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I. Koncepcja kursu doskonalenia zawodowego „Doing business
international for SMEs“
0. Tło
Rozszerzenie Unii Europejskiej na północ i wschód doprowadziło do stworzenia olbrzymiego
jednolitego rynku wewnętrznego, obejmującego ponad 450 mln konsumentów. Dzięki likwidacji
barier handlowych oraz lepszemu i dogodniejszemu dostępowi do technologii komunikacyjnych i
informacyjnych otwierają się ogromne szanse wzrostu gospodarczego.
Najnowsze opracowania dowodzą istnienia bezpośredniego związku pomiędzy internacjonalizacją a
większą wydajnością przedsiębiorstw. Działalność zagraniczna sprzyja wzrostowi i konkurencyjności,
zapewniając w ten sposób długotrwałe istnienie przedsiębiorstwa.
Dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla rzemiosła granice państw stanowią jednak nadal
barierę prawie nie do przezwyciężenia, która uniemożliwia im rozszerzenie działalności biznesowej. Z
tego względu większość firm działa głównie lub wyłącznie na rynkach rodzimych i jest od nich
zależna. Ale również na rynkach rodzimych firmy muszą się bronić przed silną konkurencją
międzynarodową.
Także rzemiosło dysponuje dużymi rezerwami wzrostu w sferze działalności zagranicznej i
współpracy międzynarodowej. W basenie Morza Bałtyckiego są one różne w poszczególnych krajach
i nie zostały jeszcze w pełni wykorzystane. O ile w Danii i Szwecji już ponad 20% firm
rzemieślniczych prowadzi działalność międzynarodową, to wskaźnik eksportu rzemiosła
niemieckiego i polskiego wynosi poniżej 4%. Rodzi to duże możliwości wzajemnego uczenia się w
celu zintensyfikowania międzynarodowej współpracy MŚP, które koniecznie trzeba wykorzystać.

1. Potrzeby i uwarunkowania MŚP w zakresie skutecznej międzynarodowej
działalności biznesowej
Aby wykorzystać duże szanse w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą, przedsiębiorstwa
rzemieślnicze oraz MŚP potrzebują specyficznych form pomocy oraz skrojonych na ich miarę działań
wspierających.
Przede wszystkim pilnie potrzebują one wykwalifikowanej kadry kierowniczej i specjalistów,
dysponujących odpowiednią wiedzą i doświadczeniami w międzynarodowej działalności biznesowej.
Bardzo często nie docenia się faktu, że międzynarodowa działalność biznesowa w porównaniu z
działalnością na rynku krajowym wymaga dodatkowych kompetencji i umiejętności. Choćby najlepiej
wykształcony – np. w Niemczech – specjalista poniesie porażkę za granicą, jeśli nie będzie znał
różnic w stosunku do pisanych i niepisanych norm w regionie docelowym.
Specjaliści i kadra kierownicza potrzebują przede wszystkim wystarczającej znajomości rynków
zagranicznych i ich specyfiki. Ważna jest ponadto znajomość i wybór adekwatnej formy działalności
zagranicznej, ponieważ musi ona być starannie sprawdzona i dostosowana do zasobów finansowych i
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kadrowych. Inaczej niż dla korporacji, dla MŚP i firm rzemieślniczych internacjonalizacja nie może
oznaczać tylko eksportu lub importu, lecz powinna obejmować różne sposoby działania, które
wspierają się wzajemnie i bywają stosowane równolegle: kooperacje, udział w sieciach współpracy,
transfer know-how i technologii, joint ventures itp. Poza tym niezbędnym warunkiem skutecznej
działalności zagranicznej jest dobra znajomość ustaw i przepisów na rynkach docelowych.
Kolejnym istotnym warunkiem skutecznej działalności biznesowej za granicą są kontakty z
potencjalnymi partnerami i klientami w regionie docelowym. Miejscowy silny i niezawodny partner
może ułatwić dostęp do rynków zagranicznych. Zwłaszcza w dziedzinie rzemiosła podejmowanie
działalności międzynarodowej odbywa się często poprzez kontakty osobiste. Często niezbędne mosty
potrafią przerzucić pracownicy ze środowisk migracyjnych. Inne możliwości to targi, giełdy
współpracy, fora biznesowe, staże i hospitacje.
Współpraca z partnerami zagranicznymi wymaga ponadto znajomości języka obcego, tak aby można
było się komunikować bez przeszkód. Szczególne znaczenie ma znajomość angielskiego jako
międzynarodowego języka biznesowego. Niestety znajomość języków obcych w firmach
rzemieślniczych oraz MŚP występuje rzadko, co często prowadzi do tego, że międzynarodowe
możliwości nie są optymalnie wykorzystywane. Pod tym względem MŚP są w zdecydowanie gorszej
sytuacji niż duże firmy, bowiem absolutnie nie są w stanie zatrudnić tylu wielojęzycznych
pracowników, ilu potrzebują do wykorzystania potencjalnych szans. Dlatego pilnie potrzebne jest
nauczanie poprzez szkolenia i kursy praktycznego angielskiego w zakresie danego zawodu.
Działalność na rynkach zagranicznych lub z zagranicznymi partnerami lub klientami jest ponadto
często związana z wyzwaniami międzykulturowymi. Ukształtowanie kulturowe i odmienne
mentalności mają nierzadko znaczny wpływ na współpracę transgraniczną, bardzo często bywają
jednak nie doceniane. Rzemiosło i MŚP pilnie potrzebują pracowników o wiedzy międzykulturowej,
którzy mogą im pomóc w zdobywaniu nowych rynków i grup klientów, bowiem znajomość języka i
kraju to czynnik decydujący dla długofalowych i skutecznych stosunków eksportu i współpracy.
Fundamentalne znaczenie dla MŚP ma to, by decyzja o podjęciu działalności za granicą była dobrze
przemyślana i przygotowana. Jasna strategia, dojrzała koncepcja działalności zagranicznej oraz
fachowe doradztwo już w początkowej fazie internacjonalizacji skutecznie zwiększają szanse na
sukces.

2. Kurs doskonalenia zawodowego „Doing Business International“
W dziedzinie doskonalenia zawodowego oferowane są wprawdzie rozmaite seminaria eksportowe,
kursy językowe, szkolenia itd., brakuje jednak kompleksowych kursów dotyczących stosunków
gospodarczych z zagranicą, ukierunkowanych na specyficzne warunki i potrzeby MŚP i rzemiosła w
zakresie kwalifikacji.
Kurs doskonalenia zawodowego „Doing Business International for SME“ próbuje wypełnić tę lukę
rynkową. Jest on skierowany do właścicieli, kadry kierowniczej i specjalistów w małych i średnich
przedsiębiorstwach, ale także do studentów pragnących pracować w MŚP oraz do bezrobotnych i
osób zagrożonych bezrobociem, które dzięki tym kwalifikacjom pragną poprawić swoje szanse na
rynku pracy.
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W ramach kursu, kończącego się oficjalnym egzaminem, uczestnicy mają nabyć m.in. następujące
kompetencje:
- kompetencję w zakresie języka obcego (Business English)
- kompetencje w międzynarodowej działalności biznesowej i stosunkach gospodarczych z
zagranicą
- kompetencje socjokulturowe (wiedzę na temat zarządzania międzykulturowego)
Ponadto uczestnicy ukończą co najmniej trzytygodniową praktykę w przedsiębiorstwie zagranicznym.
Nawiążą w ten sposób bezpośrednio osobiste kontakty, które są decydującą przesłanką podjęcia
działalności w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą i mają ułatwić ten krok. Ponadto
uczestnicy opracują przynajmniej jedną obszerną, konkretną koncepcję swej działalności
międzynarodowej.
Doskonalenie zawodowe „Doing Business International“ składa się łącznie z 6 modułów:
 Moduł 1 „Business English“
 Moduł 2 „Międzynarodowa działalność biznesowa “
 Moduł 3 „Baltic Business”
 Moduł 4 „Zarządzanie międzykulturowe”
 Moduł 5 „Studium przypadku”
 Moduł 6 „Praktyka”
Treści zawarte w Modułach 1, 2 i 4–6 odnoszą się do tematów i zagadnień z zakresu stosunków
gospodarczych z zagranicą, dotyczących ogólnie wszystkich krajów i regionów. W Module 3
geograficzny punkt ciężkości stanowi basen Morza Bałtyckiego. Wiele opracowań i analiz dowodzi,
że w sferze rzemiosła i MŚP istnieje duże zainteresowanie zdobywaniem nowych lub rozszerzaniem
istniejących pól konkurencji i rynków w bałtyckim obszarze gospodarczym. Odnośne rezerwy
wzrostu są duże, zwłaszcza w Europie Wschodniej i Skandynawii. Basen Morza Bałtyckiego ze
względu na swą kulturalną różnorodność oraz znaczną siłę innowacyjną należy określić jako region o
znakomitej przyszłości i znaczeniu światowym.
Kurs ma taką koncepcję, że można go bezproblemowo zastosować w innych regionach lub krajach w
Europie i na całym świecie. Moduł 3 „Baltic Business“, poświęcony specjalnie basenowi Morza
Bałtyckiego, musiałby wtedy zostać zastąpiony przez odpowiedni moduł dotyczący innego regionu
lub kraju (np. basenu Morza Śródziemnego, Chin).
Kurs doskonalenia zawodowego składa się z pojedynczych modułów kształcenia, opracowanych w
ramach dotychczasowej działalności projektowej Parlamentu Hanzeatyckiego. Te innowacyjne
rezultaty zostaną teraz połączone w ambitny kurs, uzupełnione o brakujące treści i wypróbowane
praktycznie przez Izbę Rzemieślniczą w Schwerinie. Następnie kurs zostanie przekazany do
wszystkich krajów nadbałtyckich.
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3. Grupy docelowe doskonalenia zawodowego / rozmaite potrzeby i
uwarunkowania / warunki minimalne
Aby wykorzystać wielkie szanse w obszarze stosunków gospodarczych z zagranicą i optymalnie
uporać się z wyzwaniami, małe i średnie przedsiębiorstwa pilnie potrzebują wykwalifikowanej kadry
kierowniczej i specjalistów, dysponujących wiedzą i doświadczeniami w międzynarodowej
działalności biznesowej. Dla MŚP jest to jednak coraz trudniejsze. Konkurencja o
wykwalifikowanych specjalistów pomiędzy MŚP z jednej a większymi przedsiębiorstwami,
uniwersytetami i innymi uczelniami oraz administracją z drugiej strony przybiera na sile i grozi
porażką zwłaszcza rzemiosłu. Ta sytuacja ulegnie w najbliższym czasie dalszemu zaostrzeniu ze
względu na wyzwania demograficzne.
Odpowiedzią na te wyzwania jest kurs doskonalenia zawodowego „Doing Business International for
SME“.
Jest on skierowany przede wszystkim do właścicieli, kadry kierowniczej i specjalistów w małych i
średnich przedsiębiorstwach. Wielu przedsiębiorców prowadzących MŚP pełni jednocześnie rolę
właścicieli, dyrektorów i pracowników. Podział na działalność operacyjną i strategiczną często nie
istnieje, przedsiębiorca jest pochłonięty przez codzienne prowadzenie interesów, co sprawia, że ma
mało czasu na analizę nowych możliwości wzrostu za granicą. W ramach doskonalenia zawodowego
właściciele oraz kadra kierownicza i specjaliści z małych i średnich przedsiębiorstw mają zostać
uwrażliwieni na działalność gospodarczą za granicą oraz jej szanse i zagrożenia:
- znaczenie zaangażowania za granicą dla utrzymania i rozwoju krajowego przedsiębiorstwa;
- rozwój długofalowej strategii internacjonalizacji, obejmującej rozmaite metody działania
(eksport, import, kooperacja, transfer technologii itd.);
- wykorzystywanie szans związanych ze zmianą i globalizacją zgodnie z zasadą „nie można
zarządzać zmianami, można je tylko wyprzedzać“;
- korzystanie z innowacyjnych metod w działalności biznesowej za granicą;
- znajdowanie odpowiednich pracowników do działalności biznesowej za granicą lub odpowiednie
przygotowanie lub doskonalenie zawodowe istniejących pracowników
Ponieważ jednak MŚP i rzemiosło ze względu na szeroki wachlarz swych gałęzi i zawodów
potrzebują personelu o rozmaitych kwalifikacjach i rodzajach posiadanej wiedzy, kurs zwraca się
również do osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem, które dzięki tym kwalifikacjom chcą
poprawić swoje szanse na rynku pracy.
Dzięki udziałowi w tej formie doskonalenia zawodowego osoby te w planowy sposób uzyskają
kompetencje, których potrzebują MŚP i poprawią w ten sposób swoje szanse na rynku pracy. Jest to
ważne o tyle, że w wielu regionach basenu Morza Bałtyckiego w wyniku zmian strukturalnych
straciło zajęcie wielu pracowników np. w rolnictwie. Niniejszy kurs doskonalenia zawodowego
poprawia szanse na ponowne włączenie do pracy zawodowej, a MŚP oraz rzemiosło zyskają dzięki
niemu pilnie potrzebny personel.
Ze względu na zaciętą konkurencję pomiędzy poszczególnymi branżami gospodarki o najlepsze
umysły, coraz mniej młodych ludzi decyduje się na pracę w MŚP lub w firmie rzemieślniczej. Dlatego
niniejszy kurs jest świadomie adresowany także do studentów, aby pokazać im dobre i innowacyjne
perspektywy i przekonać do podjęcia pracy w MŚP. Studenci dysponują często dobrą wiedzą
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teoretyczną, brakuje im jednak nierzadko bezpośredniego przełożenia na praktykę. Na uniwersytetach
i innych uczelniach przekazuje się również wiedzę i umiejętności, odnoszące się raczej do korporacji i
koncernów. Studenci pragnący podjąć pracę w MŚP poznają w ramach tego ukierunkowanego
praktycznie kursu struktury MŚP i zdobędą szeroką wiedzę na temat działalności międzynarodowej.
Ponieważ grupa docelowa kursu jest niejednolita, podczas jego realizacji trzeba uwzględnić rozmaite
potrzeby i uwarunkowania poszczególnych grup uczestników. Kurs ma obejmować łącznie ok. 250
godzin zajęć stacjonarnych + 150 godzin praktyki i ma być realizowany alternatywnie jako:
- zajęcia dzienne / zajęcia blokowe: ta forma nadaje się np. do grupy docelowej osób bezrobotnych,
dysponujących niekiedy czasem przez całych pięć dni w tygodniu. Dodatkowo możliwe jest w
wypadku tej grupy połączenie kursu z 1–2-tygodniowym kursem przygotowawczym, aby osoby te w
sposób planowy nastawić i przygotować na tematy i treści związane z MŚP i rzemiosłem.
- system wieczorowy (zajęcia wieczorowe i weekendowe): szczególnie dogodne dla właścicieli i
dyrektorów MŚP, którzy często są bardzo pochłonięci codzienną działalnością przedsiębiorstwa i nie
mogą sobie pozwolić na nieobecność w przedsiębiorstwie w normalnych godzinach pracy.
- połączenie zajęć dziennych z wieczorowymi: idealne dla grupy docelowej studentów:
zajęcia częściowo wieczorami + zajęcia blokowe np. podczas ferii w okresie wolnym od zajęć na
uczelni.
Poszczególne moduły doskonalenia zawodowego zaplanowano tak, że każdy z nich tworzy zamkniętą
w sobie jednostkę dydaktyczną. Z reguły nie opierają się one ściśle na sobie wzajemnie, dzięki czemu
można je zaliczać w rozmaitej kolejności. Istnieje zatem możliwość, że poszczególni uczestnicy
zależnie od swoich zainteresowań wezmą udział tylko w określonych modułach. Z tego tytułu
otrzymują następnie kwalifikowane świadectwo udziału; w razie przedłożenia takich potwierdzeń
uczestnictwa we wszystkich modułach można przystąpić do oficjalnego egzaminu końcowego.
Liczba uczestników każdego kursu doskonalenia zawodowego powinna wynosić co najmniej 15, a
maksymalnie 25 osób.
Warunki minimalne udziału w kursie:
- ukończone wykształcenie zawodowe i trzyletnie doświadczenie zawodowe lub matura i
immatrykulacja na uczelni / uniwersytecie
- podstawowa znajomość języka angielskiego
- podstawowe wiadomości z dziedziny handlu

