IEGŪSTI LIELBRITĀNIJAS DIPLOMU
VIESNĪCU VADĪBĀ, STUDĒJOT INTERNETĀ!

e

HOTEL SCHOOL RIGA populārākā augstākās izglītības programma viesnīcu vadībā
BTEC Level 5 Higher National Diploma in HOSPITALITY MANAGEMENT tagad ir
pieejama arī datorizētās tālmācības veidā. Izvēlies mūsu E-studijas un saņem
starptautiski atzītu Lielbritānijas diplomu, iegūstot izglītību sev ērtā laikā un vietā!
Iegūsi zināšanas un prasmes, kuras Tev ļaus veidot karjeru strauji augošajā tūrisma
un viesmīlības nozarē. Varēsi strādāt viesnīcu pārvaldes amatos vietējos uzņēmumos
un globālajās viesnīcu ķēdēs, vai pat pats uzsākt savu biznesu!
Mūsu E-studiju programma ir veidota, balstoties uz labākajām
apmācības metodēm pasaulē. Tagad piepildīt sapni, kļūstot
par pieprasītu speciālistu, ir kļuvis pavisam vienkārši – iegūsti
modernu izglītību un prestižu diplomu neklātienē!

KĀDS IR PROGRAMMAS SATURS?
1. STUDIJU GADĀ

2. STUDIJU GADĀ

»»Mūsdienu viesmīlības industrija
(The Contemporary Hospitality Industry)

»»Īpašuma pārvaldīšana
(Facilities Operations and Management)

»»Klientu serviss
(Customer Service)

»»Kvalitātes vadība uzņēmējdarbībā
(Quality Management in Business)

»»Istabu nodaļas procedūras un darba organizācija
(Rooms Division Operations Management)

»»Viesmīlības uznēmumu mārketings
(Marketing in Hospitality)

»»Ēdināšanas nodaļas procedūras un darba organizācija
(Food and Beverage Operations Management)

»»Pārdošana un tirdzniecības veicināšana
(Sales Development and Merchandising)

»»Mūsdienu gastronomija
(Contemporary Gastronomy)

»»Personāla vadība apkalpojošajā sfērā
(Human Resource Management for Service Industries)

»»Konferenču un banketu organizācijas vadība
(Conference and Banqueting Management)

»»Mazās uzņēmējdarbības uzsākšana
(Small Business Enterprise)

»»Finanses viesmīlības industrijā
(Finance in the Hospitality Industry)

»»Vadības prasmju pilnveide
(The Developing Manager)
»»Pētnieciskais darbs
(Research Project)

Sekmīgi nokārtojot visus studiju
kursus pirmajā gadā, sakrāsi 120
kredītpunktus, kas ļauj saņemt
BTEC Level 4 Higher National
Certificate in Hospitality
Management

Sekmīgi nokārtojot visus
studiju kursus divos gados,
sakrāsi 240 kredītpunktus, kas ļauj
saņemt BTEC Level 5 Higher National
Diploma in Hospitality Management

KAS IZSNIEDZ DIPLOMU?
HOTEL SCHOOL RIGA ir akreditēts BTEC centrs, kas ir tiesīgs īstenot BTEC
izglītības programmas viesmīlības jomā. BTEC ir oficiāls nosaukums
Lielbritānijas profesionālās izglītības programmām, kuru rezultātā tiek
iegūta vidējā vai augstākā profesionālā kvalifikācija (1-3 līmenis ir vidējā
izglītība, bet 4-7 līmenis ir augstākā).
Šīs programmas ir izstrādājusi Edexcel, kas ir Lielbritānijas un pasaules
lielākā eksaminācijas institūcija (šobrīd ietilpst Pearson Education).
Tikai Lielbritānijā Edexcel veic vairāk kā 25 000 izglītības iestāžu kontroli
un ir pārstāvēta vairāk kā 100 valstīs visā pasaulē.
Uzzini vairāk šeit

KĀDS IR PROGRAMMAS SATURS?

