
                

 

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA     
„Kurs barmański – kurs kwalifikacyjny” 

 

L.P DATA 

REALIZACJI 

CZAS 

REALIZACJI 
PRZEDMIOT LICZBA 

GODZIN 

TEORIA 

LICZBA 

GODZIN 

ĆWICZENIA 

LICZBA 

GODZIN 

OGÓŁEM 

WYKŁADOWCA 

1  04.04.2022 14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.30-17.30 

17.30-18.30 

 

Wprowadzenie do zawodu 
barmana(2T) 
Beeristika - rodzaje piwa i jego 
charakterystyka; nalewanie piwa i 
zasady podawania piwa(2 CW) 

2 2 4 MATEUSZ ZAŁUSKI 

2    06.04.2022 14.45-15.30 

15.30-16.15 

16.30-17.30 

 

Zarys technologii i towaroznawstwa 
napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych(2T) 

Miksowanie w stylu wolnym - Free 
Style(1C) 

2 1 3 MATEUSZ ZAŁUSKI 

3 10.04.2022 8.00-8.45 

8.45-9.30 

9.45-10.45 

10.45-11.45 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

15.00-16.00 

Wyposażenie i organizacja 
profesjonalnego Cocktail – Baru(2T) 
Technika miksowania, teoretyczne i 
praktyczne zastosowanie receptur, 
jednostki miary(1C) 
Przechowywanie alkoholi(2C) 
Dobór alkoholi do menu(2C) 
Czytanie etykiety(1) 

2 6 8 MATEUSZ ZAŁUSKI 

4 11.04.2022 15.00-15.45 

15.45-16.45 

17.00-18.00 

18.00-19.00 

 

Beeristika - rodzaje piwa i jego 

charakterystyka; nalewanie piwa i zasady 

podawania piwa (1T) 

 

Podział i charakterystyka napojów 

mieszanych – miksologia (koktajle na 

bazie alkoholi białych   i kolorowych, 

koktajle z użyciem likierów i win 

wzmocnionych, koktajle warstwowe, 

1 3 4 MATEUSZ ZAŁUSKI 



                

 

 

 

 

płonące i inne widowiskowe, koktajle ze 

świeżych owoców oraz bezalkoholowe, 

dekoracja (garnish) oraz sztuka prezentacji 

(  3) 

5 14.04.2022 8.00-8.45 

8.45-9.45 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

 

Technika miksowania, teoretyczne i 

praktyczne zastosowanie receptur, 

jednostki miary(1 T) 

 

Podział i charakterystyka napojów 

mieszanych – miksologia (koktajle na 

bazie alkoholi białych   i kolorowych, 

koktajle z użyciem likierów i win 

wzmocnionych, koktajle warstwowe, 

płonące i inne widowiskowe, koktajle ze 

świeżych owoców oraz bezalkoholowe, 

dekoracja (garnish) oraz sztuka 

prezentacji(3)    

1 3 4 BARBARA POLAK 

6 23.04.2022 8.00-8.45 

8.45-9.30 

9.30-10.30 

10.45-11.45 

11.45-12.45 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

 

Towaroznastwo alkoholi i pozostałych 

składników stosowanych w 

barmaństwie(2T) 

Podział i charakterystyka napojów 

mieszanych – miksologia (koktajle na 

bazie alkoholi białych   i kolorowych, 

koktajle z użyciem likierów i win 

wzmocnionych, koktajle warstwowe, 

płonące i inne widowiskowe, koktajle ze 

świeżych owoców oraz bezalkoholowe, 

dekoracja (garnish) oraz sztuka prezentacji 

(5)   

2 5 7 MATEUSZ ZAUSKI 

9        

  Razem 10 20 30  
 

Miejsce : OSP Kalwaria  Zebrzydowska 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. ul. Mickiewicza 6A 

 



                

 

 

 

 

 

 

 

 