4. Cele uczenia się i nauczania
Cele uczenia się w odniesieniu do Międzynarodowej działalności biznesowej + Baltic Business
Po udanym zakończeniu kursu uczestnicy powinni być w stanie samodzielnie:
- rozpoznawać i kwalifikować różne formy współpracy międzynarodowej w stosunkach
gospodarczych z zagranicą pod względem ich znaczenia dla firmy;
- opracować dla własnej firmy strategię internacjonalizacji, obejmującą różne formy i metody;
- eksportować produkty i/lub usługi swojej firmy do krajów trzecich;
- importować produkty i/lub usługi swojej firmy z krajów trzecich;
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-

oceniać przydatność rynkową swoich produktów/usług w „kraju docelowym“ albo wiedzieć,
gdzie i jak mogą zdobyć konieczne informacje (analiza rynku);
znać lub potrafić ustalić warunki ramowe panujące w kraju docelowym
znać główne wymogi stawiane „koncepcji eksportu łącznie z biznesplanem“ i opracować taką
koncepcję;
rozpoznawać i wykorzystywać istniejące możliwości uzyskania wsparcia (targi, giełdy
współpracy, pomoc finansowa);
znać lub przynajmniej umieć wyszukać regionalne, krajowe i międzynarodowe instytucje
wspierające i doradcze

Cele uczenia się w odniesieniu do Business English
- pogłębienie ustnych i pisemnych umiejętności komunikacyjnych z uwzględnieniem realnych
sytuacji językowych odnoszących się do danego zawodu
- rozszerzenie słownictwa biznesowego
- ćwiczenie prowadzenia rozmów telefonicznych po angielsku
- ćwiczenie negocjowania po angielsku
- przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji po angielsku
Cele uczenia się w odniesieniu do Zarządzania międzykulturowego
- uwrażliwienie na różnice narodowe i kulturowe oraz ich następstwa w kontekście pracy
- znajomość specyfiki kulturowej na szczeblu regionalnym i ogólnokrajowym
- rozumienie własnego sposobu zachowania wobec różnic kulturowych
- znajomość możliwych strategii zachowania wobec różnic kulturowych
- znajomość czynników wpływających na udaną komunikację i współpracę międzykulturową
- znajomość rozwoju migracji w Europie i umiejętność jej oceny pod kątem problemów i szans
dla MŚP

Cele nauczania:
Uczestnicy mają:
- otrzymać szeroką wiedzę na temat międzynarodowej działalności biznesowej
- rozwinąć wrażliwość na tematy związane z internacjonalizacją
- umieć rozpoznawać szanse i zagrożenia dla międzynarodowej działalności biznesowej lub
radzić sobie z takimi zagrożeniami
- nauczyć się postrzegać basen Morza Bałtyckiego jako silny obszar ze świetnymi
perspektywami na przyszłość
- wzmocnić własną umiejętność samoobserwacji i nauczyć się umiejętności refleksji
- nauczyć się postrzegać pracowników posiadających wiadomości i umiejętności
międzynarodowe i międzykulturowe jako główny czynnik powodzenia w międzynarodowej
działalności biznesowej
- nauczyć się nabywać wiedzę o innych regionach i obszarach
- wyraźnie poprawić swoją kompetencję w zakresie języków obcych (angielskiego)
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5. Program nauczania / opis modułów
Struktura podstawowa:
Treść
Moduł 1.1
Business English I

Zakres / liczba godzin

Moduł 1.2
Business English II

20 h

Moduł 2

Międzynarodowa działalność
biznesowa

35 h

Moduł 3

Baltic Business

45 h

Moduł 4

Zarządzanie międzykulturowe i
komunikacja

30 h

Moduł 5

Studium przypadku

16 h

Moduł 6

Moduł 6.1 Przygotowanie do praktyki

20 h

Moduł 6.2 Praktyka

150 h

Modul 6.3 Mentoring międzynarodowy

30 h

Łącznie godzin

386 h

Moduły

40 h

Moduł 1

Samodzielna nauka (m.in. praca 300 h
pisemna:
koncepcja
stosunków
gospodarczych z zagranicą)

W sumie godzin

686 h
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Opis modułów
Moduł 1.
Moduł 1.1. Business English I

40 h

Moduł ten opiera się na podręczniku „Simply English“. Jest to książka dla uczących się ze
znajomością angielskiego na poziomie początkowym, która oferuje angielski do praktycznego
stosowania, potrzebny na co dzień uczącym się z małych i średnich firm. Z wyjątkiem części
zawierającej słówka niemieckie/polskie/rosyjskie „Simply English” jest napisany wyłącznie w
języku angielskim, co jest ważne dla uczącego się już we wczesnej fazie nauki. Części
zawierające słówka polskie/rosyjskie mogą być wykorzystywane w zależności od potrzeb
przez przedsiębiorstwa posiadające w tych krajach rynki docelowe. Podręcznik nie jest
przeładowany skomplikowanym, bezużytecznym językiem i ma jasne struktury gramatyczne,
odzwierciedlone w zadaniach pisemnych, tekstach i zadaniach do rozwiązania ze słuchu.
Znakomicie nadaje się również do samodzielnej nauki, ponieważ za pomocą klucza z
rozwiązaniami można samemu kontrolować postępy w nauce. Jako pomoc są do dyspozycji
płyty kompaktowe służące ćwiczeniu wymowy. „Simply English” oferuje materiał do kursu
obejmującego co najmniej 36 godzin lekcyjnych zależnie od wielkości grupy i stanu wiedzy
uczestników.
Moduł 1.2. Business English II

20 h

W tym module umiejętności nabyte w Module I zostają pogłębione poprzez ukierunkowanie
na sytuacje. Sytuacje istotne dla życia codziennego i zawodowego są ćwiczone głównie w
małych grupach roboczych (podział na role, symulacje). Nacisk kładzie się na następujące
treści:
- przedstawienie firmy i jej produktów i usług
- korespondencja (listy handlowe, faksy, maile; np. oferty, zamówienia,
reklamacje itp.)
- ćwiczenie prowadzenia rozmów telefonicznych (pobieranie ofert, uzgodnienia, umawianie
terminów itp.)
- ćwiczenie negocjowania
- przygotowywanie i wygłaszanie prezentacji
Ponadto dla grupy docelowej osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem można w
zależności od potrzeb zająć się tematem pisania dokumentów aplikacyjnych po angielsku lub
przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim.
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Moduł 2. Międzynarodowa działalność biznesowa

35 h

Treści
a) Trendy gospodarki światowej
Ogólnoświatowe tendencje gospodarcze i społeczne zyskują na znaczeniu także dla rzemiosła i
MŚP, stawiając przed nimi nowe wyzwania. Jednolity rynek europejski, innowacje techniczne,
globalizacja, regionalizacja, rozwój demograficzny, Internet i outsourcing – to tylko kilka
omawianych tu przykładów błyskawicznych przemian gospodarki światowej.
b) Przyczyny i warunki internacjonalizacji
Internacjonalizacja stała się warunkiem przetrwania MŚP w otoczeniu zdominowanym przez
walkę konkurencyjną. Analizowane i dyskutowane są powody i warunki, które znajdują się na
pierwszym planie prawie każdego zaangażowania za granicą: zabezpieczenie istniejących i
zdobywanie nowych rynków, spełnianie życzeń klientów, bliski kontakt z klientem,
pozyskiwanie wykwalifikowanego personelu, lepszy dostęp do rynków kapitałowych itp.
c) Różne formy działalności zagranicznej
Ze względu na swe specyficzne potrzeby małe i średnie przedsiębiorstwa wybierają często
inne formy działalności zagranicznej niż korporacje. Wybrane rozwiązanie powinno być
dostosowane do ich zasobów finansowych i kadrowych. Skuteczna strategia działalności
zagranicznej dla MŚP nie powinna się koncentrować wyłącznie na eksporcie i imporcie jako
najczęstszych formach działalności zagranicznej, lecz raczej łączyć ze sobą różne metody
wspomagające się wzajemnie. Oprócz importu i eksportu omówione będą m.in. kooperacje
transgraniczne, joint ventures, udział w sieciach współpracy i klastrach, transfer know-how i
technologii itd.
W tym podmodule można sięgnąć do koncepcji wypracowanych w ramach projektu UE
„Szanse dla MŚP poprzez rozszerzenie UE na wschód“: „Seminarium eksportowe dla
początkujących“ i „Seminarium eksportowe dla zaawansowanych“.
d) Marketing międzynarodowy
Małe i średnie przedsiębiorstwa często nie wykorzystują potencjału marketingu i ograniczają
go tylko do reklamy, chociaż jest on bardzo ważny zwłaszcza w międzynarodowej działalności
biznesowej. Analiza, planowanie, wdrażanie, koordynacja i kontrola działań rynkowych za
granicą to najważniejsze elementy marketingu międzynarodowego. Uczestnicy nauczą się
analizować i segmentować rynki międzynarodowe w kontekście międzynarodowym oraz
opracowywać i stosować instrumenty oddziałujące na rynek (marketing mix) w ramach planu
marketingowego.
e) E-business
Internet jest ważnym instrumentem i doskonałą pomocą w internacjonalizacji
przedsiębiorstwa. Priorytety stanowią tu sprzedaż internetowa, marketing internetowy i sieci
komunikacji. Są to ważne elementy na drodze do ekspansji zagranicznej, umożliwiające dostęp
do większych i odległych rynków przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych.
f) Zarządzanie projektami
Liczne procesy w MŚP przybierają formę projektów. Znakomite zarządzanie projektami stało
się czynnikiem sukcesu, zwłaszcza w zagranicznej działalności biznesowej. Uczestnicy nauczą
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się różnych rodzajów projektów, celów projektów, modeli planowania projektów oraz metod
kierowania projektami i kontroli postępów projektu. Przekazywane treści, metody i
kompetencje są dostosowane do wymagań, wynikających zarówno z wewnętrznych, jak i
zewnętrznych projektów z elementem zagranicznym.
g) Zarządzanie jakością
Jakość towarów i świadczonych usług jest dla rzemiosła oraz MŚP jednym z najważniejszych
czynników sukcesu na rynkach międzynarodowych. Zarządzanie jakością prowadzi do
zapewnienia jakości, a przez to do wysokiego zadowolenia klientów i związania ich z
przedsiębiorstwem. Przedmiotem nauczania jest wiedza o systemach, procedurach i modelach
zarządzania jakością w kontekście międzynarodowym.

