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PROJEKT
Szczególne przepisy prawne określające sposób przeprowadzania
egzaminu w ramach doskonalenia zawodowego na
menedżera/menedżerkę międzynarodowych stosunków gospodarczych
(Izba Rzemieślnicza)
Na podstawie uchwał Komisji Oświaty Zawodowej z ……….. i Walnego Zgromadzenia
z ………… Izba Rzemieślnicza w Schwerinie jako instytucja właściwa w myśl §§ 46
ust. 1, 71 i nast. Ustawy o oświacie zawodowej z 23 marca 2005 r. (BGBl. I s. 931),
zmienionej ostatnio artykułem 15 ustęp 90 Ustawy z 5 lutego 2009 r. (BGBl. I s. 160)
zgodnie z §§ 42 ust. 1, 44, 91 ust. 1 nr 4 a, 106 ust. 1 nr 10 Kodeksu Rzemiosła w
wersji Obwieszczenia z 24 września 1998 r. (BGBl. I s. 3074; 2006 I s. 2095),
zmienionej ostatnio artykułem 2 Ustawy z 17 lipca 2009 r. (BGBl. I s. 2091), wydaje
poniższe szczególne przepisy prawne określające sposób przeprowadzania
egzaminu w ramach doskonalenia zawodowego na menedżera/menedżerkę
międzynarodowych stosunków gospodarczych (Izba Rzemieślnicza).
§1
Cel egzaminu i nazwa dyplomu
międzynarodowych
stosunków
(1)
Egzamin
na
menedżera/menedżerkę
gospodarczych służy stwierdzeniu, czy egzaminowany/a posiada niezbędne
wiadomości, umiejętności i doświadczenia dotyczące międzynarodowych
stosunków gospodarczych, umożliwiające mu/jej wykonywanie zadań dotyczących
międzynarodowych stosunków gospodarczych w dziedzinach związanych z
rzemiosłem.
(2) Zdany z powodzeniem egzamin prowadzi do uzyskania uznawanego dyplomu
„Menedżer/Menedżerka międzynarodowych stosunków gospodarczych” (Izba
Rzemieślnicza).
§2
Warunki dopuszczenia
Dopuszczeniu do egzaminu podlega osoba, która
1. może się wykazać zdanym z powodzeniem egzaminem czeladniczym w
zawodzie rzemieślniczym lub zdała egzamin końcowy w odpowiadającym
zawodowi rzemieślniczemu uznanym zawodzie objętym kształceniem
zawodowym.
2. W drodze wyjątku od Ustępu 1 do egzaminu można również dopuścić osobę,
która przedłoży odpowiednie świadectwa lub udowodni w inny sposób, że ze
względu na dotychczasową działalność nabyła wiadomości, umiejętności i
doświadczenia, uzasadniające dopuszczenie do egzaminu.
§3
Struktura, treść i czas trwania egzaminu
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Egzamin dzieli się na trzy następujące części:
1. Angielski biznesowy
W pierwszej części egzaminu należy się wykazać podstawowymi wiadomościami w
następujących dziedzinach:
a)
b)
c)
d)

umiejętności komunikacyjne w języku angielskim z uwzględnieniem
realnych sytuacji językowych, związanych z wykonywanym zawodem
telefonowanie w języku angielskim
negocjowanie w języku angielskim
przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji w języku angielskim

