Hotel and Tourism Management Institute
Svájc, Sörenberg
Általános információk az iskoláról és a svájci oktatási rendszerről:
A Hotel and Tourism Management Institute a gyönyörű, UNESCO által is jegyzett Sörenbergben,
Luzern megyében található.
A diákok a kampuszon tanulnak, laknak, étkeznek és ott töltik szabadidejük nagy részét is. Az
iskolában a képzés teljes mértékben angolul zajlik, így első sorban az angol nyelv biztos
használata a legfontosabb diákokkal szemben támasztott kritérium.
Az oktatás fél év elméletből és fél év gyakorlatból tevődik össze.
Azt elméleti oktatás rengeteg projektmunkából, egyéni és csoportos feladatokból áll össze és vannak
gyakorlatias elemei is:
a szemeszter alatt a diákok forgórendszerszerűen tapasztalják meg a szállodaipar minden
területének működését (pl.: az alsóbb évesek a felsőbb éveseknek vacsorát szolgálnak fel a
kampuszon)
Ezen kívül az iskola minden évben megrendez egy esküvőt és egy nemzetközi estet, ahol a diákok a
vendégek meghívásától kezdve a szervezésen, tálaláson, dekoráláson, vendégfogadáson,
takarításon át az ételek elkészítéséig és szervírozásáig mindent maguk csinálnak! Ez egyedülálló
lehetőség a tanulásra!
Majd a fizetett gyakorlat alatt a diákok Svájc valamely 4-5 csillagos szállodájában kapnak helyet! Így
lehetséges, hogy az itt végzett diákok sokrétű tapasztalatukkal nemzetközi karriert fussanak be
valamely ismert szállodaláncnál, étteremnél.
Konyhaművészetek és Rendezvényszervezés:
A hotel management képzés keretein belül minden diáknak lehetősége nyílik szakirányú érdeklődését
kiteljesíteni. Azok a tanulók, akik bármelyik specifikus képzést részesítik előnyben, az elméleti időszak
gyakorlatias tevékenységeit kizárólag a konyhában/kizárólag a rendezvényszervező központban töltik,
ahol nagy tapasztalattal rendelkező oktatót kezei alatt fejlődhetnek. Ezen kívül a fizetett szakmai
gyakorlat alatt is szakirányú helyszínekre delegálja őket az iskola.
A HTMi igazi nemzetközi egyetem, melyben a világ minden tájáról, közel 40 nemzet képviselteti
magát.
Így az iskola minden félévben szeretettel látja a magyar diákokat is, akik közül az első 10 felvettet
ösztöndíjban részesít.
Ez az jelenti, hogy a képzés ideje alatt az első kb. 10 magyar diák 50 % kedvezményt kap a tandíjból,
melynek kb. 70 %-át minden második félévben, a fizetett gyakorlat alatt vissza is tudja keresni.
Az első szemeszter csomag ára : 26 000 CHF helyett kedvezményesen 14500 CHF, amely
tartalmazza az oktatást, szállást, biztosítást és teljes ellátást.
Garantált kereset minden második szemeszterben: bruttó 2200 CHF/hó!

További információ a HTMI Főiskola magyarországi képviselőjétől:
Oxford Oktatási Központ
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 10.
Tel.: (06-1) 210-1848
www.oxford.hu