Moduł 3. Baltic Business

45 h

Treści
a) Informacje o poszczególnych krajach
Podstawę tego podmodułu stanowią informacje o poszczególnych krajach, opracowane przez
Parlament Hanzeatycki we współpracy z instytutem Haus Rissen w ramach
współfinansowanego przez UE projektu „Szanse dla MŚP poprzez rozszerzenie UE na
wschód“. Istnieją opracowania dotyczące następujących krajów: Niemcy, Polska, Litwa,
Łotwa, Estonia, Rosja, Białoruś, Finlandia, Szwecja, Norwegia i Dania. Zawierają one
informacje, analizy i prognozy na temat:
- gospodarki oraz prawa gospodarczego i prawa pracy
- polityki i administracji
- informacje z zakresu geografii gospodarczej i historii
- podstawowe słownictwo i porady negocjacyjne.
Opracowania są dostępne w języku niemieckim, angielskim i polskim.
b) Baltic Markets / Law / Taxation
Świetna znajomość rynków zagranicznych oraz ich systemów prawnych i podatkowych należy
do warunków skutecznej internacjonalizacji. Uczestnicy poznają specyfikę rynków bałtyckich
i zostaną zapoznani z wybranymi aspektami odnośnych ustrojów prawnych, m.in.:
- prawem przedsiębiorstw,
- różnymi formami prowadzenia działalności gospodarczej,
- warunkami ramowymi dla inwestycji zagranicznych,
- przepisami dotyczącymi nabywania nieruchomości itp.
W dziedzinie przepisów podatkowych omawiane są m.in.:
- podatek dochodowy od osób prawnych,
- podatek dochodowy od osób fizycznych,
- podatek obrotowy,
- podatek od wynagrodzenia,
- podatek od nieruchomości.
W tym module nie chodzi o przekazanie obszernych wiadomości prawnych i podatkowych
dotyczących wszystkich 11 krajów nadbałtyckich. Celem jest raczej zwrócenie uwagi na
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zagadnienia prawne i podatkowe, związane z działalnością międzynarodową w
poszczególnych krajach, uwrażliwienie oraz poinformowanie o sposobach postępowania i
instytucjach doradczych odnoszących się do poszczególnych krajów.
c) Możliwości wsparcia, doradztwa i kooperacji
Wśród najważniejszych problemów i barier dla internacjonalizacji wymienia się często brak
możliwości wsparcia i doradztwa. Prezentowane są tu działania i instrumenty na szczeblu
regionalnym, krajowym oraz unijnym, które mają się przyczynić do wspierania działalności
zagranicznej (np. wspieranie eksportu przez bank KfW, wspieranie targów przez organizację
AUMA). Ponadto prezentowane są możliwości ułatwiania i nawiązywania kontaktów z
ewentualnymi partnerami kooperacji (np. Baltic Cooperation).

Moduł 4. Zarządzanie międzykulturowe i komunikacja

30 h

Internacjonalizacja niesie ze sobą konieczność współpracy rzemiosła i MŚP z zagranicznymi
partnerami i klientami. Pracownicy o kompetencjach międzykulturowych mogą pomóc MŚP w
zdobywaniu nowych rynków i grup klientów oraz w kształtowaniu kooperacji. Ze względu na
specyfikę międzykulturową współpraca z cudzoziemcami wiąże się jednak często z nowymi
wyzwaniami. Uczestnicy mają poznać w tym module podstawy komunikacji i kooperacji
międzykulturowej (własne ukształtowanie kulturowe, różnice kulturowe, wymiar kulturowy a
zasady współżycia społecznego w przedsiębiorstwie / kultura przedsiębiorstwa, praca w
zespołach międzykulturowych – wewnątrz firmy i na szczeblu nadrzędnym). Ponadto
prezentowane są międzykulturowe aspekty wykorzystania zasobów ludzkich (podstawy
migracji, problemy i szanse związane z zatrudnianiem migrantów, regulacje unijne i ich
konsekwencje dla MŚP, planowanie i przygotowanie zatrudniania migrantów). Poza tym na
przykładach praktycznych prezentowane są aspekty komunikacji i kooperacji
międzykulturowej, a w ramach prac grupowych ćwiczenia z podziałem na role oraz video case
studies (międzykulturowe sytuacje interakcji, międzykulturowe strategie komunikacji,
międzykulturowe podstawowe reguły międzynarodowej działalności biznesowej,
międzykulturowe przywództwo i negocjacje). W tym module można stosować koncepcje
opracowane przez Izbę Rzemieślniczą w Hamburgu dla studiów licencjackich „Ekonomika
MŚP“.
Moduł 5. Studium przypadku

16 h

Studium przypadku to ważna, ukierunkowana praktycznie część składowa kursu, w której
uczestnicy są konfrontowani z realnym przypadkiem jakiegoś przedsiębiorstwa.
Izba rzemieślnicza realizująca ten moduł wybiera jednego lub dwóch przedsiębiorców,
działających w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą, którzy podzielą się swymi
doświadczeniami z uczestnikami.
Prezentowane przypadki i przykłady powinny spełniać następujące warunki:
1) przykłady powinny być autentyczne;
2) przykłady powinny być w miarę możliwości specyficzne dla danej branży;
3) przykłady powinny mieć taki charakter, żeby można było nawiązać do przekazanej wiedzy
i dotychczasowych wiadomości lub doświadczeń.
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W ramach studium przypadku przedsiębiorca opisuje swoje doświadczenia w zagranicznej
działalności biznesowej, omawiane są m.in.:
- przygotowanie do międzynarodowej działalności biznesowej (zdobywanie informacji itp.);
- wybór kraju docelowego (analizy itp.);
- decyzja w sprawie formy działalności w sferze stosunków gospodarczych z zagranicą;
- analiza rynku docelowego (sytuacja pod względem konkurencji);
- wybór odpowiednich partnerów i kanałów dystrybucji;
- finansowanie;
- sukcesy i niepowodzenia.
W ramach studium przypadku uczestnicy mają być zachęcani do dyskusji i szukać
alternatywnych możliwości na podstawie przedstawionego przykładu i czynników
oddziałujących. Poza tym w małych grupach roboczych mają być ustalane mocne i słabe
strony przedstawionych przykładów oraz opracowywane strategie zwiększania szans i
minimalizacji ryzyka.
Moduł 6. Praktyka zagraniczna

200 h

Z doświadczenia i przeprowadzonych badań wynika, że podjęcie działalności
międzynarodowej przez MŚP odbywa się głównie poprzez relacje i kontakty osobiste. Z tego
względu do kursu doskonalenia zawodowego włączono moduł „Praktyka zagraniczna“,
obejmujący również opracowanie koncepcji stosunków gospodarczych z zagranicą. Praktyka
nie ma wprawdzie charakteru obowiązkowego, ale uczestnikom usilnie zaleca się jej odbycie.
Uczestnicy, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą odbyć praktyki (np. właściciele firm,
którzy ze względu na napiętą sytuację przedsiębiorstwa nie mogą go opuścić) mają
alternatywnie możliwość, by zamiast odbycia praktyki opracować dla własnego
przedsiębiorstwa obszerną, ukierunkowaną praktycznie koncepcję stosunków gospodarczych z
zagranicą.

Moduł 6.1. Przygotowanie do praktyki zagranicznej
Przed rozpoczęciem praktyki odbywa się pod odpowiednią opieką intensywna faza
przygotowawcza, podczas której m.in. metodycznie pogłębiane są zebrane już informacje na
temat danego kraju, regionu i wybranej branży. Za pomocą list kontrolnych wyjaśnia się
kwestie organizacyjne i merytoryczne.
Moduł 6.2. Praktyka zagraniczna
Praktyka zagraniczna odbywa się na zakończenie kursu, po ukończeniu z powodzeniem
modułów 1–5. Czas trwania zależy od indywidualnej wiedzy i doświadczeń uczestnika,
powinien jednak wynosić co najmniej 3 tygodnie. W znajdowaniu miejsc na odbycie praktyki
w firmach zagranicznych pośredniczy Izba Rzemieślnicza oferująca dany kurs we współpracy
z innymi członkami Parlamentu Hanzeatyckiego. Pośrednictwo to jest dla uczestnika bezpłatne
i uwzględnia w miarę możliwości jego preferencje dotyczące kraju, branży oraz wielkości
firmy.
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W ramach praktyki uczestnicy poznają zagraniczne przedsiębiorstwo w formie „training on the
job“ i zapoznają się z dziedzinami jego działalności, strategiami działania, procesami oraz
produktami i usługami. Pobyt za granicą ma jednak służyć również zaznajomieniu się z inną
kulturą, oswojeniu z językiem obcym oraz poprawie znajomości języków obcych. Ponadto
praktyka wytwarza bezpośrednie, międzynarodowe kontakty pomiędzy MŚP, stanowiące w
tym sektorze gospodarki decydujący warunek nawiązania stosunków gospodarczych z
zagranicą. Ma to umożliwić i ułatwić bezpośrednią współpracę pomiędzy firmami.
W dłuższej perspektywie ma zostać utworzona baza danych, obejmująca praktykantów i firmy,
w których odbywają się praktyki. Taki katalog ma pomóc w utrzymywaniu nawiązanych
relacji na dłuższą metę i umożliwiać nawiązywanie kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami
skłonnymi do współpracy.
Podczas praktyki i po jej zakończeniu uczestnicy sporządzają ukierunkowane praktycznie
sprawozdanie z praktyki. Powinno ono zawierać profesjonalną, gotową koncepcję stosunków
gospodarczych z zagranicą dla danego przedsiębiorstwa.
Wymagania stawiane sprawozdaniu z praktyki i koncepcji stosunków gospodarczych z
zagranicą
Sprawozdanie z praktyki ma opisywać obserwacje, doświadczenia i wiedzę, zdobyte w danym
przedsiębiorstwie i kraju. Ma zostać sporządzona profesjonalna koncepcja działalności
międzynarodowej, wybranej przez uczestnika w porozumieniu z przedsiębiorstwem.
Koncepcja (np. eksportu danego produktu lub usługi) powinna zawierać co najmniej
następujące treści:
- opis sytuacji wyjściowej przedsiębiorstwa
- opis produktu lub usługi
- opis i analizę rynku docelowego
- opis i analizę grupy docelowej
- opis i analizę sytuacji pod względem konkurencji
- wybór adekwatnej formy działalności zagranicznej
- opis możliwych kanałów dystrybucji
- informacje na temat konkretnej realizacji /harmonogram/
- plan finansowania
- niebezpieczeństwa i sposób ich minimalizacji.
Moduł 6.3. Mentoring międzynarodowy
Ten podmoduł służy indywidualnemu utrwaleniu pobytu za granicą oraz metodycznej analizie
i monitorowaniu przedsiębiorstwa pod kątem nawiązania działalności zagranicznej lub jej
rozszerzenia. Mentoring odbywa się w formie ustrukturyzowanej, jest przeprowadzany przez
doświadczonych doradców indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa lub w małych grupach
i obejmuje m.in. następujące treści:
analizę mocnych i słabych stron;
indywidualne doradztwo w celu wykorzystania szans i minimalizacji ryzyka;
przekazywanie wiedzy nieformalnej i kontaktów; wprowadzenie do sieci.
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6. Egzamin i dokumentacja
Doskonalenie zawodowe kończy się uznawanym egzaminem w ramach doskonalenia zawodowego.
Uczestnicy otrzymują certyfikat „Doing Business International for SME“.
Dla każdego uczestnika można wnioskować o nadanie unijnego paszportu szkoleniowego „Europass“
i wystawić go – jeśli to jeszcze nie nastąpiło. Dokumentuje się tam również wszystkie poprzednie
szkolenia oraz treści i rezultaty doskonalenia zawodowego „Doing Business International for SME“.
Podstawę stanowią reguły i procedury, opracowane przez Parlament Hanzeatycki dla basenu Morza
Bałtyckiego w ramach projektu „Baltic Education“.