1

2

solis

solis

IEVADS

TEORIJA

- iepazīšanās ar grupas
kuratoru, pasniedzējiem un
kursa biedriem

- patstāvīga mācību materiālu apguve
- uzdoto darbu izpilde un iesniegšana

- ievadapmācība par studiju
procesa norisi

- komentāru un vērtējuma saņemšana no
pasniedzēja

1 diena klātienē vai
neklātienes apmācība
internetā

- nepieciešamības gadījumā uzdoto darbu
uzlabošana un atkārtota iesniegšana
1 mēnesī jāapgūst 1 studiju kurss

3

solis

PRAKSE

- dalība 2 nedēļu klātienes
praktiskajā treniņā vienreiz gadā
- alternatīva iespēja (jāsaskaņo ar
grupas kuratoru) ir prakse viesnīcā Tavā
dzīves vietā
2 gadu laikā ir paredzēti 2 klātienes
praktiskie treniņi (Latvijā un
ārzemēs)

4

solis

DIPLOMS

- apgūstot pilnu 2 gadu
programmu iekrāsi 240
kredītpunktus un saņemsi diplomu
- pārtraucot studijas ātrāk, vari
pretendēt uz sertifikātu (vismaz par
120 kredītpunktiem)

AR KO E-STUDIJAS HOTEL SCHOOL RIGA
ATŠĶIRAS NO STUDIJĀM CITĀS
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS?

MUMS IR VISMAZ

3 PRIEKŠROCĪBAS:

1. PRIEKŠROCĪBA

ATRAKTĪVI

MĀCĪBU MATERIĀLI

Teorētiskās apmācības ietvaros lejupielādēsi HOTEL SCHOOL izstrādātas grāmatas,
kuras aizraujoši un kodolīgi izklāstīs nepieciešamo informāciju katram studiju
kursam. Paralēli varēsi noskatīties HOTEL SCHOOL veidotas video reportāžas,
kuras Tev ļaus ieskatīties reālu uzņēmumu darba ikdienā un saprast to veiksmes
noslēpumus. Un tas vēl nav viss! Pa pastu saņemsi jaunāko specializēto literatūru
no ASV. Tās ir American Hotel & Lodging Educational Institute izdotās grāmatas,
kuras industrijas profesionāļi uzskata par must-have jebkuram viesmīlības nozares
studentam!
2. PRIEKŠROCĪBA

PRAKSE TOP LĪMEŅA VIESNĪCĀS
LATVIJĀ UN ĀRZEMĒS

Katru studiju gadu iziesi 2 nedēļu ilgu klātienes treniņu,
kurš tiks organizēts sadarbībā ar vadošajiem industrijas
uzņēmumiem. Tu apgūsi modernākās viesnīcu informācijas
sistēmas, iepazīsi jaunāko tehnisko aprīkojumu un iemācīsies
viesu apkalpošanas procedūras, kuras nodrošina visaugstāko
servisa kvalitāti. Šis būs iespaidiem pilns laiks, kas palīdzēs
nostiprināt teoriju un iegūt praktiskās iemaņas profesijā.

3. PRIEKŠROCĪBA

EASY ENGLISH
Pakāpeniska pāreja no apmācības latviešu valodā uz angļu.
Pirmajā gadā mācīsies latviešu valodā, paralēli apgūstot
profesionālo vārdu krājumu angliski. - Studiju otrajā gadā
apmācība notiks angļu valodā, ļaujot Tev pilnveidot lasīšanas,
rakstīšanas un runāšanas prasmes, bez kurām viesmīlības
industrijā neiztikt nevienam augsta līmeņa speciālistam.

