
Kurs Menedżera Gastronomii 
Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania zakładów 
gastronomicznych. Na naszym kursie dowiedzą się Państwo o wszystkich elementach 
składających się na pracę kierownika restauracji, pubu czy baru. Wśród prowadzących 
specjaliści, którzy na co dzień prowadzą różne obiekty gastronomiczne.
Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: zarządzanie personelem, organizacja 
procesu dostaw, programy informatyczne w gastronomii, inwentaryzacja – zakres i zasady, 
bezpieczeństwo sanitarne, podstawy zarządzania komunikacją marketingową, nowoczesne 
formy promocji, elementy pracy baristy, kelnera, sommeliera, finansowe aspekty 
funkcjonowania gastronomii, elementy projektowania zakładów gastronomicznych.
Przedmiotem zajęć praktycznych jest: 

Technika obsługi konsumenta.• 
Pokaz i omówienie prawidłowego zastosowania wyposażenia zakładu • 
gastronomicznego – zasady doboru zastawy stołowej (porcelana, szkło, sztućce, 
bielizna stołowa).
Serwowanie usług restauracyjnych – prezentacja, technika i zasady.• 
Serwowanie usług barowych – prezentacja, technika i zasady.• 
Zasady zachowania personelu sali konsumenckiej.• 
Ocena menedżerska – sposób i zasady oceniania usług gastronomicznych.• 

Po ukończeniu kursu absolwenci otrzymują certyfikat w języku polskim i angielskim.

Kurs Menedżera Hotelarstwa
Podczas szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych metod 
i narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem hotelarskim, stosowanych aktualnie 
w dużych grupach kapitałowych oraz międzynarodowych systemach hotelowych.
Szkolenie prowadzi kadra naukowa WSTiH, specjaliści oraz kadra menedżerska 
aktualnie zarządzająca hotelami.
Program kursu:
1.  Specyfika hotelarstwa
2.  Zarządzanie jakością w obiektach hotelarskich
3.  Uwarunkowania prawne hotelarstwa
4.  Zarządzanie strefą SPA w obiektach hotelarskich
5.  Podstawy rachunkowości zarządczej w hotelarstwie
6.  Organizacja pracy i zarządzanie personelem
7.  Zarządzanie środkami trwałymi
8.  Marketing i Sprzedaż
9.  Turystyka biznesowa
10. Kreowanie i ocena inwestycji w hotelarstwie

Kursy specjalistyczne w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa
WSTiH oferuje dedykowane kursy zamknięte dla firm i osób prywatnych w wybranych przez Państwa specjalizacjach. 

Umożliwiamy zdobycie niezbędnych kwalifikacji, które pomogą uczestnikom kursu w rozwoju zawodowym i zdobyciu doświadczenia.

Proponujemy m.in. kursy: Menedżer gastronomii; Menedżer hotelarstwa; Zarządzanie turystyką w regionie;  
Kurs języka polskiego dla Cudzoziemców; Organizacja Eventów; Menedżer Turystyki Wiejskiej; Obsługa Turysty Medycznego; Barista; Kelner; 

Sommelier; Pilot wycieczek; Przewodnik turystyczny po Trójmieście; Steward/Stewardessa; Kreowanie profesjonalnego wizerunku

Informacje o pozostałych  
kursach znajdują się na stronie www.wstih.pl 

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku 
ul. Miszewskiego12/13; 80-239 Gdańsk; tel. 58 520-26-14 w. 165

wstih@wstih.pl

Organizacja Eventów 
Celem kursu jest przekazanie studentom praktycznej wiedzy z zakresu 
organizacji eventów. Dlatego też zaprosiliśmy do współpracy ekspertów-
praktyków, osoby związane zawodowo z branżą eventową i organizacją 
spotkań od wielu lat. Wykłady oparte będą przede wszystkim na case studies 
i doświadczeniu wykładowców i prowadzone będą w formie warsztatów. 
Ponadto uczestnicy kursu będą mieli możliwość przeżycia jak wygląda 
organizacja eventów w praktyce. Wśród poruszanych zagadnień będzie m.in. 
event jako narzędzie biznesowe, sztuka prezentacji, nowe trendy w eventach. 
Kurs został objęty patronatem „Pomerania Business Meetings”, jednostki 
działającej w strukturach "Pracodawców Pomorza", której działalność 
dedykowana jest podmiotom tworzącym lokalną branżą eventową – 
agencjom, działom eventowym w przedsiębiorstwach i korporacjach oraz 
podwykonawcom eventowym.

Zarządzanie turystyką w regionie 
Nowoczesne zarządzanie destynacją turystyczną to zadanie, przed którym 
stoją samorządy gmin i województw. 
Celem naszego kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu 
zarządzania turystyką w gminie, aby przyczyniła się ona do zwiększenia 
zadowolenia zarówno turystów jak i samych mieszkańców. Poprzez kurs 
chcemy przyczynić się do realizacji Regionalnego Programu Strategicznego 
w zakresie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej „Pomorska Podróż 2020”. 
W szczególności jest to oferta skierowana do kluczowych partnerów 
w zakresie priorytetu 2.3. „Rozpoznawalny turystyczny wizerunek regionu” 
oraz 2.2. „Oferta czasu wolnego”.
Tematyka zajęć: rola samorządu w rozwoju turystyki, efekty rozwoju turystyki 
w regionie, fundusze europejskie i ich wykorzystanie na rzecz turystyki, 
marketing miejsc, sieciowy produkt turystyczny,  
zarządzanie destynacją.