II. Przygotowanie i realizacja kursu
Powyższa koncepcja została zrealizowana w ramach praktycznego przeprowadzenia kursu. To próbne
zastosowanie było dziełem Izby Rzemieślniczej w Schwerinie. Efektem są następujące sposoby
postępowania, zalecenia i doświadczenia.

1. Przygotowanie realizacji
1.1 Rekrutacja wykładowców
W celu pozyskania wykładowców zamieszczono ogłoszenia w kilku gazetach regionalnych. Wtedy
wielu wykładowców wyraziło zainteresowanie pracą w ramach projektu. Przeprowadzono 8 rozmów
z kandydatami z poszczególnych dziedzin. Wstępnie wyselekcjonowano 5 potencjalnych
wykładowców. Ostatecznie wybór padł na wykładowcę, który wcześniej zebrał już doświadczenie,
prowadząc podobne kursy w formie nauki zintegrowanej w dziedzinie stosunków gospodarczych z
zagranicą i miał sukcesy. Przykłada on szczególną wagę do aktywnego udziału uczestników,
zwłaszcza w opracowaniu koncepcji stosunków gospodarczych z zagranicą.

1.2 Rekrutacja uczestników
W celu promocji kursu zredagowano ulotkę informacyjną i przygotowano prezentację w Internecie.
Ulotkę zaprezentowano poniżej.
O projekcie poinformowano w Internecie oraz w prasie lokalnej i regionalnej.
W ramach kolejnego kroku zwrócono się do 140 potencjalnych uczestników w sprawie kursu w
formie e-mailingu. Jednocześnie nawiązano kontakt telefoniczny z 350 przedsiębiorstwami, które już
w przeszłości brały udział w imprezach informacyjnych i podróżach przedsiębiorców dotyczących
stosunków gospodarczych z zagranicą oraz w kursach językowych. Tymi drogami udało się pozyskać
do udziału w kursie 18 uczestników, co przekroczyło oczekiwania.
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1.3 Przygotowanie merytoryczne
Opracowano plan zajęć i materiały do kursu. Wykorzystano również materiały już istniejące, które
dostosowano do aktualnego kursu. Skorzystano także z istniejących portali poświęconych stosunkom
gospodarczym z zagranicą. Materiały są pod względem merytorycznym ukierunkowane na formę
nauki zintegrowanej, łączącej zajęcia stacjonarne, naukę własną, indywidualny coaching oraz elearning. Mniejszy udział zajęć stacjonarnych jest korzystny dla MŚP, pozwala na lepszą,
indywidualną opiekę nad uczestnikami poprzez coaching i pozostawia miejsce na wybór
indywidualny.
Do kursu włączono opracowanie koncepcji stosunków gospodarczych z zagranicą oraz prezentacji
firmy po angielsku.
Zajęcia stacjonarne obejmowały pięć godzin raz w tygodniu i zawierały na zmianę moduły „Język
angielski“ i „Stosunki gospodarcze z zagranicą“. Dodatkowo raz w miesiącu odbywał się wykład
wraz z dyskusją ekspertów-praktyków, np. na temat prawa, finansowania, obecności na rynku w
basenie Morza Bałtyckiego itd.
Ponieważ już choćby ze względów czasowych uczestnicy nie mogli odbyć praktyki zagranicznej,
program rozszerzono o zorganizowaną po kursie podróż przedsiębiorców do Polski wraz z prezentacją
ich firmy po angielsku.
Zalecenia:
Próbny kurs nie objął złożenia uznawanego egzaminu w ramach doskonalenia zawodowego,
ponieważ ta grupa uczestników nie przykładała do tego specjalnej wagi, a w chwili zakończenia kursu
nie istniały jeszcze ku temu warunki prawne. W odniesieniu do przyszłych realizacji zalecany byłby
jednak uznawany egzamin w ramach doskonalenia zawodowego, a co najmniej egzamin końcowy z
kwalifikowanym certyfikatem.
Uczestnicy, z których wszyscy są czynni zawodowo, byli wprawdzie bardzo zainteresowani praktyką
zagraniczną, nie mogli jej jednak zrealizować ze względów czasowych. Odbyta niejako w zastępstwie
podróż przedsiębiorców za granicę w przedłużony weekend okazała się korzystna. Tam, gdzie to tylko
możliwe (np. w wypadku kształcenia bezrobotnych lub studentów) należy uwzględnić również
praktykę w przedsiębiorstwie zagranicznym.
Szczególnym wyzwaniem jest opracowanie jednolitego kursu dla osób z różnych branż oraz z
rozmaitymi warunkami i potrzebami. Wszyscy uczestnicy potwierdzili jednak, że właśnie układ
ponadbranżowy przyniósł im szczególne korzyści i że nauczyli się wiele z doświadczeń i opinii
innych branż. Połączenie zajęć w grupach, pracy w małych grupach i indywidualnego coachingu
powoduje wprawdzie większy wysiłek, pozwala jednak na właściwe spełnienie rozmaitych potrzeb.
Również wybór rozmaitych krajów docelowych przez uczestników utrudnia uwzględnienie życzeń i
interesów każdego uczestnika z osobna. W ramach omawiania poszczególnych tematów po kolei
możliwe byłoby tylko bardzo ogólne potraktowanie ich treści. Dlatego aby umożliwić indywidualne
ukierunkowanie i opiekę, wybrano podział na małe grupy.
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2. Realizacja kursu
Kurs przetestowano praktycznie w ramach jego pierwszej realizacji przez Izbę Rzemieślniczą w
Schwerinie. Zajęcia w grupach połączono z indywidualnym coachingiem. Harmonogram, program
nauczania i plan zajęć wyglądały następująco.

Plan zajęć „Doing International Business“ (DIB) w okresie od 03/2009 do 10/2009
Data

1.

Środa
04.03.09

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 TK
11.03.09
11 TK
18.03.09
12 TK
25.03.09
13 TK
01.04.09
14 TK

11.
12.
13.
14.

15.04.09
16 TK
22.04.09
17 TK

15.
16.
17.

29.04.09
18 TK
06.05.09

18.

19 TK

19.
20.
21.
22.

13.05.09
20 TK
20.05.09
21 TK

23.
24.
25.

27.05.09
22 TK
03.06.09

26.

23 TK

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

10.06.09
24 TK
17.06.09
25 TK
24.06.09
26 TK
01.07.09
27 TK

Temat

J. angielski
Teoria

1. Wprowadzenie do projektu „Biznes
Międzynarodowy“
2. Ćwiczenie „Fit for International Business“
1. j. angielski I + II
2. j. angielski I + II
3. Test „Fit for International Business“ – ćwiczenie 1
4. „Fit for International Business“ – ćwiczenie 2
3. j. angielski I + II
4. j. angielski I + II
5. Region Morza Bałtyckiego – czynniki sukcesu
6. Region Morza Bałtyckiego – czynniki sukcesu ćwiczenie
5. j. angielski I + II
6. j. angielski I + II
7. Spotkanie eksperckie
8. Partnerzy do współpracy w regionie, koncepcja,
itp.
7. j. angielski I + II
8. j. angielski I + II
9. Główne aspekty działalności na rynku
międzynarodowym
10. Główne aspekty działalności na rynku
międzynarodowym – ćwiczenie
9. j. angielski I + II
10. j. angielski I + II
11. Region Morza Bałtyckiego – analiza rynku
12. Region Morza Bałtyckiego – analiza rynku –
ćwiczenie
11. j. angielski I + II
12. j. angielski I + II
13. Region Morza Bałtyckiego – analiza rynku ewaluacja
14. Region Morza Bałtyckiego – analiza rynku ewaluacja – ćwiczenie
13. j. angielski I + II
14. j. angielski I + II
8. Spotkanie eksperckie
15. Koncepcja marketingowa firmy – ćwiczenie
15. j. angielski I + II
16. j. angielski I + II
16. Koncepcja marketingowa firmy – ćwiczenie
17. Koncepcja marketingowa firmy – ćwiczenie
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Trening

Biznes
międzynarodowy
Teoria
Trening
5
3

5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5
3

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

08.07.09
28 TK
15.07.09
29 TK
02.09.09
36 TK
09.09.09
37 TK
16.09.09
38 TK
23.09.09
07.10.09
14.10.09
Suma

17. j. angielski I + II
18. j. angielski I + II
18. Prezentacja koncepcji marketingowej firmy
19. Prezentacja koncepcji marketingowej firmy
19. j. angielski I + II
20. j. angielski I + II
20. Spotkanie eksperckie
21. Prezentacja koncepcji marketingowej firmy
21. j. angielski – prezentacja firmy
22. j. angielski – prezentacja firmy
22. Przygotowanie imprezy końcowej
Termin rezerwowy
23. Warsztaty końcowe
186
Indywidualne doradztwo w firmach (14 godz.)

5
3
5
3
5
3
5
3
5
3
5

55

h
%

5
65

33

88
62,5

37,5

łączna ilość godzin
przy 14 firmach

33
200

98
66,3 33,7
386

Pierwszego dnia kursu odbyły się zajęcia inauguracyjne, podczas których uczestnicy przedstawili się
sobie wzajemnie. Następnie wykładowca stosunków gospodarczych z zagranicą przedstawił
koncepcję. W centrum znalazł się portal poświęcony stosunkom gospodarczym z zagranicą, a kurs
został podzielony na zajęcia stacjonarne, e-learning i coaching. W odniesieniu do zajęć stacjonarnych
i e-learning istnieje stały plan zajęć, coaching zaś jest każdorazowo uzgadniany z uczestniczącymi
przedsiębiorstwami. W module Język angielski każdy uczestnik przygotowuje po angielsku
prezentację firmy oraz koncepcję stosunków gospodarczych z zagranicą. Ponadto zdecydowano, że w
toku kursu będzie dodatkowo stosowany Skype, aby zaprezentować uczestnikom dodatkowe
możliwości komunikacji elektronicznej.
Uczestnicy otrzymują regularnie od danego wykładowcy pocztą elektroniczną zadania do
opracowania. Pewne treści wypracowuje się również wspólnie przy komputerze. Uczestnicy są
wprawdzie bardzo zmotywowani, ale raczej nie pracują już dodatkowo w domu, ponieważ stoją temu
na przeszkodzie inne przedsięwzięcia w firmie i wysoki wymiar tygodniowego czasu pracy. Dlatego
treści kursu trzeba prezentować w formie uproszczonej i skonkretyzowanej.
Wykładowców wspierają w przekazywaniu wiedzy dodatkowe wykłady ekspertów, którym
towarzyszy ożywiona dyskusja. W ramach próbnego kursu odbyły się następujące rozmowy
ekspertów:
 13.05.2009: wykład prof. Westphala na temat obecności na rynku, zwłaszcza w Polsce.
 27.05.2009: prof. Westphal i pani Dahl (ekspert ds. pomocy w finansowaniu) prowadzili
indywidualne rozmowy z uczestnikami kursu.
 01.07.2009: wprowadzenie do Skype’a dla uczestników przez pana Mahlendorfa, następnie
próbne rozmowy telefoniczne przez Skype'a z WTA Warnemünde.
 23.09.2009: finansowa realizacja transakcji z zakresu stosunków gospodarczych z zagranicą –
wykład pana Majewskiego z Nord LB.
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 23.09.2009: promocja stosunków gospodarczych z zagranicą w Meklemburgii-Pomorzu
Przednim – wykład pani Fischer z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Turystyki MeklemburgiiPomorza Przedniego
 30.09.2009: przykłady i kryteria prezentacji akceptowalnych za granicą – wykład pana
Brendemühla z eastad
W ramach warsztatów końcowych uczestnicy zaprezentowali opracowane w toku kursu koncepcje
stosunków gospodarczych z zagranicą.
W listopadzie 2009 r. zorganizowano kilkudniową podróż przedsiębiorców do Szczecina. Odbyły się
tam m. in. rozmowy służące nawiązaniu kontaktów biznesowych z polskimi przedsiębiorstwami oraz
zwiedzanie przedsiębiorstw. W tym celu każdy uczestnik musiał przygotować prezentację firmy oraz
podstawowe założenia merytoryczne konkretnych rozmów. Podróż stanowiła zakończenie kursu, w
ramach którego uczestnicy mogli i mieli zastosować nabytą wiedzę oraz przygotowaną przez siebie
koncepcję stosunków gospodarczych z zagranicą.
Strukturę i przebieg kursu przedstawiono na poniższym diagramie.
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Doing International Business - DIB
Test wejściowy

Blok 1
1. Business English
2. Kompetencje
interkulturowe
3. Prezentacja firmy

Blok 2
Biznes międzynarodowy

Elementy koncepcji
międzynarodowej dla firmy XY
1. Test "Fit for the export"
2. Czynniki sukcesu w biznesie
międzynarodowym
3. Analiza rynku
4. Główne punkty biznes planu
5. Prezentacja firmy
6. Znalezienie partnera do współpracy
7. Plan działania na rynku
8. Koncepcja marketingowa

j. angielski
1- 2 grupy
po 64 godz.
Biznes międzynarodowy
2- 3 grupy

Metodyka
1. Nauczanie
tradycyjne
2. E-Training
3. Coaching
4. Spotkania
ekspertów

po 118 godz.

