Iegūsti patiesi

pieprasītu profesiju!
Tūrisma un viesmīlības nozare ir globālās
ekonomikas uzlecošā zvaigzne. Aprēķināts,
ka jau 2020. gadā nozare nodrošinās darba
vietu katram 11. pasaules iedzīvotājam!
Esi šīs pārsteidzošās izaugsmes priekšgalā,
iegūstot modernu profesionālo izglītību
HOTEL SCHOOL!

Atklāj aizraujošu viesnīcu pasauli

kopā ar mums!

Pasniedzēji-profesionāļi, aizraujošas nodarbības ne tikai auditorijās, bet
arī reālajā darba vidē, prakse Latvijas un pasaules TOP līmeņa viesnīcās
un vēl daudz kas cits…
Studijas „HOTEL SCHOOL” Viesnīcu biznesa koledžā (iepriekš “Viesnīcu
biznesa organizācijas skolā”, akreditācijas lapas Nr. Latvijā: AI 6183,
Lielbritānijā: 90478) ir starta posms interesantai un dinamiskai karjerai,
kura Tevi sagaida!

Akreditēts Edexcel

BTEC centrs

HOTEL SCHOOL ir Edexcel BTEC izglītības centrs Baltijas valstīs, kurš īsteno
mācību procesu saskaņā ar Edexcel BTEC standartiem.
Edexcel (pieder Pearson Education Ltd) ir lielākā eksaminācijas institūcija
Lielbritānijā un pasaulē. Edexcel piedāvā akadēmiskās un profesionālās
kvalifikācijas programmas un to ietvaros iegūto zināšanu un prasmju
testēšanu 25 000 izglītības iestādēs vairāk kā 80 valstīs.
Edexcel BTEC ir izglītības standarts, kuru atzīst un augsti novērtē darba devēji
Lielbritānijā, Eiropā un visā pasaulē. Tieši tāpēc šo izglītību jau ir izvēlējušies
miljoniem studentu. Tagad iegūt Edexcel BTEC diplomu ir iespējams arī pie mums Latvijā!

Izvēlies programmu,

KURA atbilst Tev
1. Atkarībā no profesionālās kvalifikācijas līmeņa (no 3. līdz 5.);
2. Atkarībā no apmācības ilguma (no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem);
3. Atkarībā no diploma vai apliecības, kuru saņemsi apmācības
beigās (izdod LR Izglītības ministrija vai Edexel BTEC).

IZVĒLE NR.1

MĀCIES 2 GADUS (4 semestrus) un iegūsti

AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
BRITU DIPLOMU VIESNĪCU VADĪBĀ!
“Edexcel BTEC Level 5 Higher National Diploma in Hospitality
Management” ir izglītība, kura ļaus Tev veidot karjeru viesnīcu pārvaldes
amatos vai uzsākt viesmīlības biznesu pašam. Tu iegūsi augstākā līmeņa
prasmes un profesionālo britu kvalifikāciju, un varēsi ieņemt līdera
pozīcijas!
Piektā līmeņa kvalifikācija ir paredzēta studentiem pēc 18 gadiem, un
tās iegūšana paver daudzveidīgas izaugsmes perspektīvas. Pēc divu
gadu mācībām HOTEL SCHOOL Tu varēsi sākt strādāt vai turpināt
studijas, izvēloties prestižākās Lielbritānijas un citu valstu augstskolas.
Absolvējot mūsu programmu, bakalaura grādu Lielbritānijā varēsi iegūt
viena gada laikā!

PROGRAMMAS OBLIGĀTIE PRIEKŠMETI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

The Contemporary Hospitality Industry
Rooms Division Operations Management
Food and Beverage Operations Management
Customer Service
Finance in the Hospitality Industry
The Developing Manager
Work-based Experience
Research Project

PROGRAMMAS IZVĒLES PRIEKŠMETI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Marketing in Hospitality
Human Resource Management for Service Industries
Conference and Banqueting Management
Hospitality Operations Management
Sales Development and Merchandising
Quality Management in Business
Resource Management in Hospitality
Facilities Operations and Management
External Business Environment
Business Health Check
Small Business Enterprise
Law for Licensed Premises
Contemporary Gastronomy
Cellar and Bar Operations and Management
Menu Planning and Product Development
Food Safety Management
The Travel and Tourism Sector
Tourist Destinations
Personal and Professional Development
Employability Skills
Academic English / Hospitality English
German, Russian or Spanish as a Foreign Language
Local language for Foreigners (only for non EU citizens)

IZVĒLE NR.2

MĀCIES 1,5 GADU (3 SEMESTRUS) un IEGŪSTI

PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS
BRITU DIPLOMU VIESMĪLĪBĀ!

