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УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “ХОТЕЛИЕР”
СПЕЦИАЛНОСТ “Организация на хотелиерството”
(обучение по рамкова програма “E” съгласно чл. 10 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното
направление

811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг

Наименование и код на
професията

811010 Хотелиер

Наименование и код на
специалността

8110101 Организация на хотелиерството

Степен на професионална
квалификация

трета

Срок на обучение

960 учебни часа

Общ брой часове

960 учебни часа

Брой часове по теория

378 учебни часа

Брой часове по практика

582 учебни часа
дневна, задочна, дистанционна, индивидуална,
групова, вечерна
квалификационен курс

Форма на обучение
Организационна форма

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА НА
СПЕЦИАЛНОСТТА
След завършване на професионалното обучение по професията “Хотелиер ” –
специалност “ Организация и управление на хотел ”, обучаваният трябва да:
•

да

прилага

и

контролира

санитарно-хигиенните

изисквания

за

работа

в

хотелиерството;
•

да прилага уменията по чужд език на работното място;

•

да прилага комуникативни умения по бизнес комуникации на чужд език;

•

да прилага технологията на туристическото обслужване;

•

да оперира с машини и съоръжения в хотелиерството;

•

да познава икономиката и мениджмънта в хотелиерството;

•

да познава правната уредба в туризма;

•

да има познания по културология и делово общуване;

•

да има познания по маркетинг и реклама;

•

да знае стандарта на обслужване на различните работни места в хотела;

•

да знае хигиенните изисквания в търговските стаи, общите помещения и офисите;

•

да знае терминологията на туристическото обслужване;

•

да

знае

технико-експлоатационната

характеристика

на

всички

машини

и

съоръжения в дейността;
•

да знае всички организационни връзки и политиката на фирмата;

•

да знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата
политика на страната

•

да създава ефективна система за мотивация на личния състав за качествена
работа и условия за професионално развитие и привързаност към фирмата;

•

да познава и спазва трудовото и социално законодателство и да носи съответна
отговорност;

•

да управлява ефективно хотела с цел неговото развитие и утвърждаване в
системата на хотелиерската индустрия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, желаещи да се включат в обученията:
•

лицата да са навършили 16 години;

•

здравословното

състояние

на

кандидата

се

удостоверява

с

медицинско

свидетелство, доказващо, че професията, по която кандидатът желае да се
обучава, не му е противопоказна.

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ:
•

завършено средно образование.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:
•

да продължи обучението си за придобиване на професионална квалификация по
професия “Хотелиер” - четвърта степен, като обучението му по задължителната
професионална подготовка се зачита;

•

да продължи обучението си за придобиване на професионална квалификация по
друга

професия

от

професионалното

направление

“Хотелиерство,

ресторантьорство и кетеринг”, като част от задължителната професионална
подготовка се зачита. Съдържанието на надграждащото обучение се прави след
сравнение на компетенциите и резултатите от учене, описани в Държавните
образователни изисквания (ДОИ) по професии;
•

Има

възможности

за

повишаване

на

квалификацията

в

центрове

към

професионални гимназии, центрове за професионално обучение, към хотелиерски
вериги, продължаване на образованието в колежи и висши учебни заведения