Blok 3
Biznes w regionie
nadbałtyckim

Blok 4
Zarządzanie & kooperacje

Blok 5
Studium przypadku

Materiał roboczy "Doing
International Business" opracowany
przez WTA

Portal WebLEx
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Test końcowy
Koncepcja działalności
międzynarodowej dla
firmy XY

Certyfikat

3. Zalecenia dotyczące przyszłych realizacji
3.1 Rekrutacja wykładowców
Znalezienie wykładowców dokładnie odpowiadających pożądanemu profilowi stanowi wyzwanie.
Szczególny nacisk należy kłaść na doświadczenia z nauczaniem zintegrowanym. Celem nauczania
zintegrowanego jest aktywne włączenie uczestników od początku w proces kursu, tak aby każdy
uczestnik mógł indywidualnie współdecydować o swoich celach.
Ogłoszenia prasowe raczej nie zapewnią wykładowców. Szanse na sukces dają zwłaszcza następujące
metody:
 kooperacje z uniwersytetami i innymi uczelniami
 współpraca z odnośnymi prywatnymi lub publicznymi placówkami doskonalenia
zawodowego
 kontakt z doradcami w zakresie stosunków gospodarczych z zagranicą, agencjami rozwoju
eksportu itd.
 wykorzystanie ekspertów (np. instytucji kredytowych, izb handlu zagranicznego, ministerstw
i administracji, agencji rozwoju eksportu, przedsiębiorców, którzy odnieśli sukces za granicą
itd.) jako dodatkowych referentów.
Jednemu z wykładowców należy powierzyć kierownictwo pedagogiczne nad całą realizacją kursu
wraz z odpowiednimi kompetencjami, aby zapewnić istnienie jednolitej koncepcji, wykorzystanie
wykładowców w zależności od potrzeb itd.

3.2 Rekrutacja uczestników
Rekrutacja uczestników zajmuje bardzo wiele czasu i wymaga dużego wysiłku związanego z
przekonywaniem. Niezbędny jest w tym celu dokument pisemny w formie ulotki lub zaprojektowanej
nieco prościej kartki z informacjami. Decydujące znaczenie ma jednak następnie kontakt osobisty za
pomocą listu lub maila, a zwłaszcza telefoniczne akcje dopytujące.
Opisy w czasopismach dla członków, a zwłaszcza artykuły i ogłoszenia w gazetach są ważne pod
kątem przekazywania informacji na szerszej płaszczyźnie i docierania do grup docelowych, z którymi
dotychczas nie było kontaktu.
Koszty udziału kursu stanowią w rozmowach z uczestnikami problem drugorzędny. Największe
wyzwanie stanowi czas, którym dysponują. Jeśli w mniejszej firmie, zatrudniającej np. 5
pracowników, jeden weźmie udział w kursie, to moce przerobowe zmniejszą się o 20%. Ponieważ
pracownik jest potrzebny w codziennej działalności, to uczęszczanie na zajęcia w czasie pracy raczej
nie jest możliwe. Zajęcia stacjonarne muszą się zatem odbywać w godzinach wieczornych lub jeszcze
lepiej w weekendy (w piątek po południu i w sobotę).
Istotna dla rekrutacji uczestników jest również pora roku, w której kurs jest realizowany. W
miesiącach zimowych wiele mniejszych przedsiębiorstw ma nieco więcej czasu. Natomiast wiosną
lub latem udział w doskonaleniu zawodowym jest dla wielu bez mała wykluczony.

3.3 Doświadczenia i propozycje dotyczące realizacji kursu
Zgodnie z doświadczeniami wynikającymi z doradztwa w zakresie stosunków gospodarczych z
zagranicą oraz z próbnej realizacji kursu można przyjąć następujące tezy robocze.
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 Liczne kreatywne firmy rzemieślnicze mają produkty lub usługi oraz potencjał działalności
międzynarodowej, którego nie wykorzystują.
 Liczba firm rzemieślniczych, które zdobywają się na obecność na rynku międzynarodowym,
jest stosunkowo niska.
 Pod względem przygotowania i realizacji wejścia na rynek międzynarodowy warunki w
zakładzie rzemieślniczym są bez porównania mniej korzystne niż w średnim
przedsiębiorstwie, zatrudniającym np. 50 pracowników.
 Język angielski stanowi dla uczestniczących w kursie rzemieślników szczególną przeszkodę
w ich obecności na rynku międzynarodowym.
 Zainteresowanie odnośnymi kursami doskonalenia zawodowego jest w rzemiośle wysokie;
dużą barierę stanowi jednak niewielka ilość czasu do dyspozycji. Praca w przedsiębiorstwach
rzemieślniczych charakteryzuje się m.in. następującymi cechami: bardzo długi tygodniowy
czas pracy, obejmujący 60–70 godzin, oraz z jednej strony zwykła operacyjna praca
rzemieślników w wymiarze 10–12 godzin dziennie w firmie, z drugiej zaś wymogi związane z
aktywnym udziałem w kursie doskonalenia zawodowego niosą ze sobą problemy czasowe,
które trudno ze sobą pogodzić.
 W toku dnia pracy rzemieślnik musi spełnić bardzo wiele różnorodnych i złożonych
wymogów dotyczących akwizycji oraz realizacji i rozliczania zleceń. Rzemieślnik jest zatem
w jednej osobie planistą, technologiem, kalkulatorem, specjalistą-wykonawcą, pomocnikiem,
dyrektorem ds. marketingu, finansowym i technicznym, pełnomocnikiem ds. jakości i
bezpieczeństwa itd.
 Presja psychiczna dotycząca zapewnienia zleceń, płynności, jakości oraz terminowej
realizacji zleceń jest bardzo silna. Bardzo często w zakładzie rzemieślniczym brakuje drugiej
osoby do prac koncepcyjnych i planistycznych, co sprawia, że zadania te musi wykonywać
sam szef.
 W toku doskonalenia zawodowego rzemieślnicy oczekują bardzo praktycznych i użytecznych
bezpośrednio dla własnej firmy wzorców, propozycji, przykładów, list kontrolnych itp.
Z uwagi na to i w ramach ewaluacji dotychczasowych doświadczeń z praktycznym testowaniem kursu
Doing International Business można sformułować następujące zalecenia:
 Kursy powinny być ukierunkowane na cele, rezultaty i działanie, nie zaś na tematy.
 Na seminaria, pracę w małych grupach, konsultacje indywidualne, a przede wszystkim
coaching powinny być przewidziane po trzy równe części kursu.
 Uczestnicy potrzebują w bardzo wysokim stopniu indywidualnego wsparcia i konkretnej
pomocy praktycznej. Musi to być uwzględnione w ilości i rozkładzie godzin.
 Jak się wydaje, często pojawia się bariera psychiczna, dotycząca przetworzenia
przygotowanych wzorów i przykładów, np. projektu ulotki, analizy rynku i in. na potrzeby
własnego przedsiębiorstwa (połączenie problemu czasowego z barierą psychologiczną,
związaną z napisaniem „czegoś“!).
 Wykładowca otrzymuje niewielką ilość informacji zwrotnych dotyczących zadań dla
uczestników; wymaga to nieustannego dopytywania.
 Nauka i utrwalanie języka angielskiego stanowi szczególną trudność. Wykorzystanie narzędzi
językowych Google do przygotowywania tłumaczeń jest niewielkie. Bardzo różny poziom
znajomości języka wśród uczestników sprawia, że konieczny jest podział na podgrupy (po ok.
10 uczestników).
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Wzajemne powiązanie merytoryczne różnych tematów dotyczących stosunków gospodarczych
z zagranicą oraz powiązanie tematów dotyczących stosunków gospodarczych z zagranicą z
nauką języka angielskiego stanowi wyzwanie, wymagające wykorzystania szczególnie
doświadczonych wykładowców.
Pożądana jest równoległa praktyczna wymiana doświadczeń.

Wzorcowy plan zajęć kursu Doing International Business może być taki:
Wzorcowy plan zajęć kursu Doing International Business
Kompleks
tematyczny

Organizacja
Liczba godzin
lekcyjnych dla
uczestników
Liczba godzin
lekcyjnych w jednym
terminie
Liczba terminów
Liczba
uczestników/grup
Liczba godzin
lekcyjnych dla
wykładowców

Język
angielski

Stosunki gospodarcze z zagranicą
Seminarium
w grupie,
np.
15 uczestn.

Praca w małej
grupie, np.
3–5 uczestn.

Coaching
indywidualny

Suma

100

40

20

10

170

5

5

5

2,5

20

8

4

4

np.
A1 1)

np.
B1
1)

10

10

1

5

20

80

80

40

80

200

36

480

1) zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego.

3.4 Wzorcowy program przyszłych realizacji
Z myślą o przyszłym stosowaniu kursu doskonalenia zawodowego opracowano wzorcowy program
ukierunkowanego praktycznie szkolenia dla małych zakładów i firm rzemieślniczych, który pozwoli
im podjąć międzynarodową działalność biznesową w UE.
Liczne kreatywne małe firmy i zakłady rzemieślnicze mają innowacyjne produkty/usługi i potencjały,
ale nie prowadzą działalności międzynarodowej. Współczynnik udziału tych MŚP w rynku
międzynarodowym wynosi poniżej 5%, możliwe byłoby ok. 10 do 15%. Kurs szkoleniowy w sposób
ukierunkowany na cele, wyniki i doświadczenia ma wspierać obecność tych firm na rynku.
Centralny element stanowi fikcyjna firma o nazwie „Bałtyk sp. z o.o.“, która od wielu lat prowadzi z
powodzeniem działalność w Unii Europejskiej. Dyrektor firmy szczerze opisuje rezultaty,
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doświadczenia i zagrożenia, związane z obecnością na rynku międzynarodowym. Na potrzeby kursu
szkoleniowego udostępnia wzory, przykłady, koncepcje i listy kontrolne. Uczestnicy kursu
szkoleniowego mogą użyć tych dokumentów roboczych jako podstawy własnych koncepcji i
dostosować te podstawy do warunków panujących we własnej firmie. Pozwala to zaoszczędzić czas,
ograniczyć koszty, zmniejszyć groźbę zejścia z obranego szlaku i skrócić fazę rozruchu przed
wejściem na rynek unijny.
Na podstawie koncepcji i doświadczeń fikcyjnej Bałtyk Sp. z o.o., działającej z powodzeniem na
rynku unijnym, uczestnicy opracowują podczas kursu koncepcję marketingową dla własnej firmy.
Bałtyk Sp. z o.o. musi uporać się z typowymi problemami i dysponuje wzorcowymi rozwiązaniami,
które temu służą.
Odbywający się równolegle kurs języka angielskiego opiera się m.in. również na Bałtyk Sp. z o.o.
Tak jest np. w wypadku prezentacji, dzięki czemu uczestnicy mogą wykorzystać rezultaty jej
działalności także pod względem językowym.
Dzięki stosunkowo wysokiemu udziałowi pracy w małych grupach, coachingu i e-trainingu szkolenie
może mieć charakter bardzo zindywidualizowany.
Treść i metodyka kursu uwzględniają bardzo duże obciążenie małych firm i zakładów
rzemieślniczych pod względem czasu pracy. Wiadomości teoretyczne dotyczące stosunków
gospodarczych z zagranicą są przekazywane tylko w niezbędnie koniecznym zakresie. Część
stacjonarna, obejmująca 28 do 32 zajęć, może zostać zrealizowana w ciągu ok. 6–8 miesięcy. Etraining musi być prowadzony równolegle.
W toku kursu opracowuje się konkretne dokumenty firmowe, aranżuje kontakty oraz przygotowuje
praktyczne kroki poprzedzające wstępną fazę działalności międzynarodowej. Wykładowcy pomagają
uczestnikom, dochodzi do wzajemnej wymiany doświadczeń w grupie. Metodycznie dąży się do
wytworzenia silnej pozytywnej dynamiki grupowej.
Priorytetem tematycznym kursu jest ukształtowanie kompetencji w działaniach dotyczących
stosunków gospodarczych z zagranicą. Obejmuje ona:
 kompetencję specjalistyczną
Ważne pojęcia z zakresu stosunków gospodarczych z zagranicą, orientacja w sferze
gospodarki światowej i europejskiej oraz opracowywanie analiz rynkowych należą do
kompetencji specjalistycznej. Komunikacja w języku angielskim jest istotnym kryterium
kompetencji.
 kompetencję metodyczną
Bazę metodyczną stanowi np. umiejętność wyszukiwania danych w Internecie, ich ewaluacja i
wyciąganie wniosków praktycznych.
 kompetencję społeczną
Kompetencja międzykulturowa jest podstawowym warunkiem udanej działalności w sferze
współpracy gospodarczej z zagranicą. Elementarny fundament stanowi niezbędna wiedza
podstawowa i praktyczne działanie zgodnie z normami i kryteriami specyficznymi dla danego
kraju.
Poniższy diagram stanowi przegląd poszczególnych elementów szkolenia, zalecanego do przyszłego
stosowania.
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Przegląd elementów szkolenia w kursie „Doing International Business in Europe - DIB”
Test wstępny / autotest
Gotowy do obecności na rynku w UE?

elementy tematyczne
Element programowy 1
1. Business English
2. Kompetencja międzykult.
3. Prezentacja firmy

Koncepcja stos. gosp. z zagranicą
fikcyjnej Bałtyk Sp. Z o.o.
1. Nasze czynniki sukcesu
2. Podstawowe warunki wewnętrzne
3. Analiza rynku
4. Etapowy program Bałtyk sp. z o.o.
5. Nasza prezentacja firmy
6. Szukać/znajdować partnerów kooperacji
7. Koncepcja marketingowa Bałtyk sp. z o
8. Plan działań dotyczących obecności na
rynku

Element programowy 2
Międzynar. dział. biznesowa
Business
Program 3
Biznes w regionie X EU
Element programowy 4
Zarządzanie & kooperacja

Materiał roboczy
Bałtyk Sp. z o.o.

