
organizira

TEČAJEVE ZA STUDENTE 
(zimski semestar 2013./14.)

Edukacija

PRIPREMNA OBUKA ZA STUDENTE KOJI ĆE TIJEKOM AK. GODINE RADITI U UGOSTITELJSTVU

Riječ je o edukaciji iz osnova znanja i poznavanja rada u ugostiteljstvu koja će u prvom redu biti obvezatna za sve  
studente koji tijekom ak. god. 2013/2014. namjeravaju posredstvom Student – servisa raditi u ugostiteljskoj 
djelatnosti Studenskog centra Rijeka kao pomoćno osoblje u kuhinji, za šankom ili kao konobari. Edukacija je 
osmišljena i za ostale studente koji će posredstvom Student – servisa tijekom ak. god. tražiti zaposlenje u 
ugostiteljstvu (ca�e barovi, menze, restorani, hoteli…) kao i za studente koji su završili srednju ugostiteljsku školu, 
kako bi se dodatno pripremili za navedene vrste poslova tijekom studentskog školovanja.

Kroz pet tematskih cjelina polaznici će se upoznati s teorijskim osnovama pojedinih poslova, a potom i s praktičnim 
dijelom za stjecanje vještina potrebnih za rad u ugostiteljstvu. 

Edukacija će se održavati tijekom pet tjednih  termina, utorkom, počevši od  22. listopada 2013. od 19:00 do 
20:30 sati u prostorima restorana „Kampus“, u Sveučilišnom kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 5).
Zainteresirani će studenti znanja i vještine stjecati pod vodstvom stručnih osoba iz pojedinih područja, a koje djeluju 
pri SC Rijeka.

Raspored susreta tijekom tekućeg semestra:
•  Utorak, 22. listopada 2013.   –   HACCP sustav, zdravstvena sigurnost i ispravnost hrane, sanitarni uvjeti, 
  osnovna ponašanja na radnom mjestu i odnos prema poslu.
•  Utorak, 29. listopada 2013.  –  Sigurnost i zaštita na radu, radna odjeća i obuća, ispravno rukovanje strojevima
  i oruđem
•  Utorak, 5. studenoga 2013. –   Rad u kuhinji, postava stola i catering
•  Utorak, 12. studenoga 2013. –   Rad za šankom i konobarsko posluživanje, 
•  Utorak, 19. studenoga 2013. –   Pisanje ispita

Prijave za sudjelovanje kao i dodatne informacije moguće su putem maila: scri.tecaj@gmail.com ili pak telefonski na 
broj: 051 – 584 517; 098 979 28 34 (ponedjeljak – petak od 8:00 do 16:00 sati).
Prijave je potrebno izvršiti najkasnije do ponedjeljka, 21. listopada 2013.


