ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към СДРУЖЕНИЕ «ПАРТНЬОРИ – КС»
София 1229, жк «Връбница», бл. 534
тел. 0886 38 00 31; 0884 27 01 04
e-mail: partners_ks@mail.bg

УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ “КАМЕРИЕР”
СПЕЦИАЛНОСТ “Хотелиерство”
(обучение по рамкова програма “А” съгласно чл. 10 от ЗПОО)

Наименование и код на
професионалното
направление

811 Хотелиерство, ресторантьорство и
кетеринг

Наименование и код на
професията

811030 Камериер

Наименование и код на
специалността

8110301 Хотелиерство

Степен на професионална
квалификация

първа

Срок на обучение

300 учебни часа

Общ брой часове

300 учебни часа

Брой часове по теория

130 учебни часа

Брой часове по практика

170 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 “Камериер ” –
специалност “ Хотелиерство”, обучаваният трябва да:
•

прилага санитарно-хигиенни изисквания за работа в организацията;

•

прилага технологията на туристическото обслужване съгласно длъжността;

•

познава структурата и йерархията в мястото за настаняване или средството за подслон;

•

знае общите правила за работа с компютър и умее да ползва програмни продукти в
работата си;

•

познава традициите на различни народи във връзка с посрещането на гости на хотела от
други държави;

•

умее да води елементарен разговор на чужд език с гостите на хотела

•

прилага процедурите за почистване и поддържане на хотела, като спазва правилата за
безопасен труд;

•

прилага подходящи процедури за почистване на хотелска стая (апартамент), санитарни
възли, общи помещения, използвайки съответните машини и прибори;

•

документира процедурите по почистването;

•

организира правилно съхранение на използваните материали и оборудване;

•

прилага процедура за предаване и съхранение на забравени от гостите вещи след
напускането на хотелската стая и хотела;

•

участва при евакуацията на гостите и съдейства за овладяване на ситуацията при
пожар, наводнения, терористичен акт или друго извънредно събитие

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:
•

завършен шести клас.

ЗАВЪРШИЛИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО МОГАТ:
•

Обучените по професия "Камериер" могат да постъпват на работа на длъжности, които
съответстват на професията 9132 "Камериер" от Националната класификация на

професиите (1996 г.), и на други, в това число допълнени при актуализиране на
Националната класификация на професиите;
•

Придобилият първа степен на професионална квалификация по професията "Камериер"
може

да

се

обучава

по

друга

професия

от

професионалните

направления

"Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг" и "Пътувания, туризъм и свободно време",
като обучението му по общата задължителна професионална подготовка, единна за
всички професионални направления, и отрасловата задължителна професионална
подготовка се зачита.