KO ES VARĒŠU DARĪT PĒC
PROGRAMMAS APGUVES?
TEV IR

SĀKT STRĀDĀT

2 IZVĒLES
TURPINĀT STUDIJAS

2. IZVĒLE

1. IZVĒLE

VEIDO
KARJERU
Programmas apguves rezultātā Tev būs visas
nepieciešamās zināšanas, lai vadītu kādu no
viesnīcas departamentiem - viesu uzņemšanas,
ēdināšanas, konferenču, mārketinga, drošības
vai saimniecisko. Sapratīsi, kāda ir katra
departamenta loma, darbinieku pienākumi un
vadītāja funkcijas. Šīs programmas absolventiem
piedāvājam iziet 12 mēnešu ilgu stažēšanos
ASV viesnīcās kā dažādu departamentu vadītāju
asistentiem, lai nostiprinātu vadības prasmes.
Uzkrājot darba pieredzi, varēsi kļūt pat par
viesnīcas ģenerāldirektoru!

IEGŪSTI
BAKALAURA
GRĀDU
Pateicoties Progression Plus programmai, kura ir
izstrādāta speciāli BTEC diplomu saņēmējiem, Tu
varēsi turpināt studijas Lielbritānijas, Kanādas,
ASV, Austrālijas, Šveices vai citas valsts augstskolā,
iegūstot bakalaura grādu tikai 1 gada laikā, jo
jau iegūtos kredītpunktus iespējams pārcelt.
Potenciālo augstskolu saraksts ir pieejams
Progression + Degree Course Finder lapā šeit

Certificate of direct entry BA
Hotel & Hospitality Management

* Kā piemēru šeit publicējam
vienošanos ar HOTEL SCHOOL
partneri Šveicē – Business & Hotel
Management School (B.H.M.S.), kas
mūsu absolventus ar BTEC Level
5 diplomu uzņem uzreiz pēdējā
(trešajā) bakalaura programmas
studiju gadā.

This is to certify that students having completed BTEC 5 at
the Hotel Management College in Riga are getting 100%
credit transfer and are admitted directly in the final year at
BHMS Luzern.

Mr. H. Meister, President
Bénédict Switzerland/BHMS Luzern
March 23th, 2014

KĀDAS IR UZŅEMŠANAS

PRASĪBAS?

Ir jābūt vismaz 18 gadiem vai
pilniem 17 gadiem un pabeigtai
vidējai izglītībai. Uzņemšanas
komisija izvērtēs Tavas sekmes
vidējās izglītības atestātā, īpašu
uzmanību pievēršot svešvalodu
prasmēm.

KAD SĀKAS

STUDIJAS UN UZŅEMŠANA?
Uzņemšana notiek jebkurā laikā, bet
mācīties var uzsākt vasarā, rudenī, ziemā,
pavasarī.
Piesakies jau šodien, lai uzzinātu
lēmumu par uzņemšanu. Izdarīt to ir
pavisam vienkārši - raksti uz e-pastu
e-learning@hotelschool.lv (norādi, ka
interesē E-studijas un pievieno atestāta un
pases kopiju).

CIK MAKSĀ
STUDIJAS?*

Vienreizēja uzņemšanas maksa ir 430 eiro,
kas jāveic pēc studiju līguma parakstīšanas
(pieteikšanās ir bezmaksas).
Turpmākā izglītības programmas cena
gadā ir 1700 eiro.
Ir iespējams maksāt pa daļām (piem.,
2 maksājumi gadā pa 850 eiro,
vai 10 maksājumi gadā pa 175 eiro).
Par kreditēšanas noteikumiem lasi šeit
* Studēt HOTEL SCHOOL ir izdevīgi - Tu ietaupi
vismaz 50% no maksas par BTEC Level 5 diploma
studijām, kādas tiek piemērotas Lielbritānijas izglītības
iestādēs! Savukārt, izvēloties turpināt studijas Šveicē,
Tu ietaupi vismaz 30 000 eiro par pirmajiem 2 gadiem!

NEPIECIEŠAMA KONSULTĀCIJA?
SAŅEM TO TŪLĪT!
Mūsu Skype name: hotelschool.riga
Raksti: e-learning@hotelschool.lv
Zvani: +371 67 213 037
Nāc: Smilšu iela 3, Rīga
Vairāk info: www.hotelschool.lv

