
 

 

 

PROGRAM KURSU KUCHARZ  

 

 

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: KUCHARZ  

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

 
Czas trwania i sposób organizacji kursu 
 
Liczba godzin zajęć: 80, w tym zajęcia teoretyczne: 20; zajęcia praktyczne: 60 

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. zastawa stołowa, garnki, sztućce, mikser, miski, deski do krojenia, cyrkulator itp. 

 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 

Podstawowe zagadnienia z zakresu BHP na stanowiskach 
pracy, PPOŻ oraz udzielanie pierwszej pomocy 3 0 

Podstawowe informację o pracy kucharza, wyposażenie 
stanowiska pracy, terminologia (maszyny, narzędzia 
wykorzystane w pracy) 

4 
 
0 

 

Towaroznawstwo produktów spożywczych 2 0 

Składniki odżywcze i ich rola w organizmie,  
Rola wody 

2 
 
0 

 

Techniki i sposoby sporządzania surówek i sałatek  1 4 

Zupy: podział na kremy i  buliony  0,5 4 

Podział mięs: drobiowe, wieprzowe, wołowe, dziczyzna  0,5 8 

Technika gotowania sous vide - wady i zalety 2 6 

Ryby: podział i zastosowanie 0,5 8 

Jaja: wartości odżywcze  0,5 6 

Desery- podział na zimne i gorące  0,5 4 

Sosy: podział na gorące, zimne, dipy  0,5 6 

Sery-omówienie gatunków serów oraz wartości energetyczne 
na organizm 

1 6 

Catering, podział na zimny i gorący, omówienie wad i zalet 2 8 

RAZEM 20 60 



 

 

EFEKTY UCZENIA SIĘ 

Cele szkolenia Efekty - Umiejętności 
nabyte w trakcie szkolenia 

Wskaźnik pomiaru 
efektów 

Poznanie wymogów HACCAP oraz BHP w pracy na 
stanowisku kucharz 

Uczestniczka kursu 
nabędzie umiejętności w 
zakresie wymogów 
HACCAP i BHP 
niezbędnych do pracy na 
stanowisku kucharz 

egzamin 

Wykształcenie umiejętności sporządzania potraw 
i sposobów i ich podawania  

Uczestniczka kursu 
nabędzie umiejętności w 
zakresie sporządzania 
potrawa 

egzamin 

Poznanie norm obowiązujących w gastronomi 
i gospodarce żywnościowej  

Uczestniczka kursu pozna 
normy obowiązujące w 
gastronomi i gospodarce 
żywnościowej 

egzamin 

Poznanie terminologii stosowanej w gastronomii Uczestniczka pozna 
terminologię stosowaną w 
gastronomii 

egzamin 

Poznanie procesów technologicznych stosowanych 
w produkcji żywności i właściwego wykorzystania 
receptur gastronomicznych 

Uczestniczka pozna procesy 
technologiczne w produkcji 
żywności i właściwe zasady 
wykorzystania receptur 
gastronomicznych 

egzamin 

Poznanie struktury organizacyjnej zakładu 
gastronomicznego 

Uczestniczka kursu pozna 
strukturę organizacyjną 
zakładu gastronomicznego 

egzamin 

Poznanie praktycznego zastosowania procesów 
technologicznych w sztuce kulinarnej  

Uczestniczka pozna 
praktyczne zastosowanie 
procesów technologicznych 
w sztuce kulinarnej 

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 kucharz) 

Certyfikat oraz zaświadczenie MEN potwierdzające ukończenie kursu kucharz wydany przez Wykonawcę  

 Sposób sprawdzenia efektów kursu 

 Ankieta ewaluacyjna 
 Test POST 
 Egzamin końcowy  

 

 

 

 