Ja nejūties gatavs vairākus gadus veltīt profesijas
apgūšanai, izvēlies trešā līmeņa kvalifikāciju. Šī
programma ļaus Tev iegūt izglītību viesmīlībā maksimāli
īsā laika posmā, saņemot britu profesionālo kvalifikāciju
„Edexcel BTEC Level 3 DIPLOMA in Hospitality”.
Kvalifikācija tiek piedāvāta jauniešiem no 16 gadu vecuma
un ir viena no populārākajām Lielbritānijā.

PROGRAMMAS OBLIGĀTIE PRIEKŠMETI:

1. The Hospitality Industry
2. Providing Customer Service in Hospitality
3. Principles of Supervising Customer Service Performance in
Hospitality, Leisure, Travel and Tourism
4. Financial Control in Hospitality

PROGRAMMAS IZVĒLES PRIEKŠMETI:
1. Investigating the Travel and Tourism Sector
2. Front Office Operations in Hospitality
3. Accommodation Operations in Hospitality
4. Food and Drinks Service
5. Alcoholic Beverage Service
6. Planning and Managing a Hospitality Event
7. The Principles of Food Safety Supervision for Catering
8. Working as a Holiday Representative
9. Entertainment for Holidaymakers
10. Marketing for Hospitality
11. Personal Selling and Promotional Skills for Hospitality
12. Academic English / Hospitality English
13. German, Russian or Spanish as a Foreign Language
14. Local language for Foreigners (only for non EU citizens)

IZVĒLE NR.3

MĀCIES 1,5 GADU (3 SEMESTRUS) un kļūsti par

kvalificētU speciālistU
viesnīcu un kūrortu jomā!

Vēlies iegūt izglītību, kuras saturs ir veidots saskaņā ar Latvijas izglītības
standartiem? Tad profesionālās tālākizglītības programma “Viesnīcu
pakalpojumi” ir domāta tieši Tev!
Programmas apguves rezultātā iegūsi Latvijas 3. līmeņa profesionālo
kvalifikāciju “Viesnīcu pakalpojumu speciālists”. Tu varēsi strādāt
vietējās un ārzemju viesnīcās un kūrortos, atbildot par pakalpojumu
sniegšanu viesiem vai vadot kādu no viesnīcas departamentiem.

PROGRAMMAS PRIEKŠMETI:

1. semestris

Viesnīcu un citu tūristu mītņu klasifikācija un standarti
Rezervēšana
Viesu uzņemšana
Viesnīcas saimniecība
Viesu apkalpošana restorānā
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati
Sanitārija un higiēna
Lietišķa saskarsme
Profesionāla angļu / vācu / krievu valoda

2. semestris

3. semestris

Ievads tūrisma industrijā
Darba specifika piejūras un kalnu slēpošanas kūrortos
Viesu atpūtas organizācija kūrortviesnīcās
SPA pakalpojumi viesnīcās
Saskarsme multikulturālā vidē
Ārzemju kūrortu valodu pamati (piemēram, spāņu valoda vai citas)
Viesnīcas vadības datorprogrammas

Viesmīlības pakalpojumu mārketings
Pārdošanas prasmes
Konferenču un banketu organizēšana
Darbs bārā
Sagāde un noliktavu saimniecības darba organizācija
Viesmīlības uzņēmuma grāmatvedība un audita pamati
Darba tiesības un aizsardzība

IZVĒLE NR.4

TIKAI 4 MĒNEŠOS iemācies sniegt

viesnīcu un citu tūristu
mītņu pamatpakalpojumus!
Profesionālās pilnveides izglītības programmas
“Pamatpakalpojumu sniegšana tūristu mītnēs” ietvaros
Tu apgūsi svarīgākos viesnīcas dienestu pakalpojumus un to
sniegšanas pamatprincipus.
Programmas apguve Tev palīdzēs veidot karjeru viesnīcās un citās
tūristu mītnēs - moteļos, viesu mājās, sanatorijās, kempingos,
pansijās un jaunatnes tūrisma mītnēs. Pēc programmas veiksmīga
noslēguma Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu apliecību par
profesionālās pilnveides izglītību.

