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Вопросы Ответы 0

8 ответов а
Принимать ответы

Сводка Вопрос Отдельный пользователь

Зазначте назву вашого підприємтсва. установи, організації, яку Ви представляєте

8 ответов

Сушибар Брендбар 

ТОВ "КФ бревері"

Интурист 

Готель Інтурист 

Готель Реікагіг гарогігИіа 

ТОВ"ПАНСЬКА ХАТА" 

б/о "Злектрик2"

“Реісагіг" Запоріжжя



Чи повязана діяльність Вашої установи, організації, підприємтва з наданням готельних 
або ресторанних послуг 

7 ответов

Чи задоволена повністю, на Вашу думку, потреба у фахівцях готельно-ресторанної 
галузі в Запорізькій області 

8 ответов

•  так

•  ні

•  важко відповісти



Чи відповідають компетентності, набуті здобувачами вищої освіти спеціальності 
"Готельно-ресторанна справа" НУ "Запорізька політехніка". Вашим очікуванням і 
потребам як роботодавця?

8 ответов

•  так

•  ні

•  складно відповісти

Чи задоволені Ви. як роботодавець, якістю підготовки фахівців спеціальності "Готельно- 
ресторанна справа" НУ "Запорізька політехніка"

8 ответов



Чи достатній рівень конкурентоспроможності випускників спеціальності "Готельно- 
ресторанна справа" НУ "Запорізька політехніка"

8 ответов

•  так

•  скоріше так

•  скоріше ні

•  ні

•  складно відповісти

Чи є. на Вашу думку, перспектива розвитку спеціальності "Готельно-ресторанна справа" 

7 ответов

100%



Вкажіть напрямки взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу спеціальності 
"Готельно-ресторанна справа" НУ "Запорізька політехніка", що на Вашу думку слід було б 
додати до існуючих 

8 ответов

Можливо проведення Майстеркласів

Я із задоволенням беру студентів на практику. Також хотів би поділитися досвідом створення 
крафтових пивних барів, тож у майбутньому волі би провести зустріч зі студентами

відкриті заняття

Підготовка фахівців під конкретне підприємства

Студентам ми можемо запропонувати: Проходження практики в будь-який час року, Можливість 
дізнатися готельний бізнес на практиці, Роботу з професіоналами своєї справи, Можливість 
подальшого працевлаштування, Почати кар'єру в динамічно розвивається в будь-якому регіоні 
України.

Презентація підприємства на сайті НУ "ЗП"

Недавно узнал, что есть такая специальность в ЗНТУ



Вкажіть подальші бажані шляхи та напрями вдосконалення співпраці між НУ "Запорізька 
політехніка" та Вашою установою (організацією, підприємтсвом) як роботодавцями

8 ответов

Долеченная студентів до прохождення практики

насправді знайти кваліфікований персонал, який мав би необхідні знання важко, тож очікую, що 
випускники НУ 'Запорізька політехніка1 будуть працювати в моїх закладах.

впровадження практики

Спеціалізовані курси та проведення студентських конкурсів від компанії

Ми запустили новий проект для керівників готелів «Школа гостинності». Нам цікаві перспективні 
молоді спеціалісти, готові присвятити себе улюбленій справі. І, звичайно, завжди затребувані 
яскраві
талановиті особистості, які бажають розвиватися в готельному бізнесі.
Нашу команду складають енергійні люди, націлені на результат.

Курси підвищення кваліфікації, 1-2 днівні семінари, консультування з викладачами.

Направление на практику


