezerwacji.
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
w mowie i piśmie w 2 językach obcych, w tym
w języku angielskim;
- Bierze pełną odpowiedzialności za usługi
świadczone przez personel oraz osiągnięte wyniki;
- Jest gotowy do zidentyfikowania problemów
związanych z zameldowaniem gości i ich
przewidywanie.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Podejmowanie działań na rzecz lojalność klientów;
- Integrowanie kampanii lojalnościowej
z komercyjnym podejściem, aby być bardziej
konkurencyjnym na rynku;
- Obsługę gości w trakcie ich pobytu;
- Stosowanie zróżnicowanego podejścia zgodnie ze
specyfiką różnych klientów.
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
w mowie i piśmie w 2 językach obcych, w tym
w języku angielskim;
- Bierze pełną odpowiedzialność za usługi
świadczone przez personel oraz osiągnięte wyniki;
- Jest gotowy do uwzględnienia elementów
międzykulturowych dotyczących klientów i/lub
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partnerów zagranicznych.

EK 5.5: Odbiera roszczenia procesowe (reklamacje)
Wiedza, zna
- Dwa języki europejskie, w tym angielski;
- Psychologię gości, kulturę i nawyki europejskiej
i zagranicznej klienteli;
- Przepisy o odpowiedzialności.

Umiejętności

Kompetencje

- Sporządza procedury i metody informacji dotyczące
roszczeń gości;
- Gromadzi, analizuje informacje związane z brakami
w poszczególnych działach hotelu;
- Identyfikuje najbardziej aktualne roszczenia
w działach, aby uruchomić plany działania;
- Przewiduje braki w działach hotelu;
- Udziela gościom wyjaśnień. Proponuje
natychmiastowe rozwiązanie, aby
usatysfakcjonować klienta;
- Informuje pracowników o istniejących procedurach
dotyczących rozpatrywania roszczeń;
- Mierzy bezpośrednio satysfakcję klientów;
- Proponuje działania naprawcze w przypadku
roszczeń;
- Zarządza konfliktami.

Jest odpowiedzialny za:
- Bieżące informowanie o dysfunkcjach
departamentów i dokonanie niezbędnych uzgodnień;
- Analizowanie sytuacji (konsultuje pliki gości,
zarządza danymi, uzyskuje informacje z działów);
- Przewidywanie sytuacji konfliktowych i ustalanie
procedury rozwiązywania problemów;
- Tworzenie programów poprawy świadczonych
usług;
- Planowanie i dostosowanie innowacyjnych
rozwiązań w celu poprawy świadczonych usług, we
współpracy z pracownikami, w celu większego ich
zaangażowania w proces obsługi gości;
- Zrozumienie elementów międzykulturowych
dotyczących klientów i/lub partnerów zagranicznych.
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
zarówno w języku ojczystym, jak i 2 językach
obcych, w tym po angielsku.

EK 5.6: Kontroluje działania związane z wymeldowaniem
Wiedza, zna
- Procedury wymeldowania według segmentacji

Umiejętności

- Kontroluje prawidłowość rozliczeń finansowych

Kompetencje
- Jest gotowy zrozumieć elementy międzykulturowe
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klienteów (indywidualnych, grup, VIP-ów, itp.);
- Procedury gromadzenia środków pieniężnych
i różnych środków płatniczych;
- Dokumentację prowadzoną w księgowości.

-

-

-

-

i dokumentację;
Monitoruje przepływ informacji i dokumentów
(faktury, zdobywanie punktów lojalnościowych, itp.),
oraz wykonanie usługi (obsługa bagażu, rezerwacja
taksówki);
Nadzoruje wypełnianie przez gości kwestionariusza
satysfakcji;
Aktualizuje karty gościa i sprawdza informacje
w pliku klienta;
Przewiduje działania komercyjne, szczególnie
dostosowane do przyszłego pobytu, w zależności od
klienta (grupy, VIP);
Analizuje kwestionariusze satysfakcji i wyciąga
wnioski dla ulepszenia funkcjonowania działu
handlowego;
Nadzoruje arkusze danych osobowych, ich
archiwizację i analizę;
Żegna gości i zyskuje ich lojalność, aby wrócili do
tego samego hotelu.

dotyczące klientów i/lub partnerów zagranicznych;
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
zarówno w języku ojczystym, jak i 2 językach
obcych, w tym po angielsku;
- Jest gotowy do wykorzystywania oprogramowania
do zarządzania.