Korzystanie
z portali internetowych

Metodyka
1. zaj. stacj.
2. spotkania
3. coaching
4. e-training

Rezultat szkolenia:
Koncepcja uczestniczącej firmy X w
zakresie stos. gosp, z zagranicą
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Koncepcja rozkładu
czasu:
1. Angielski 100 h
w tym
* 70 h zaj. stacjonarne
* 30 h e-training

2. Koncepcja SGZ 70
h
w tym
* seminaria 30 h
* praca w małych grupach
20 h
* coaching 10 h
* e-training 10 h
Certyfikat /
Test wyjściowy
Summe 170 TN-h

Prawo jazdy
Go Europe

Ze względu na duże zaabsorbowanie i brak czasu uczestnicy oczekują konkretnych rzeczy, które
mogą bezpośrednio realizować w ramach praktycznej działalności swej firmy i które przyniosą im
korzyści materialne. Chodzi również o to, aby podczas kursu otrzymali konkretne odpowiedzi na swe
najróżniejsze pytania. Zagadnienia, na które wykładowcy muszą być koniecznie przygotowani,
dotyczą zwłaszcza następujących dziedzin:
 Kwestie prawne i bezpieczeństwo prawne w komunikacji elektronicznej
 Warunki dotyczące zapewnienia rękojmi za granicą i ochrona przed nieuzasadnionymi
wymogami jakościowymi
 Ważne cechy specyficzne oraz typowe błędy w wypadku umów zagranicznych
 Jakie ubezpieczenia są konieczne za granicą i jak się je konkretnie załatwia? Ubezpieczenie
pracowników za granicą?
 Prawo pracy w różnych krajach; jak należy zasadniczo postępować i co trzeba każdorazowo
konkretnie uwzględnić w odniesieniu do danego kraju? Jaką rolę odgrywają w tym zakresie
związki zawodowe w poszczególnych krajach i o czym konkretnie trzeba pamiętać?
 Jak konkretnie i praktycznie odbywa się załatwianie formalności celnych?
 Finansowa realizacja transakcji zagranicznej
 Z jakich form doradztwa prawnego, finansowego i in. instytucje mające siedzibę za granicą
muszą koniecznie skorzystać (ew. przepis ustawowy)?
 Rachunkowość w wypadku zleceniodawców za granicą i traktowanie podatku VAT oraz ew.
niezbędne działania
 Przegląd sposobów zachowania w trudnych sytuacjach za granicą, np. w razie wypadku
drogowego, wypadku przy pracy, napadu, kradzieży, choroby, sporów prawnych
 Ważne reguły podstawowe dotyczące (współ)zakładania firm za granicą
 Z jakich źródeł należy korzystać w odniesieniu do ww. zagadnień zwłaszcza w aspekcie ich
bieżącej aktualizacji?
Poniższa tabela pokazuje wzorcowy plan zajęć, zalecany podczas przyszłego stosowania kursu
doskonalenia zawodowego. Oczywiście alternatywą dla przeprowadzenia całego kursu za jednym
razem może być oferowanie tylko poszczególnych modułów. W wielu wypadkach uda się wyjść
naprzeciw potrzebom rzemieślników, jeśli będą mogli oni w planowy sposób wybrać zaliczanie
poszczególnych modułów i w ten sposób w średniej perspektywie czasowej zapoznają się z treścią
całego kursu. Poszczególne moduły kursu można też włączyć do istniejących innych programów
kształcenia i doskonalenia zawodowego. Tak na przykład Izba Rzemieślnicza w Schwerinie z
powodzeniem włączyła moduły „Kompetencja językowa“ i „Kompetencja międzykulturowa“ do
programu kształcenia techników-ekonomistów.
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Wzorcowy plan zajęć kursu szkoleniowego „Doing International Business in Europe“

Kompleksy tematyczne

Organizacja
Liczba godzin lekcyjnych dla
uczestników
Liczba godzin lekcyjnych w
jednym terminie
Liczba terminów
Liczba uczestników/grup
Liczba godzin lekcyjnych dla
wykładowców
Łączna liczba godzin
lekcyjnych dla wykładowców

Język angielski

Stosunki gospodarcze z zagranicą
Praca w
małej
Seminarium w grupie, np.
Coaching
E-training
grupie,
3–5
indywidualny indywidualny
np. 20 uczestn.
uczestn.
Doradztwo

Liczba
godzin

Gr. 1 np.
A1 1)

Gr. 2 np.
B1 1)

70 + 30 2)

70 + 30 2)

30

20

10

10

5

5

5

5

2,5

2

20

20

6

4

4

5

8–10

8–10

do 20

5

1 (20 uczestn.)

1

130

130

30

80

200

200

510

510

770

260

1) Stopnie zaawansowania wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
2) 70 h zajęć stacjonarnych i 30 h e-trainingu
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170

19

4. Egzamin końcowy kursu
4.1 Zalecenia
Zaleca się, by kurs „Doing International Business“ kończył się uznawanym egzaminem w ramach
doskonalenia zawodowego. W tym celu opracowano szczególny przepis prawny, opisany w rozdziale
4.2. Przepis ten ma być uchwalony na początku lata 2010 roku przez Walne Zgromadzenie Izby
Rzemieślniczej w Schwerinie i wejść w życie latem 2010 roku po zatwierdzeniu przez odpowiednie
ministerstwo landu.
Nie we wszystkich krajach istnieją jednak tego rodzaju uznane egzaminy w ramach doskonalenia
zawodowego, bywa też tak, że może je wprowadzić tylko odnośne właściwe ministerstwo. W tych
wypadkach zaleca się przeprowadzenie wewnętrznego egzaminu końcowego na podstawie
przejrzystego regulaminu egzaminacyjnego. Taki egzamin nie powinien sprawdzać wyłącznie
znajomości faktów, lecz przede wszystkim stosowanie nabytych podczas kursu kompetencji. Może to
nastąpić na przykład w formie napisania pisemnej pracy domowej „Koncepcja stosunków
gospodarczych z zagranicą dla własnego przedsiębiorstwa“ i ustnej prezentacji przed gronem
wykładowców i ekspertów. Na podstawie czynnego udziału w kursie oraz egzaminu końcowego
uczestnicy mają otrzymać kwalifikowany certyfikat, wręczany podczas ostatniego spotkania.
Ponadto dla każdego uczestnika można wnioskować o nadanie unijnego paszportu szkoleniowego
„Europass“ i wystawić go – jeśli to jeszcze nie nastąpiło. Dokumentuje się tam również wszystkie
poprzednie szkolenia oraz treści i rezultaty doskonalenia zawodowego „Doing Business International
for SME“.

4.2 Przepisy prawne określające sposób przeprowadzania egzaminu w ramach
doskonalenia zawodowego
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
(1) Egzamin na menedżera/menedżerkę międzynarodowych stosunków gospodarczych służy
stwierdzeniu, czy egzaminowany/a posiada niezbędne wiadomości, umiejętności i doświadczenia

32

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
Egzamin dzieli się na trzy następujące części:
1. Angielski biznesowy
W pierwszej części egzaminu należy się wykazać podstawowymi wiadomościami w następujących
dziedzinach:
a)
umiejętności komunikacyjne w języku angielskim z uwzględnieniem realnych sytuacji
językowych, związanych z wykonywanym zawodem
b)
telefonowanie w języku angielskim
c)
negocjowanie w języku angielskim
d)
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
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 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
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
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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
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.
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§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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III. Praktyka międzynarodowa
1. Koncepcja wymiany międzynarodowej
1. 1. Tło i cele
MŚP muszą prowadzić działalność międzynarodową, żeby na dłuższą metę zachować
konkurencyjność. W sferze stosunków gospodarczych z zagranicą istnieje w basenie Morza
Bałtyckiego duża potrzeba nadrobienia zaległości oraz odpowiednie szanse wzrostu dla MŚP
zwłaszcza w Niemczech, Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Proces ten wymaga –
ukierunkowanego na osiągnięcie celu – przygotowania i monitoringu.
W dziedzinie doskonalenia zawodowego oferowane są wprawdzie różne seminaria eksportowe, kursy
językowe, szkolenia itd., brakuje jednak kompleksowych kursów na tematy dotyczące stosunków
gospodarczych z zagranicą, ukierunkowanych na specyficzne warunki i potrzeby MŚP i rzemiosła w
zakresie kwalifikacji.
W ramach projektu „Qualification for Doing Business International in SMEs“ poszczególne moduły
kształcenia, służące rozwijaniu stosunków gospodarczych z zagranicą przez MŚP, połączono w
ambitny kurs, obejmujący między innymi również praktykę w firmie zagranicznej. Kurs ten został
wypróbowany przez Izbę Rzemieślniczą w Schwerinie, a następnie przekazany do innych krajów
nadbałtyckich.