2. Podstawy międzynarodowej działalności biznesowej
W drugiej części egzaminu należy się wykazać wiadomościami i
umiejętnościami w następujących dziedzinach:
a) Trendy gospodarki światowej
 aktualne trendy i zmiany międzynarodowych warunków ramowych
 ocena znaczenia i skutków dla rzemiosła
b) Przyczyny i warunki międzynarodowej działalności rzemiosła
 zagrożenia i szanse działalności międzynarodowej
 czynniki sukcesu w międzynarodowej działalności biznesowej
c) Różne formy działalności zagranicznej
 import
 eksport
 kooperacje transgraniczne
 spółki joint-venture
 udział w sieciach i klastrach
 transfer know-how i technologii
d) Międzynarodowy marketing
 analiza, planowanie, realizacja, koordynacja i kontrola działań rynkowych
 międzynarodowe analizy rynku
 główne elementy obecności na rynku międzynarodowym
e) E-biznes
 sprzedaż internetowa
 marketing internetowy
f) Zarządzanie projektami w kontekście międzynarodowym
 rodzaje i cele projektów
 modele planowania projektów
 metody kierowania projektami i kontroli postępów projektu
g) Zarządzanie jakością w kontekście międzynarodowym
 systemy, procedury i modele
h) Możliwości wsparcia/doradztwa i kooperacji
 oferty wsparcia na szczeblu regionalnym, ogólnokrajowym i unijnym
 nawiązywanie kontaktów i pozyskiwanie partnerów kooperacji
3. Podstawy zarządzania międzykulturowego
W trzeciej części egzaminu należy się wykazać wiadomościami i
umiejętnościami w następujących dziedzinach:
a) podstawy komunikacji i kooperacji międzykulturowej
b) międzykulturowe aspekty wykorzystania zasobów ludzkich
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c) aspekty komunikacji i kooperacji międzykulturowej
d) rozumienie własnych sposobów zachowania i możliwe strategie zachowania
wobec różnic kulturowych
4. Pierwsza część egzaminu odbywa się ustnie i powinna trwać łącznie nie dłużej niż 30
minut.
5a. Druga część egzaminu jest przeprowadzana pisemnie w dziedzinach:
trendy gospodarki światowej, przyczyny i warunki międzynarodowej działalności
rzemiosła, różne formy działalności zagranicznej oraz międzynarodowy marketing i nie
powinna trwać dłużej niż 60 minut w każdej dziedzinie.
5b. Egzamin pisemny w dziedzinach
e-biznes, zarządzanie projektami, zarządzanie jakością oraz możliwości
wsparcia/doradztwa i kooperacji odbywa się w formie pracy projektowej, którą sporządza
się jako pisemną pracę domową, towarzyszącą wykonywaniu zawodu. Praca musi
zawierać streszczenie w języku angielskim. Zakres, początek i czas opracowywania pracy
projektowej ustala komisja egzaminacyjna. Na podstawie wyników egzaminu zawartych w
pracy projektowej przeprowadza się indywidualną rozmowę, w której egzaminowany
powinien dowieść, że potrafi ukazać wzajemne związki merytoryczne, na których opiera się
praca projektowa, uzasadnić jej przebieg, a także przedstawić związane z nią problemy
dotyczące danego zawodu oraz rozwiązania tych problemów. Rozmowa indywidualna nie
powinna trwać dłużej niż 15 minut.
6. Trzecia część egzaminu jest przeprowadzana pisemnie i nie powinna trwać dłużej niż 45
minut w każdej dziedzinie.
§4
Zaliczenie innych wyników egzaminów
(1 ) Przed złożeniem egzaminu w danej dziedzinie uczestnik/uczestniczka egzaminu
może zostać z niego zwolniony/a na wniosek Izby Rzemieślniczej, jeśli zdał(a) przed
właściwą instytucją, publiczną lub uznawaną przez państwo placówką oświatową lub
przed państwową komisją egzaminacyjną egzamin, którego treść odpowiada wymogom
danej dziedziny.
(2) Całkowite zwolnienie z egzaminu nie jest dopuszczalne.
§5
Zdanie egzaminu i ustny egzamin uzupełniający
(1) Wyniki poszczególnych części składanego egzaminu, opisanych w § 3, ocenia się
oddzielnie.
(2) Na podstawie liczby punktów zdobytych w trzech częściach egzaminu za wyniki
egzaminów ustnych i pisemnych określa się łączną liczbę punktów. Na łączną ocenę
składa się w
20% pierwsza część egzaminu,
30% egzamin pisemny przeprowadzony w ramach drugiej części egzaminu,
30% praca projektowa sporządzona w ramach drugiej części egzaminu
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oraz w
20% trzecia część egzaminu.
(3) Egzamin pisemny należy, z wyjątkiem pierwszej części egzaminu, uzupełnić
egzaminem ustnym, jeśli ten może zdecydować o zdaniu egzaminu. Egzamin ustny nie
powinien trwać dłużej niż 15 minut w danej dziedzinie.
(4) W dziedzinach, w których przeprowadza się egzamin ustny, podsumowuje się liczbę
punktów zdobytych podczas egzaminu pisemnego i ustnego. Egzamin pisemny waży
dwa razy więcej niż egzamin ustny.
(5) Egzamin uważa się za zdany, jeśli w każdej części egzaminu osiągnięto wyniki co
najmniej dostateczne.
(6) Zdanie egzaminu potwierdza się wystawieniem świadectwa, z którego musi wynikać
łączna ocena egzaminacyjna. Wyniki egzaminu ocenia się następującymi ocenami
łącznymi:
stopień 1,0 – 1,5 = bardzo dobrze, wynik wyróżniający
stopień 1,6 – 2 ,5 = dobrze, wynik znacznie przewyższający średnie wymagania
stopień 2,6 – 3,5 = zadowalająco, wynik odpowiadający średnim wymaganiom
stopień 3,6 – 4,5 = dostatecznie, wynik z pewnymi brakami, odpowiadający jednak
jeszcze wymaganiom minimalnym
stopień powyżej 4,5 = niedostatecznie, wynik ze znacznymi brakami, nie
spełniający wymagań minimalnych.
§6
Stosowanie innych przepisów
O ile niniejsze szczególne przepisy prawne nie stanowią inaczej, stosuje się
Regulamin egzaminacyjny Izby Rzemieślniczej w Schwerinie, określający sposób
przeprowadzania egzaminów w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie
zawodów nierzemieślniczych.
§7
Wejście w życie
Niniejsze szczególne przepisy prawne wejdą w życie po ich zatwierdzeniu przez
Ministerstwo Gospodarki Kraju Meklemburgia-Pomorze Przednie i po ich
opublikowaniu.

Schwerin, dnia …………………..
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