Jednostka 6C: Dodatkowe usługi w hotelu
EK 6.1: Przygotowuje, urozmaica, dostosowuje i negocjuje oferty
Wiedza, zna
- Produkty i usługi w hotelu;
- Ustawodawstwo obowiązujące w sprzedaży
produktów turystycznych;
- Strategię marketingową dotyczącą sprzedaży
produktów turystycznych;
- Lokalne zwyczaje, tradycyjne imprezy, lokalne
tradycje i zwyczaje;
- Tradycyjne zapotrzebowanie turystów na dodatkowe
usługi, ich preferencje i zainteresowania,

Umiejętności

- Tworzy i/lub aktualizuje bazę danych o ciekawych
lokalnych miejscach: muzeach, wystawach,
restauracjach, parkach rozrywki, etc.;
- Dobiera oferty do wymagań pobytu gościa;
- Proponuje plan działania dla gości i dostosowuje go
do wniosków gości;
- Proponuje usługi zewnętrzne: wynajem
samochodów, wycieczki, wycieczki
z przewodnikiem, wydarzenia kulturalne, pokazy

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Analizę zachowań i zwyczajów lokalnych,
- Opracowanie dostosowanej do wymagań klienta
oferty (treści i formy);
- Przewidywanie trendów i wprowadzanie zmian;
- Realizację oczekiwania na nowe produkty i usługi,
poprzez dodawanie ich do katalogu;
- Implementację sposobów oceny potrzeb
wyposażenia dodatkowego;
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oczekiwania kulturowe;
- Informacje o sprzedaży dodatkowych usług
turystycznych, kulturalnych, produktów świątecznych
itp. (informacja turystyczna, opieka nad dziećmi,
itp.).

i zajęcia rekreacyjne, itp.;
- Szacuje koszty i określa odpowiednie ceny
sprzedaży;
- Analizuje, interpretuje i szacuje dane, wyniki,
produkty, usługi.

EK 6.2: Planuje i organizuje pracę nad dodatkowymi usługami
Wiedza, zna
- Charakter, rolę i znaczenie gospodarcze
dodatkowych usług hotelowych;
- Rodzaje, cechy, elementy techniczne
i technologiczne oferowanych usług dodatkowych;
- Przepisy obowiązujące przy sprzedaży produktów
turystycznych;
- Strategię marketingową dotyczącą sprzedaży
produktów turystycznych.

Umiejętności

Kompetencje

- Przekazuje gościom informacje związane z ofertą
produktów i usług wewnętrznych i zewnętrznych;
- Informuje personel z recepcji o wszystkich usługach
dodatkowych;
- Angażuje pracowników w realizację projektów,
upoważnia personel, komunikuje cele i wskaźniki
sukcesu;
- Promuje usługi hotelowe i produkty;
- Współpracuje z organizatorami, przewodnikami,
wypożyczalniami samochodów i zawiera z nimi
umowy.

- Podejmuje działania w kreatywny sposób;
- Jest odpowiedzialny za stosowanie zasad ochrony
zdrowia i bhp, w trakcie wykonywania usługi.

EK 6.3: Organizuje specjalne wydarzenia – seminaria, pakiety (weekendy, festiwale, SPA etc.)
Wiedza, zna
Umiejętności
- Standardy zapotrzebowania na wydarzenia
i wskazuje cele i segmenty;
- Techniki związane z organizacją imprez;
- Lokalne tradycje i wartości kulturowe,
zapotrzebowanie, zwyczaje religijne i upodobania;
- Sposoby komunikacyjne stosowane w promocji
wydarzeń;
- Handlowe techniki komunikacyjne;
- Aktualne prawodawstwo obowiązujące

- Poszerzanie usług dodatkowych związanych
z tradycyjnymi, lokalnymi wydarzeniami kulturalnymi;
- Aspekty kulturowe i religijne.
- Jest gotowy zrozumieć elementy międzykulturowe
dotyczące klientów i/lub partnerów zagranicznych;
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałnia
w mowie i piśmie w języku ojczystym i 2 językach
obcych, w tym po angielsku.