1. 2 Praktyka międzynarodowa
Z doświadczenia i przeprowadzonych badań wynika, że podjęcie działalności międzynarodowej przez
MŚP odbywa się głównie poprzez relacje i kontakty osobiste. Z tego względu do kursu doskonalenia
zawodowego włączono moduł „Praktyka zagraniczna“, obejmujący również opracowanie koncepcji
stosunków gospodarczych z zagranicą. Praktyka nie ma wprawdzie charakteru obowiązkowego, ale
uczestnikom usilnie zaleca się jej odbycie. Uczestnicy, którzy z jakichkolwiek powodów nie mogą
odbyć praktyki (np. właściciele firm, którzy ze względu na napiętą sytuację przedsiębiorstwa nie
mogą go opuścić) mają alternatywnie możliwość, by zamiast odbycia praktyki opracować dla
własnego przedsiębiorstwa szeroką, ukierunkowaną praktycznie koncepcję stosunków gospodarczych
z zagranicą.
Przed rozpoczęciem praktyki odbywa się pod odpowiednią opieką intensywna faza przygotowawcza,
podczas której m.in. metodycznie pogłębiane są zebrane już informacje na temat danego kraju,
regionu i wybranej branży. Za pomocą list kontrolnych wyjaśnia się kwestie organizacyjne i
merytoryczne.
Praktyka zagraniczna powinna w miarę możliwości odbyć się na zakończenie kursu. Czas trwania
zależy od indywidualnej wiedzy i doświadczeń uczestnika, powinien jednak wynosić co najmniej trzy
tygodnie. W znajdowaniu miejsc na odbycie praktyki w firmach zagranicznych pośredniczy odnośna
izba lub instytucja we współpracy z innymi członkami Parlamentu Hanzeatyckiego. Pośrednictwo to
jest dla uczestnika bezpłatne i uwzględnia w miarę możliwości jego preferencje dotyczące kraju,
branży oraz wielkości firmy.
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W ramach praktyki uczestnicy poznają zagraniczne przedsiębiorstwo w formie „training on the job“ i
zapoznają się z dziedzinami jego działalności, strategiami działania, procesami oraz produktami i
usługami. Pobyt za granicą ma jednak służyć również zaznajomieniu się z inną kulturą, oswojeniu z
językiem obcym oraz poprawie znajomości języków obcych. Jednocześnie w ramach pobytów
zagranicznych ma być promowana również międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw. W małych i
średnich przedsiębiorstwach nawiązywanie kooperacji odbywa się szczególnie skutecznie poprzez
kontakty osobiste. Ponieważ uczestnicy pracują w swoim kraju ojczystym w przedsiębiorstwie lub
sami są właścicielami firm, mogą i powinni jednocześnie nawiązywać kontakty pomiędzy swoim
przedsiębiorstwem macierzystym a zagranicznym przedsiębiorstwem partnerskim i inicjować w ten
sposób kooperacje na szczeblu przedsiębiorstw.
Ten proces kooperacji będzie jeszcze skuteczniejszy, jeśli uczestnicy w toku swej pracy praktycznej
podczas pobytu zagranicznego
 opracują koncepcje współpracy gospodarczej z zagranicą dla przedsiębiorstwa macierzystego
i/lub dla zagranicznego przedsiębiorstwa partnerskiego.
 Opracują tematy, dotyczące międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa macierzystego i
służące jej.
 Zajmą się zagadnieniami dotyczącymi działalności międzynarodowej zagranicznego
przedsiębiorstwa partnerskiego.
W tan sposób praktykę międzynarodową łączy się skutecznie z promocją stosunków gospodarczych z
zagranicą na szczeblu poszczególnych firm. Leży to w szczególnym interesie wielu przedsiębiorstw i
ułatwia zarówno udzielenie urlopu w przedsiębiorstwie macierzystym na pobyt zagraniczny, jak i
znalezienie zagranicznego przedsiębiorstwa partnerskiego. Partnerzy projektu i członkowie
Parlamentu Hanzeatyckiego będą wspierać i monitorować ten proces promocji stosunków
gospodarczych z zagranicą na szczeblu poszczególnych firm za pośrednictwem swych doradców
eksportowych. Chodzi tu o izby lub organizacje przedsiębiorstwa macierzystego i zagranicznego
przedsiębiorstwa partnerskiego.
Międzynarodowy mentoring służy indywidualnemu utrwaleniu pobytu za granicą oraz metodycznej
analizie i monitorowaniu przedsiębiorstwa pod kątem nawiązania działalności zagranicznej lub jej
rozszerzenia. Mentoring odbywa się w formie ustrukturyzowanej i jest prowadzony przez
doświadczonych doradców indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa lub w małych grupach i
obejmuje m.in. następujące treści:
- analiza mocnych i słabych stron;
- indywidualne doradztwo w celu wykorzystania szans i minimalizacji ryzyka;
- przekazywanie wiedzy nieformalnej i kontaktów; wprowadzenie do sieci.
Na zakończenie praktyki przedsiębiorstwo zagraniczne powinno wystawić praktykantowi
kwalifikowane świadectwo odbycia praktyki, opisujące zwłaszcza przedział czasu, rodzaje
wykonywanych czynności, zebrane doświadczenia i szczególne cechy osobiste. Ukończenie praktyki
zagranicznej powinno być ponadto udokumentowane w paszporcie „Euro-Pass”.
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1.3 Partnerzy praktyki zagranicznej: rekrutacja i wymagania
Rekrutacja i wybór zagranicznych partnerów praktyki (przedsiębiorstw) odbywa się za
pośrednictwem wszystkich członków Parlamentu Hanzeatyckiego.
Partnerom praktyki stawia się następujące wymagania:
 Odnośny wybrany partner praktyki należy do branży, pasującej do danego uczestnika.
 Partner praktyki wykorzystuje uczestnika do pracy w tych dziedzinach działalności, które
pasują do treści kursu / kształcenia zawodowego. Oferowana jest możliwość zbierania
doświadczeń w różnych dziedzinach działalności.
 Uczestnik będzie pod stałą opieką odpowiednio wykwalifikowanego pracownika
przedsiębiorstwa. Nie jest wymagane, by pracownik zdał test kwalifikacyjny na instruktora.
 Przedsiębiorstwo jest zasadniczo zainteresowane współpracą międzynarodową i w miarę
możliwości określiło już tematy, którymi praktykant ma się zajmować podczas swego pobytu
zagranicznego w przedsiębiorstwie. Zakład, w którym odbywa się praktyka, pomaga
praktykantowi w wyborze i napisaniu stosownego sprawozdania z praktyki lub koncepcji
współpracy gospodarczej z zagranicą.
 Zasadniczo wchodzą w grę małe i średnie przedsiębiorstwa każdej wielkości.
 Językiem stosowanym podczas praktyki jest język danego kraju lub angielski.

1.4 Procedura załatwiania pobytów zagranicznych
Członkowie Parlamentu Hanzeatyckiego będą w ramach swych działań (czasopisma dla członków,
narady, doskonalenie zawodowe, zebrania itd.) na bieżąco zwracać się do przedsiębiorstw w sprawie
udostępniania miejsc na praktyki dla uczestników z zagranicy. W uzupełnieniu przedsiębiorstwa
dowiedzą się o tym na głównej platformie internetowej Parlamentu Hanzeatyckiego i zostaną
poproszone o zgłoszenie swego zainteresowania danej izbie lub ogłoszenie go na platformie
internetowej „Baltic Cooperation“. W celu zwracania się do przedsiębiorstw oraz ich informowania
opracowano ulotkę, udostępnioną wszystkim zainteresowanym.
W celu uchwycenia potencjalnych przedsiębiorstw partnerskich opracowano jednolity, prosty
kwestionariusz (patrz rozdział 2.). Oprócz danych na temat przedsiębiorstwa zbiera się tu również
informacje dotyczące tematów, którymi przedsiębiorstwa pragną się zająć w ramach praktyki
zagranicznej. Wypełniony kwestionariusz będzie na bieżąco przekazywany przez członków do
sekretariatu Parlamentu Hanzeatyckiego. Sekretariat opublikuje następnie te oferty na stronie
internetowej Parlamentu Hanzeatyckiego.
Odnośne instytucje będą na bieżąco informować uczestników swoich seminariów o możliwościach i
szansach praktyki zagranicznej i za pomocą prostego, jednolitego kwestionariusza (patrz rozdział 2.)
zbierać informacje o zainteresowaniach praktykantów i preferowanych przez nich tematach. W celu
zwracania się do uczestników oraz ich informowania również opracowano ulotkę, udostępnioną
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izbom/instytucjom. W ramach procesu informowania i doradztwa wskazana zostanie oferta miejsc
praktyki zagranicznej w Internecie, aby w miarę możliwości sprawić, by każda zainteresowana firma
rzeczywiście mogła skorzystać z zagranicznego praktykanta. Także zapotrzebowanie ze strony
praktykantów będzie na bieżąco publikowane na stronie internetowej.
Ulotka adresowana do przedsiębiorstw (fragment)

Za organizację pobytu zagranicznego odpowiedzialna jest dana izba lub instytucja, oferująca
doskonalenie zawodowe. Jeśli w prezentacji internetowej nie znajdzie ona dogodnej oferty, to zwraca
się drogą elektroniczną do odpowiednich członków Parlamentu Hanzeatyckiego z prośbą o
wyszukanie odpowiedniego przedsiębiorstwa.
Niezależnie od centralnej prezentacji w Internecie członkowie Parlamentu Hanzeatyckiego mogą
przekazywać ofertę swoich przedsiębiorstw bezpośrednio zaangażowanym instytucjom z prośbą o
wyszukanie odpowiedniego uczestnika praktyki zagranicznej.
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Ulotka adresowana do uczniów i studentów (fragment)
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Studenci powinni przejawiać jak najwięcej własnej inicjatywy w kształtowaniu swego pobytu za
granicą. Izba lub instytucja, która realizuje kurs,
 nawiązuje kontakt z zagranicznymi przedsiębiorstwami,
 opiekuje się uczestnikiem w toku całego procesu,
 składa zbiorowy wniosek o dofinansowanie pobytu za granicą,
 jest opiekunem sprawozdania z praktyki lub koncepcji stosunków gospodarczych z zagranicą,
 dokumentuje pobyt zagraniczny w paszporcie szkoleniowym „Europass”.
Na podstawie zebranych wniosków uczestników o praktykę zagraniczną izba lub instytucja składa w
określonym terminie wniosek o dofinansowanie. W tym celu wchodzą w grę zwłaszcza następujące
programy:
 Erasmus Student Exchange Programm
 Erasmus Practical Training
 Erasmus dla młodych przedsiębiorców
 Leonardo da Vinci – Mobilność
Odnośna izba lub instytucja sama ustala terminy i dane, których potrzebuje do złożenia wniosku o
dofinansowanie. Przyznawane w niektórych programach ryczałtowe dofinansowanie na organizację i
opiekę przysługuje zasadniczo izbie lub instytucji składającej wniosek o dofinansowanie.
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2. Kwestionariusze dotyczące praktyki międzynarodowej
Kwestionariusz dla przedsiębiorstw do zbierania informacji o miejscach praktyk
Proszę zakreślić właściwą odpowiedź i wypełnić w całości!
Nazwa:
Przedsiębiorstwo
Adres:
Nazwisko:
Osoba kontaktowa
Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet:
Branża
Główne obszary
działalności
Liczba pracowników
Język ojczysty:
Znajomość języków
w przedsiębiorstwie
Języki obce:
 tak, jakiego rodzaju jest to działalność?
Czy działa już w skali
 nie, zainteresowanie współpracą międzynarodową?
międzynarodowej?
 studentów, jakie kierunki studiów?

Miejsce praktyki dla

 uczniów, jakie zawody?
 pracowników wykwalifikowanych, jakie zawody?

Preferowany kraj
pochodzenia
praktykantów

 brak szczególnych życzeń dot. kraju pochodzenia
 chętnie z następujących krajów:

Preferowany czas
trwania praktyki
Preferowany okres
realizacji praktyki











Propozycje tematów
pracy pisemnej, którą
praktykant może
dodatkowo napisać
dla przedsiębiorstwa

do 3 tygodni
 do 6 tygodni
do 3 miesięcy
 6 miesięcy i dłużej
dowolnie
szczególnie korzystnie:
brak
współpraca międzynarodowa  zarządzanie
organizacja pracy
 zastosowanie techniki
temat specjalistyczny :
inne:

 izby, której?
 organizacji, której?
 uczelni albo uniwersytetu, której/którego?
Proszę złożyć wypełniony w całości kwestionariusz w instytucji wymienionej w ostatniej
rubryce.
Dodatkowo przedsiębiorstwo może się bezpłatnie wpisać do bałtyckiego rejestru kooperacji
www.baltic-cooperation.eu i podać tam swoje życzenia dotyczące kooperacji i praktykantów.

Złożenie
kwestionariusza do
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Kwestionariusz dla studentów, uczniów i pracowników wykwalifikowanych
służący znalezieniu miejsca praktyki zagranicznej
Proszę zakreślić właściwą odpowiedź i wypełnić w całości!
Nazwisko:
Zainteresowany
Adres:
Telefon:
E-mail:
 studentów, jakie kierunki studiów?
Miejsce praktyki dla

 uczniów, jakie zawody?
 pracowników wykwalifikowanych, jakie zawody?

Preferowany kraj
odbycia praktyki
Znajomość języków
Preferowany czas
trwania praktyki
Preferowany okres
realizacji praktyki
Życzenia dotyczące
przedsiębiorstwa, w
którym ma się odbyć
praktyka

Praca na temat
praktyki

Dofinansowanie
pobytu za granicą

 brak szczególnych życzeń
 chętnie w krajach nadbałtyckich:

Język ojczysty:
Języki obce:
 do 3 tygodni
 do 3 miesięcy

 do 6 tygodni
 6 miesięcy i dłużej

od:
do:
Branża:
Główne obszary działalności:
Liczba pracowników:





pisemna praca na temat praktyki nie jest planowana
tak, preferowany temat:
preferowany temat jest już uzgodniony  nie  tak
z przedsiębiorstwem macierzystym 
uczelnią/uniwersytetem
 mile widziana propozycja tematu ze strony zagranicznego
przedsiębiorstwa, w którym ma się odbywać praktyka
 wniosek już złożony samodzielnie
 mile widziane złożenie wniosku przez uczelnię/uniwersytet
lub inną instytucję
 dofinansowanie nie jest konieczne
 uczelni albo uniwersytetu, której/którego?

