
 

 

 

PROGRAM KURSU BARMAN 

 

Wykonawca: Fundacja Wiedza Umiejętność Rozwój; ul. Węgierska 41; 38-300 Gorlice 

Miejsce realizacji kursu: Gorlice, ul. Węgierska 41, 38-300 Gorlice lub w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego  

Nazwa kursu: BARMAN 

Cel kursu: podnoszenie kompetencji zawodowych, nabywanie nowych kwalifikacji oraz rozwój 
zainteresowań i pasji 

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 30, w tym zajęcia teoretyczne: 10; zajęcia praktyczne: 20 

Materiały dydaktyczne i sprzęt wykorzystywany podczas zajęć: 

 odpowiednie pomoce dydaktyczne i materiały szkoleniowe – autorski skrypt zawierający 

podsumowanie treści kursu; 

 produkty, sprzęty i urządzenia niezbędne do realizacji zajęć szkoleniowych, w tym zajęć 

praktycznych; m.in. shaker klasyczny, shaker bostoński, szklanica barmańska, sita barmańskie, 

blender elektryczny, kruszarka do lodów, miarowe łyżki barmańskie, maty barmańskie, szkło 

barmańskie. 

 rzutnik multimedialny 

 tablica interaktywna  

 

Wykorzystywane metody kształcenia: 

 metoda teoretyczna 

 metoda praktyczna 

 metoda aktywizująca 

 metoda eksponująca 

Metody kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne dostosowane do Uczestników kursu oraz treści kursu. 



 

 

PLAN NAUCZANIA 

Temat zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 
teoretycznych 

Liczba godzin 
praktycznych 

Wprowadzenie do zawodu barmana – 
sylwetka i etyka 

1 0 

Zarys technologii i towaroznawstwa napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych 

4 0 

Podział i charakterystyka napojów 
mieszanych, prawne aspekty sprzedaży i 
konsumpcji alkoholu 

2 1 

Techniki miksowania, teoretyczne 
i praktyczne zastosowanie receptur 

0 11 

Wyposażenie i organizacja profesjonalnego 
Cocktail Baru , podstawy BHP, HACCP 

1 1 

Miksowanie w stylu wolnym – Free Style 
 

0 3 

Zasady przyrządzania i serwowania napojów, 
obsługa konsumenta 

1 4 

Stowarzyszenie Polskich Barmanów jako 
organizacja zrzeszająca profesjonalnych 
barmanów – zarys historii 

1 0 

ŁĄCZNIE: 10 20 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

 Cele szkolenia Efekty - Umiejętności 
nabyte w trakcie szkolenia 

Wskaźnik pomiaru efektów 

Poznanie poradnika, zasad początkującego 
barmana, kultury zawodu. 

Uczestnik kursu nabędzie 
umiejętności w zakresie 
wymogów niezbędnych do 
pracy na stanowisku 
Barman. 

egzamin 



 

 

Zapoznanie się z 
technologią, towaroznawstwem napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych. 

Uczestnik kursu nabędzie 
wiedzę w zakresie 
towaroznawstwa napoi 
alkoholowych 
i bezalkoholowych. 

egzamin 

Poznanie podziału i charakterystyki napoi 
mieszanych. 

Uczestnik nabędzie 
umiejętności w zakresie 
sporządzania różnych napoi 
mieszanych. 

egzamin 

Poznanie technik miksowania  Uczestnik będzie znał 
techniki miksowania. 

egzamin 

Zapoznanie się z wyposażeniem, sprzętem 
i organizacją Coctail baru 

Uczestnik będzie potrafił 
wskazać i rozróżnić 
wyposażenie oraz sprzęt 
w profesjonalnych barach. 

egzamin 

Typ dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu (wydanie dokumentu potwierdzającego 
ukończenie kursu jest równoważne z posiadaniem minimum 80% obecności uczestnika na zajęciach 
oraz z pozytywnym wynikiem egzaminu potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu 
barmaństwa)  

Certyfikat oraz zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu barmańskiego wydany przez 
Wykonawcę  

 Sposób sprawdzenia efektów kursu 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 

 

 

 