- Proponuje i wdraża zindywidualizowane usługi:
seminaria, pakiety tematyczne;
- Negocjuje i sprzedaje usługę;
- Monitoruje realizację wydarzenia i kontroluje wyniki;
- Dokonuje niezbędnych modyfikacji specjalnych
wydarzeń;
- Nadzoruje stosowanie przepisów sanitarnych i bhp;
- Informuje pracowników o wydarzeniach specjalnych;
- Zapewnia standardy obsługi, w celu zadowolenia

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Przestrzeganie zasad ochrony zdrowia i przepisów
bhp;
- Radzenie sobie w nieoczekiwanych sytuacjach,
zarządzanie incydentami;
- Identyfikowanie wiarygodnych partnerów,
usługodawców lub dostawców;
- Przestrzeganie standardów jakości przy świadczeniu
usług;
- Optymalizację kosztów i standardów świadczonych
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w gościnności, odpowiedzialność i obowiązki
sprzedawcy, zasady bhp, etc.;
- Techniki komunikacji i negocjacji.

gości.
- Podejmuje działania w kreatywny sposób.

EK 6.4: Planuje i organizuje promocję dodatkowych usług i wydarzeń specjalnych
Wiedza, zna
Umiejętności
- Właściwości produktu (koncepcja, produkcja
i realizacja);
- Rynek hotelarski oraz usługi pośrednictwa
w turystyce i podróżach; identyfikuje zawodowych
pośredników i partnerów;
- Docelowy rynek, rynek niszowy i szansy;
- Standardy zapotrzebowania na wydarzenia
specjalne i określa cele i segmenty;
- Sposoby komunikacji stosowanej w promocji
wydarzeń;
- Techniki komunikacji handlowej.

- Przewiduje niezbędne środki na nowe inicjatywy;
- Zbiera dane rynkowe (położenie konkurencji,
produkty, ceny) i ocenia swoje działania
w porównaniu z konkurentami;
- Rozwija sprzedaż, waloryzację proponowanych
produktów;
- Dostosowuje ofertę sprzedaży do zapotrzebowania
klientów;
- Wykonuje działania promocyjne dostosowane do
potrzeb strategii i kontroluje ich wdrożenie.

usług;
- Realizację potrzeb dotyczących wyposażenia
dodatkowego;
- Identyfikowanie nowch potrzeb klientów.

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za:
- Ocenę zasobów ludzkich i komunikację wizualną,
niezbędną do realizacji działań promocyjnych
wydarzeń specjalnych;
- Kalkulację kosztów dla każdego działania;
- Realizację działań promocyjnych;
- Stosowanie wszystkich narzędzi, funkcji Web 2.0
(czytanie, interpretacja, komunikacja);
- Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych
(uaktualnianie strony).
- Jest gotowy do komunikowania się i współdziałania
w mowie i piśmie w 2 językach obcych, w tym
w języku angielskim;
- Jest gotowy do zrozumienia elementów
międzykulturowych.

Jednostka 7C: Ocena jakości usług oferowanych
EK 7.1: Organizuje ocenę satysfakcji gości
Wiedza, zna
- Właściwości produktu (koncepcja, produkcja
i realizacja), kultury organizacyjnej i usług
hotelowych;
- Rynek hotelarski oraz usługi pośrednictwa
w turystyce i podróżach; identyfikuje zawodowych
pośredników i partnerów;

Umiejętności

Kompetencje

- Tworzy kwestionariusz satysfakcji gości hotelu;
- Planuje scenariusze komunikacji na portalach
społecznościowych;
- Korzysta z wyników satysfakcji gości, w celu
zidentyfikowania niezbędnych działań naprawczych;

Jest odpowiedzalny za:
- Zadowolenie gości z jakości proponowanych usług;
zachęcanie klientów do wypełnienia ankiety
satysfakcji;
- Zbieranie informacji o potrzebach klientów,
dostosowanie oferty usług do oczekiwań.
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- Specyficzne parametry jakości w działalności
hotelarskiej, która opiera się na zadowoleniu gości;
- Techniki doboru i formułowania kryteriów satysfakcji;
- Psychologię i oczekiwania klientów;
- Międzykulturowe podejście do oczekiwań gości
(znajomość kultur i zwyczajów zagranicznych
i europejskich klientów).

- Informuje pracowników o tych wynikach, wdraża
środki naprawcze i uzasadnia je.

-

-

EK 7.2: Zapewnia ciągły kontakt z gościem, mający na celu zwiększenie jakości usług
Wiedza, zna
Umiejętności
- Psychologię gości i ich tradycyjne oczekiwania;
- Wielokulturowe podejście do ich oczekiwań
(znajomość kultur i zwyczajów zagranicznych
i europejskich klientów);
- Sposoby działań promocyjnych, przyjaznej klientowi
i etycznej komunikacji.

