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Dzięki opanowaniu materiału omówionego w tym podręczniku nabędziesz
umiejętności:
  wy ja śnia nia pod sta wo wych po jęć z za kre su tu ry sty ki;
  kla sy fi ko wa nia tu ry sty ki we dług róż nych kry te riów oraz roz róż nia nia pod sta wo wych

form i ro dza jów tu ry sty ki;
  cha rak te ry zo wa nia wy bra nych ro dza jów tu ry sty ki;
  wy ja śnia nia pod sta wo wych po jęć z za kre su ho te lar stwa;
  okre śla nia ro dza jów i ka te go rii obiek tów świad czą cych usłu gi ho te lar skie;
  przed sta wia nia za ry su hi sto rii roz wo ju ho te lar stwa na świe cie i w Pol sce;
  wskazywania pre kur so rów świa to we go i pol skie go ho te lar stwa;
  ana li zo wa nia ryn ku usług ho te lar skich w aspek cie tren dów roz wo jo wych 

ho te lar stwa na świe cie i kie run ków roz wo ju bu dow nic twa ho te lo we go;
  przed sta wia nia ak tu al ne go sta nu i roz miesz cze nia te ry to rial ne go ba zy obiek tów

noc le go wych w Pol sce;
  wska zywa nia głów nych ge sto rów ba zy noc le go wej w Pol sce;
  cha rak te ry zo wa nia współ cze snych sys te mów i sie ci ho te lo wych;
  wy ja śnia nia pod sta wo wych po jęć zwią za nych z or ga ni za cją pra cy i struk tu rą 

or ga ni za cyj ną ho te lu;
  roz róż nia nia pio nów funk cjo nal nych obiek tów świad czą cych usłu gi ho te lar skie.

Pod sta wy ho te lar stwa