PROGRAMMAS PRIEKŠMETI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Viesnīcu un citu tūristu mītņu klasifikācija un standarti
Rezervēšana
Viesu uzņemšana
Viesnīcas saimniecība
Viesu apkalpošana restorānā
Ēdienu gatavošanas tehnoloģijas pamati
Sanitārija un higiēna pārtikas aprites uzņēmumos
Lietišķa saskarsme
Darba tiesības un aizsardzība

IZVĒLE NR.5

TIKAI 4 MĒNEŠOS sagatavojies darbam kūrortviesnīcās un

stažējies Vidusjūras valstīs
jau šajā vasarā!

Profesionālās pilnveides izglītības programmas “Kūrortviesnīcu
darba specifika” ietvaros apgūsi dziedniecības, rehabilitācijas,
rekreācijas un citus specifiskos pakalpojumus, kurus sniedz
kūrortviesnīcas un līdzīga veida tūristu mītnes. Pēc
programmas veiksmīga
noslēguma Tu saņemsi Latvijas valsts atzītu
apliecību par profesionālās
pilnveides izglītību.

PROGRAMMAS PRIEKŠMETI:

1. Ievads tūrisma industrijā
2. Darba specifika piejūras un
kalnu slēpošanas kūrortos
3. Viesu atpūtas organizācija kūrortviesnīcās
4. SPA pakalpojumi viesnīcās
5. Saskarsme multikulturālā vidē

Papildini teoriju ar praktiskā darba pieredzi

pasaules labākajās viesnīcās!

Praksē pārbaudītās zināšanas ir Tava atslēga panākumu sasniegšanai.
HOTEL SCHOOL gādā par savu studentu profesionalitāti, tāpēc mēs
piedāvājam plašas prakses iespējas, lai Tu varētu apgūt augstākā līmeņa
standartus viesmīlībā un nodibināt noderīgus kontaktus ar
nozares lielākajiem darba devējiem!

MŪSU PARTNERI

HOTEL SCHOOL sadarbojas ar vadošajām viesnīcām Latvijā (piemēram,
Radisson Blu, Tallink u.c.), kā arī ārzemju viesnīcām Vācijā, Čehijā,
Francijā, Grieķijā, Turcijā, Spānijā un ASV. Tās ir 4-5* viesnīcas, daudzas
no kurām ir prestižās apvienības „The Leading Small Hotels of the
World” dalībnieces vai starptautiski atzītas „World Travel Aword” balvas
ieguvējas.
Praktizējoties ārzemēs, vari rēķināties ar ik mēneša stipendiju līdz
pat 500 EUR uz rokas. Mūsu partneri apmaksās dzīvošanu
un ēdināšanu prakses laikā, un dažās valstīs pat ceļa
izdevumus un apdrošināšanu!

Kādi dokumenti jāiesniedz,
lai iestātos?
1. Atestāts par pamatizglītību un tā kopija (piesakoties prof. kursu programmai)
2. Dokuments par vidējo izglītību ar sekmju izrakstu un to kopijas
(piesakoties prof. kvalifikācijas programmai)

3. Pases kopija (līdzi jābūt oriģinālam)
4. Ja ir mainīts uzvārds, jāiesniedz apstiprinošie dokumenti (piemēram, laulības apliecība)

Atbalsts un palīdzība pirms mācību sākuma
Ja Tu nedzīvo Rīgā, mēs palīdzēsim atrast piemērotas kopmītnes (cena no 50-100 EUR mēnesī).
Ceļš no kopmītnēm līdz koledžai (atrodas Vecrīgā) aizņems ne vairāk par 20 minūtēm.
Studentiem ir atlaide uz sabiedrisko transportu 50% apmērā.
Nedēļā pirms nodarbību sākuma koledžas administrācija organizē orientēšanas dienas, kuru laikā
jaunie studenti iepazīstas ar mācību procesu, pasniedzēju prasībām un, protams, iepazīstas savā
starpā.

Izmanto iespēju, piesakies mācībām jau šodien!
Ziemas uzņemšana notiek no novembra līdz janvārim, apmācības sākums – februārī
Vasaras uzņemšana notiek no jūnija līdz augustam, apmācības sākums – septembrī

Nepieciešama konsultācija?
Saņem to tūlīt!
Mūsu Skype name: hotelschool.riga
Raksti: info@hotelschool.lv
Zvani: +371 67 213 037
Nāc: Smilšu iela 3, Rīga
Vairāk info: www.hotelschool.lv