- Zbiera informacje od gości na temat oczekiwań
i adekwatności oferowanych usług;
- Analizuje zebrane informacje, w celu kontrolowania
głównych wskaźników optymalizacji, określających
działalność hotelu i proponuje odpowiednie działania
handlowe;
- Nadzoruje lub/i aktualizuje stronę internetową
hotelu;
- Inicjuje dyskusję i wymianę opinii na temat
oferowanych produktów, jakości usług;
- Dostosowuje ofertę sprzedaży do oczekiwań gości.

Jest gotowy do:
Komunikowania się i współdziałania w mowie
i piśmie w języku ojczystym i 2 językach obcych,
w tym angielskim;
Wykorzystania oprogramowania Office Suite;
Wykorzystania nowych technologii komunikacyjnych
(uaktualnianie strony);
Wykorzystania funkcjonalności narzędzi
i właściwości sieci Web 2.0 (czytanie, interpretacja,
komunikacja).

Kompetencje
Jest odpowiedzialny za
- Przekazywanie informacji o codziennych zajęciach
w hotelu, nowych usługach i wydarzeniach
specjalnych;
- Wykorzystywanie nowych technologii
komunikacyjnych (Web 2.0);
- Utrzymanie komunikacji z gościem;
- Przeglądanie strony internetowej;
- Gromadzenie informacji o grupach docelowych
klientów i dostosowanie oferty usług;
Jest gotowy do:
- Komunikowania się i współdziałania w mowie
i piśmie w języku ojczystym i 2 językach obcych,
w tym angielskim;
- Wykorzystania oprogramowania Office Suite;
- Wykorzystania nowych technologii
komunikacyjnych (uaktualnianie strony);
- Wykorzystania funkcjonalności narzędzi
i właściwości sieci Web 2.0 (czytanie, interpretacja,
komunikacja).
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7. Profil zawodowy “Menedżer małego hotelu”
I – Kontekst działań
W obecnych warunkach rynkowych menedżerowie małych hoteli planują, organizują, zarządzają, monitorują i
oceniają wszystkie działania w danym hotelu, w celu zapewnienia i zagwarantowania rentowności i
konkurencyjności, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Wykonując wymienione
czynności menedżer hotelu jest odpowiedzialny za:
1. politykę handlową i marketingową.
2. ochronę własności hotelu.
3. porządek i dyscyplinę finansową w hotelu.
4. bezpieczeństwo sprzętu i ochronę przeciwpożarową w hotelu.
5. bezpieczeństwo klientów i personelu.
6.

ekologiczną gospodarkę odpadami i ochronę środowiska.

7.

jakość oferowanych usług.

Cechy osobiste niezbędne do wykonania zadań zawodowych.
Przywództwo i przedsiębiorczość, umiejętności i kompetencje zawodowe, zaufanie i autorytet w celu
przestrzegania norm moralnych i etycznych zachowań. Wrażliwość międzykulturowa i komunikowanie się w
sposób uwzględniający różnorodność, z uwzględnieniem mowy werbalnej i niewerbalnej. Musi umieć się
zaprezentować, być odpowiedzialny, lojalny, uczciwy, wykazywać inicjatywę, powinien być otwary oraz
elastyczny, umieć ocenić ryzyko i możliwe konsekwencje podejmowania decyzji. Musi używać krytycznego i
twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów i konfliktów, być towarzyski i umieć pracować w zespole.
Praca wymaga zdolności do działania w sposób autonomiczny, wiedząc, że można polegać na zespole, który
wymaga współpracy grupowej.
Realizacja zadań zawodowych jest bezpośrednio związana ze znajomością niektórych ustaw i rozporządzeń:
Kodeks pracy, przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w hotelu, Klasyfikacja Zawodów, Prawo Ochrony
Konsumenta, przepisy podatkowe i inne.
Wykonywanie pracy wymaga opanowania pakietu biurowego, oprogramowania rezerwacji, korzystania z Internetu
i sieci społecznościowych.
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Wymagania na stanowisko menedżera hotelu:
1. Wykształcenie: średnie zawodowe - specjalizacja: hotelarstwo, gastronomia i turystyka lub wykształcenie
średnie i kwalifikacje zawodowe w turystyce (czwarty poziom kwalifikacji) lub wykształcenie w europejskim
szkolnictwie średnim i 3-letnie doświadczenie w branży.
2. Inne kwalifikacje: znajomość obsługi komputera, bardzo dobra znajomość (pisanie i mówienie) jednego
języka obcego (angielski) i podstawowa znajomość drugiego języka obcego.
3. Praca jest też związana z opanowaniem pakietu biurowego, oprogramowania rezerwacji, Internetu i sieci
społecznościowych.
Warunki wykonywania pracy:
Działalność w branży hotelarskiej i przy obsłudze klienta.
Przemieszczanie się na terenie całego hotelu, w celu nadzorowania jakości świadczonych usług.
Aktywność może obejmować podróże poza hotel przy okazji kontaktów z dostawcami i promocji hotelu.
Godziny są nieregularne, zgodnie z wymaganiami klientów, różnią się w zależności od formy i wielkości
organizacji biznesowych, praca także m.in. w weekendy i wakacje.
Nazwy: operator hotelu, menedżer hotelu, dyrektor, szef, właściciel małego hotelu.

