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YH-INTERNATIONELL BARCHEF
BARTEKNIK, EKONOMI, MARKNADSFÖRING, LEDARSKAP, LIA-PRAKTIK,
PRODUKTKUNSKAP (WSET) SAMT ALKOHOLLAGEN
ETTÅRIG UTBILDNING, 200 YH-POÄNG, START 2016-09-02 I STOCKHOLM
Vi ger dig under 40 veckor alla de kunskaper du behöver för
att på bästa sätt utöva bartenderyrket. Under den första
delen får du en teoretisk och praktisk utbildning på
Restaurangakademien i Stockholm för att därefter
praktisera på barer i Sverige eller utomlands.
Utbildningen tränger på djupet i ämnet barteknik och baren
som totalkoncept. Du läser produktkunskap genom WSET
(Wine & Spirit Education Trust), vilket är ett erkänt
internationellt certifikat. Förutom dessa kurser läser du om
ekonomi, marknadsföring, ledarskap och alkohollagen.

Utbildningen Internationell Barchef bedrevs tidigare
under namnet International Bar Management under en
6-årsperiod i Nyköping. På bilderna ovan ser du några
av våra framgångsrika tidigare studenter. Från tidig-

are intag har alla som klarat examen idag arbete
inom restaurangbranschen.

Utbildningen är kostnadsfri
och CSN-berättigad.
Ansök på www.restaurangakademien.se/bartenderutbildning

KURSPLAN

YH-INTERNATIONELL BARCHEF
Barteknik (40 YH-poäng)

Kompetens att blanda klassiska och nya drinkar med och
utan alkohol samt kunna rekommendera drinkar till olika
tillfällen. Vidare ska studenterna få en bred kunskap
om hela sortimentet som används, från destillat till
alkoholfritt. Efter kursen ska studenterna kunna
tillverka marknadsanpassade dryckesprogram för olika
typer av barer samt kunna fördela och styra arbetet i
en bar. Kursen ger kompetens inom ansvarsfull alkoholhantering samt kunskap i kundhantering och försäljning
av drycker och alkohol.

Produktkunskap (30 YH-poäng)

Marknadsföring och försäljning (10 YH-poäng)

Kursen ska ge deltagarna kunskap om grunderna i
marknadsföring, affärsidé, företagsformer, marknadsanalyser, produktplacering, upprätta marknadsplaner, mm.
Försäljning med fokus på gästen och service som säljer.

Ekonomi (15 YH-poäng)

Kursen ska ge deltagarna en ekonomisk insikt i att driva
en restaurang. De lär sig bl.a. att läsa nyckeltal, balansräkning och resultatrapporter samt att kostnadskalkylera.
Studenten ska även lära sig de vanligaste ekonomiska
fackuttrycken både på engelska och svenska.

Kursen ska ge en stor kunskap inom alla produkter som
ingår i en modern bar. Det innebär kunskap om olika
typer av destillering, kryddning och lagring. Vin och öl
kommer att behandlas gällande tillverkning, olika typer
(råvaror), ursprung och servering för att ge deltagarna
en bra baskunskap på området. Studenterna ska få god
kunskap kring dryck och mat i kombination. Studenterna
läser in ett WSET (Wine & Spirit Education Trust) certifikat. Det är Advanced Spirit med tyngdpunkt på destillat.
Detta utbildningscertifikat är gångbart i hela världen.

Ledarskap och kommunikation (15 YH-poäng)

Servering (5 YH-poäng)

Utbildningen har en tydlig anknytning till praktiskt lärande
samt till näringslivet och dess krav. Vi samarbetar med
flera av Sveriges bästa barer och restaurangföretag. Vi
individanpassar studentens LIA så att den harmoniserar
med både förkunskaper och inlärningsförmåga. Syftet
med LIA är att applicera sina teoretiska kunskaper genom
arbete i olika barer och knyta kontakter med branschen.
Allt för att våra studenter ska kunna bygga en lång och
framgångsrik karriär inom bar- och restaurangbranschen.

Utbildningen ska ge goda kunskaper inom servering
för att studenten ska kunna servera med tallrikar,
fatservering och servering av drycker. Detta
tillsammans med yrkespraktiken ger en utbildning
som är väl anpassad till dagens krav på servering samt
en god yrkeskunskap.

Alkohollagen (5 YH-poäng)

Kursen ledarskap ska förbereda för en framtida roll som
arbetsledare med allt vad det innebär i form av konfliktlösning, kund- och personalansvar och framförallt ett
entusiasmerande ledarskap. Kursen tar ett ämnesöverskridande grepp och innefattar ledarskap, kommunikation
och psykologi där de olika delarna sammanfogas i yrkesrelaterade projekt.

Lärande i arbete (LIA) (80 YH-poäng)

Kursen ger goda kunskaper i den svenska alkohollagstiftningen, vilka lagar som gäller, hur de efterlevs, hur man
upprättar en alkohol- och drogpolicy samt tillståndsmyndigheternas befogenheter och skyldigheter i området.
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