II – Opis kluczowych działań (Ai) i kluczowych zadań (Ti)
DZIAŁANIE A1: Planowanie działań w hotelu.
T1. Podejście marketingowe:
T1.1 Przewidywanie popytu konsumentów odnośnie produktu, jego ceny i cech uzależnionych od czasu, sposobu
rezerwacji, etc.;
T1.2 Planowanie i rozwój kampanii reklamowych, budowanie planu marketingowego instytucji;
T1.3 Oferowanie innowacyjnych usług wysokiej jakości, biorąc pod uwagę specyfikę "zielonego marketingu";
T1.4 Stosowanie polityki uczciwego ustalania cen, promocji i reklamy etycznej;
T1.5 Plan sprzedaży i negocjacji (umowy z dostawcami, partnerami, dostawcami usług i organizatorami).
T2. Finanse Plan - przychody i wydatki firmy, zakupy i inwestycje:
T2.1 Planowanie budżetu zadań księgowych i administracyjnych;
T2.2 Sporządzenie spisu dla dostaw i utrzymanie odbioru hotelu, mini-baru i hotelarskich zasobów w magazynie;
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T2.3 Planowanie przyszłych inwestycji w odbudowę, remonty i modernizację niezbędnego sprzętu; inwestycji i
zrównoważonego rozwoju w zgodzie z ochroną środowiska.
T3. Planowanie zasobów ludzkich:
T3.1 Planowanie dotyczące personelu: potrzeby osobiste;
T3.2 Określenie potrzeb i kwalifikacji kadry szkoleniowej i planowanie zgodnie ze specyfiką hotelu;
T3.3 Zapewnienie równych warunków pracy i płacy.
DZIAŁANIE A2: Organizowanie realizacji planowanych działań.
T4. Zorganizowanie remontu lub budowy, wymaganych dekoracji i szukanie dostawców.
T5. Organizowania polityki personalnej:
T5.1 Organizowanie naboru;
T5.2 Prezentowanie nowym pracownikom opisów ich stanowisk pracy i wewnętrznych zasad bezpiecznych
warunków pracy;
T5.3 Budowanie systemu rozwoju kariery i środków w celu zwiększenia motywacji pracowników;
T5.4 Harmonogram pracy (godzin i świąt), wprowadzanie niezbędnych instrukcji i podziału pracy w zakresie
przyjmowania i rezerwacji;
T5.5 Organizowanie szkoleń pracowników: kursy, seminaria i inne formy kształcenia.
T6. Organizowanie i rozdzielanie pracy we wszystkich działach hotelu - recepcja, zakwaterowanie i
wykwaterowanie, prowadzenie ewidencji.
DZIAŁANIE A3: Zapewnienie właściwego zarządzania wszystkimi działaniami w hotelu.
T7. Zarządzanie finansami:
T7.1 Zarządzanie wydatkami związanymi z konserwacją, naprawą i innymi układami budowy hotelu;
T7.2 Przechowywanie prawidłowo dokumentacji hotelu;
T7.3 Zarządzanie przychodami, wydatkami i ponoszenie za to odpowiedzialności.
T8. Zarządzanie personelem.
T9. Zapewnienie i sprawdzenie rezerwacji, recepcji, zakwaterowania, obsługi klientów.
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T10. Rozpatrywanie wniosków i skarg związanych z hotelowymi operacjami handlowymi i zapewnienie
szybkiej reakcji, oferując rozwiązania dostosowane do hotelowych możliwości.
T11. Komunikowanie się z klientami, dostawcami, partnerami i pracownikami.
T12. Przestrzeganie przepisów i wymogów dotyczących warunków sanitarnych i bezpieczeństwa pracy.
Zapewnianie
przestrzegania
procedur
jakości
i przewidywania, zarządzanie awariami.
T13. Zapewnienie ekologicznego miejsca pracy.
T14. Zapewnienie bezpieczeństwa klientom, ochrony mienia i ochrony środowiska.
DZIAŁANIE A4: Wykonywanie kontroli hotelu.
T15. Monitorowanie sprzedaży, kosztów i wydajności każdego działu hotelowego. Sprawdzanie wyników
operacyjnych.
T16. Monitorowanie codziennej sprzedaży zakwaterowania i usług dodatkowych.
T17. Kontrolowanie personelu:
T17.1 Kontrola odzieży personelu, czystości i nieskazitelności;
T17.2 Monitorowanie realizacji harmonogramu i podstawowej rachunkowości w recepcji;
T17.3 Nadzorowane realizacji zadań;
T18. Kontrola pomieszczeń, wspólnych pomieszczeń, biura i obszarów funkcjonalnych i ich bieżącego
utrzymania.
T19. Kontrola zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi, jakość usług świadczonych według
określonych procedur, przepisów prawa pracy.
T20. Kontrola zgodności z wymogami dotyczącymi bezpiecznych warunków pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dla klientów.
DZIAŁANIE A5: Ocena jakości.
T21. Ocena usług i zadowolenia klienta.
T22. Ocena szkolenia i kwalifikacji personelu.
T23. Ocena wyników finansowych hotelu.
28
Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w programie Uczenie się przez całe życie, Leonado da Vinci - Wielostronne projekty dla
rozwoju innowacji. Treść tego opracowania prezentuje poglądy autorów, Komisja Europejska nie jest odpowiedzialna za jego wykorzystanie, ani za
zawarte w nim informacje.

8. Słownik i skróty
Termin
Obszar kształcenia

OK

Skrót

Jednostka uczenia się

JU

Efekty kształcenia

EK

Wiedza

W

Umiejętności

U

Kompetencje

K

Definicja
Obszar kształcenia jest dziedziną wiedzy, umiejętnością i postawą,
obejmującą obiekt lub pojęcie. Posiada predefiniowane standardy
nauczania, pomagając wykazać ciągłość i postęp. W ramach
programu obszar kształcenia może powiązać różne przedmioty.
Jednostka uczenia się jest składnikiem kwalifikacji, składa się na
spójny
zbiór
wiedzy,
umiejętności
i kompetencji, który może podlegać ocenie i walidacji. Jednostki
uczenia się umożliwiają progresywne osiąganie kwalifikacji poprzez
transfer i kumulację efektów kształcenia. Podlegają ocenie i walidacji,
które sprawdzają i rejestrują, że uczeń osiągnął oczekiwane efekty
uczenia się. W zależności od obowiązujących przepisów, jednostka
uczenia się może być wspólna dla kilku kwalifikacji lub specyficzna
dla jednej konkretnej kwalifikacji
Efekty kształcenia są twierdzeniami o tym, co uczący się wie,
rozumie i potrafi wykonać po ukończeniu procesu uczenia się. Efekty
kształcenia mogą być wykorzystywane do różnych celów, takich jak
ustanowienie opisów ram kwalifikacji, określanie kwalifikacji,
projektowanie programów nauczania, określenie kryteriów oceniania
itp. Efekty kształcenia określone są w różnych poziomach
szczegółowości, w zależności od ich celu i kontekstu.
"Wiedza" oznacza efekt przyswajania informacji poprzez uczenie się.
Wiedza jest zbiorem faktów, zasad, teorii i praktyk powiązanych z
dziedziną pracy lub nauki. W kontekście europejskich ram kwalifikacji
wiedzę opisuje się jako teoretyczną i/lub faktograficzną.
"Umiejętności" oznaczają zdolność do stosowania wiedzy i
korzystania z know-how, w celu wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów. W kontekście europejskich ram kwalifikacji umiejętności
określa się jako kognitywne (z zastosowaniem myślenia logicznego,
intuicyjnego
i kreatywnego) oraz praktyczne (obejmujące sprawność i korzystanie
z
metod,
materiałów,
narzędzi
i instrumentów).
"Kompetencje" to udowodniona (w pracy, nauce oraz w rozwoju
osobistym) zdolność stosowania posiadanej wiedzy i umiejętności, z
uwzględnieniem zinternalizowanego systemu wartości. Kompetencje
społeczne określa się, bazując na kategoriach odpowiedzialności i
autonomii..
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About EQAVET
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