Złożenie
kwestionariusza do

 izby, której?

 organizacji, której?
Proszę złożyć wypełniony w całości kwestionariusz w instytucji wymienionej w ostatniej
rubryce.
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3. Podróż przedsiębiorców do Szczecina w ramach próbnego kursu
Ponieważ uczestnicy próbnego kursu ze względów czasowych nie mogli zrealizować praktyki
międzynarodowej, po zakończeniu kursu zorganizowano podróż przedsiębiorców do Szczecina, aby
przekazać pierwsze wrażenia i móc przetestować przygotowane w toku kursu prezentacje firm na
potrzeby zagranicznej działalności biznesowej. Ocena podróży przedsiębiorców przez uczestników
dała następujące rezultaty.
Jak ważne były dla Ciebie poszczególne punkty programu?
Program

bardzo
ważne

ważne

Wizyta i informacja w Domu Gospodarki

2

3

Spacer po Nowej Starówce

2

2

1

Wspólna kolacja

2

2

1

1

3

Rozmowa z właścicielką wydawnictwa
Natalią Mirowską
Wizyta i informacja w firmie Schmittenberg

2

1

Wizyta i informacja w firmie Durable

1

2

Wizyta i informacja w Izbie Rzemieślniczej w
Szczecinie

nie
przeszkadzało

nie
konieczne

1

3

Wizyta w warsztacie samochodowym

1

Ta podróż była dla mnie ważna, bo ………….
bardzo
ważna

ważna

poczułem(-am) rynek szczeciński
przyniosła mi pomysły, jak konkretnie postępować
dalej
lepiej zdaję sobie sprawę z niebezpieczeństw

3
2

2
2

jestem zaskoczony(a), ile niemieckich

2
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4

„i tak, nie
i nie“ była
ważna
1
1

2

1

przedsiębiorstw już podjęło działalność
już nie muszę się martwić o znalezienie
właściwych partnerów
dowiedziałem(-am) się co nieco o kompetencji
międzykulturowej
udało mi się zebrać doświadczenia
potrafię się lepiej ocenić i przypisać do określonej
kategorii
9. Proszę uzupełnić

1

3

1

5
1
1

3
2

1

Jakie punkty programu byłyby dla Ciebie odpowiednie podczas następnej podróży przedsiębiorców?
 wizyta w firmie budowlanej i innych firmach
 dowiedzenie się jeszcze więcej o rzeczywistości i życiu Polaków
 wizyta u konkretnych partnerów biznesowych
Jak oceniasz organizację i przebieg podróży?
 dobra organizacja i przebieg bez zakłóceń
 program bez przestojów, dobrze zorganizowany
Jakie masz wskazówki odnośnie do poprawy organizacji?
 dzień więcej na spotkania indywidualne i nieco więcej wolnego czasu pomiędzy spotkaniami
Jak oceniasz własne przygotowanie do podróży?
 dobre przygotowanie dzięki udziałowi w kursie DIB
 potrzeba więcej materiałów informacyjnych
Jakie masz życzenia dotyczące wsparcia Twej własnej działalności na rynku szczecińskim?
 znajdowanie partnerów biznesowych
 tłumaczenie reklamy firmowej i ulotek wizerunkowych
Jakie inne propozycje i wskazówki pragniesz nam dać?
 Mój rynek to raczej „ludzie bogaci“, w Polsce na pierwszym planie jest rutynowa działalność
ukierunkowana na „przeciętnego Kowalskiego“.

4. Zalecenia
Przygotowanie prezentacji i koncepcji stosunków gospodarczych rodzimego przedsiębiorstwa z
zagranicą powinno być obowiązkowe dla każdego uczestnika.
Realizacja kursu „Doing international business“ powinna – gdzie to tylko możliwe – być połączona z
praktyką międzynarodową, trwającą co najmniej trzy tygodnie. Jeśli jest to niemożliwe ze względu na
to, że uczestnicy nie mają tyle czasu, należy koniecznie zrealizować kilkudniową podróż
przedsiębiorców za granicę, aby mogli oni zastosować w praktyce nabyte podczas kursu kompetencje
i przygotowane materiały. Takie podróże można również doskonale łączyć z udziałem w różnych
wydarzeniach (giełdy współpracy, fora biznesowe, targi itd.).
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IV. Ewaluacja
1. Oceny dokonywane przez uczestników
Ocena kursu przez uczestników nastąpiła w formie pisemnej a) jako ocena okresowa mniej więcej w
połowie realizacji kursu i b) jako ocena końcowa po zakończeniu kursu. Kwestionariusze
przedstawiono w podrozdziale 1.1.

1.1 Kwestionariusze
Ocena okresowa
Szanowna Uczestniczko,
Szanowny Uczestniku,
do oceny doskonalenia zawodowego „Doing International Business“ potrzebujemy Twojej aktywnej
współpracy. Wypełnij proszę w całości niniejszy kwestionariusz, abyśmy mogli się od Ciebie
dowiedzieć, co jest już dobrze, a co jeszcze należy poprawić.
1.

Na ile zadowolona(y) jesteś z dotychczasowego przebiegu tego doskonalenia zawodowego?
bardzo zadowolona(y)

raczej zadowolona(y)

raczej niezadowolona(y)

bardzo niezadowolona(y)









Uzasadnienie/uwagi:

2.

Na ile zadowolona(y) jesteś z następujących aspektów doskonalenia zawodowego?
Proszę zakreślić odpowiedni punkt w każdej linijce.

bardzo
zadowolona(y)

raczej
zadowolona(y)

raczej
niezadowolona(y)

bardzo
niezadowolona(y)

Proporcje pomiędzy teorią i praktyką









Struktura doskonalenia zawodowego (czytelny
„główny wątek”?)









Tempo przekazywania wiedzy









Długość









Nawiązywanie do istniejącej wiedzy i
doświadczeń

























Uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż
Materiały dydaktyczne
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Organizacja/opieka podczas seminarium









Atmosfera pracy









Inne...................................................................









Inne…………………………………………………









3.

Na ile jesteś ogólnie zadowolona(y) z referentów doskonalenia zawodowego?
Proszę zakreślić odpowiedni punkt w każdej linijce.

bardzo
zadowolona(y)

raczej
zadowolona(y)

raczej
niezadowolona(y)

bardzo
niezadowolona(y)

Uprzejmość









Otwartość









Wiedza fachowa









Jasność celów nauczania









Użyteczność przykładów praktycznych









Wnikanie w indywidualne pytania









Umożliwianie uczestnikom czynnego udziału w
zajęciach









Inne:
........................................................................









Inne…………………………………………………
….









4. Czy opanowany już materiał możesz wykorzystać
a) w swoim przedsiębiorstwie/swojej codziennej pracy?
Jeśli tak: W jakiej formie? W jakich dziedzinach?

Jeśli nie: dlaczego nie?

b) w życiu osobistym niezależnie od pracy zawodowej?
Jeśli tak: Jak? Gdzie? Dlaczego? Co?
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Jeśli nie: dlaczego nie?

5.

Co Ci się dotychczas szczególnie podobało?

6.

Co należy zmienić/poprawić?

Dziękujemy za pomoc!
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Ocena
Szanowna Uczestniczko,
Szanowny Uczestniku,
do oceny doskonalenia zawodowego „Doing International Business“ potrzebujemy Twojej aktywnej
współpracy. Wypełnij proszę w całości niniejszy kwestionariusz, abyśmy mogli się od Ciebie
dowiedzieć, co jest już dobrze, a co jeszcze należy poprawić.
1.

2.

Na ile zadowolona(y) jesteś z dotychczasowego przebiegu tego doskonalenia zawodowego?
bardzo zadowolona(y)

raczej zadowolona(y)

raczej niezadowolona(y)

bardzo niezadowolona(y)









Na ile zadowolona(y) jesteś z następujących aspektów doskonalenia zawodowego?
BProszę zakreślić odpowiedni punkt w każdej linijce.

bardzo
zadowolona(y)

raczej
zadowolona(y)

raczej
niezadowolona(y)

bardzo
niezadowolona(y)

Proporcje pomiędzy teorią i praktyką









Struktura doskonalenia zawodowego (czytelny
„główny wątek”?)









Tempo przekazywania wiedzy









Długość









Nawiązywanie do posiadanej wiedzy i
doświadczeń









Uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż
Materiały dydaktyczne

















Organizacja/opieka podczas seminarium









Atmosfera pracy









Inne......................................................









3.

Na ile jesteś ogólnie zadowolona(y) z referentów doskonalenia zawodowego?
BProszę zakreślić odpowiedni punkt w każdej linijce.

bardzo
zadowolona(y)

raczej
zadowolona(y)

raczej
niezadowolona(y)

bardzo
niezadowolona(y)

Uprzejmość









Otwartość









Wiedza fachowa









Jasność celów nauczania
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Użyteczność przykładów praktycznych









Wnikanie w indywidualne pytania









Umożliwianie uczestnikom czynnego udziału w
zajęciach









Inne:
........................................................................









4.

Co Ci się szczególnie podobało?

5.

Co należy zmienić/poprawić?

Dziękujemy za pomoc!
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1.2 Ewaluacja ocen dokonywanych przez uczestników
Sprawy ogólne












Proporcje pomiędzy teorią i praktyką: raczej zadowolona(y) do raczej niezadowolona(y)
Struktura doskonalenia zawodowego (główny wątek): raczej zadowolona(y) do raczej
niezadowolona(y)
Tempo przekazywania wiedzy: raczej zadowolona(y) (1x raczej niezadowolona(y))
Długość: raczej zadowolona(y) do raczej niezadowolona(y)
Nawiązywanie do posiadanej wiedzy i doświadczeń: raczej zadowolona(y) do raczej
niezadowolona(y) (1x bardzo niezadowolona(y))
Uwzględnienie specyfiki poszczególnych branż: raczej niezadowolona(y)
Materiały dydaktyczne: raczej zadowolona(y)
Organizacja/opieka podczas seminarium: bardzo zadowolona(y) do raczej zadowolona(y)
(2x raczej niezadowolona(y))
Atmosfera pracy: bardzo zadowolona(a) do raczej zadowolona(y)
Seminaria z udziałem ekspertów: raczej zadowolona(y)
Język angielski: bardzo zadowolona(y)

Referenci








Uprzejmość: bardzo zadowolona(y)
Otwartość: bardzo zadowolona(y)
Wiedza fachowa: bardzo zadowolona(y) do raczej zadowolona(y)
Jasność celów nauczania: raczej zadowolona(y)
Użyteczność przykładów praktycznych: bardzo zadowolona(y) do raczej zadowolona(y)
Wnikanie w indywidualne pytania: raczej zadowolona(y)
Umożliwianie uczestnikom czynnego udziału w zajęciach: bardzo zadowolona(y)

Stosunki gospodarcze z zagranicą
Elementy oceniane pozytywnie
Atmosfera pracy

Elementy oceniane negatywnie
Nieczytelny główny wątek, nieodpowiednie
tempo, zakres czasowy,
Wiedza fachowa
Niewystarczające uwzględnienie
poszczególnych branż
Otwartość
Nie dość jasne cele nauczania
Seminaria z udziałem ekspertów
Wnikanie w indywidualne pytania
Umożliwianie uczestnikom czynnego udziału Porównanie stanu planowanego z
w zajęciach
rzeczywistym zgodnie z podstawą
programową
Platforma internetowa „export-mv“
Struktura zajęć
Uprzejmość
Prezentacja i analiza rynku zbyt ogólne:
Jakość analizy rynku niemożliwa do
zweryfikowania na podstawie liczb
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Możliwość zastosowania tylko dla branży
budowlanej (budowa maszyn?)
Nadmiar teorii
Język angielski
Elementy oceniane pozytywnie
Atmosfera pracy

Elementy oceniane negatywnie
Nawiązanie do modułu Stosunki gospodarcze
z zagranicą

Wiedza fachowa
Uprzejmość
Umożliwianie uczestnikom czynnego udziału
w zajęciach
Jasność celów nauczania
Wnikanie w indywidualne pytania
Bardzo dobra struktura i praktyczne
ukierunkowanie
dobra organizacja i przygotowanie
Inne
Szczególnie dobre:
 Seminaria z udziałem ekspertów
 Platforma internetowa „export-mv“
 Wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami
 Swobodna i wesoła atmosfera pracy
 Przemieszanie branż
 Język angielski
Szczególnie złe:
 Strata czasu wskutek ustawicznego „wędrowania“ pomiędzy dwiema salami
 Rzemiosło to nie tylko budownictwo; inne rzemiosła potraktowano po macoszemu
Wykorzystanie w codziennej pracy
 Wchodzenie na nowe pola działalności
 Telefon / e-mail / small talk
 Słówka angielskie w zakresie sprzedaży
 Język angielski
 Skype (plac budowy w Szwajcarii), motywacja do stworzenia lepszej strony internetowej
Wykorzystanie w życiu prywatnym
 Język angielski (także na wakacjach)
 Znajomość języka
 Skype
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Propozycje ulepszeń
 Struktura/forma modułu Stosunki gospodarcze z zagranicą: lepsze uzupełnianie się Języka
angielskiego i Stosunków gospodarczych z zagranicą (teraz zupełnie niezależne od siebie)
 „Linki“ można by przekazywać również drogą mailową
 Więcej języka angielskiego w połączeniu z koncepcją stosunków gospodarczych z zagranicą /
pogłębienie przykładów itp.
 Jasna struktura w module Stosunki gospodarcze z zagranicą: proste możliwości analizy rynku
z opcją wejścia głębiej w razie potrzeby
 Pismo mało czytelne, złe przygotowanie w sprawach technicznych (Polylux nie wchodzi w
grę, odnajdywanie plików na własnym serwerze itp.)
 Koncepcja stosunków gospodarczych z zagranicą w realizacji
 Nie należy zakładać, że wszyscy uczestnicy od razu chcą utworzyć filię zagraniczną, lecz że
pragną tylko ogólnej wiedzy o sytuacji w zakresie handlu zagranicznego, realizacji zleceń,
kompetencji międzykulturowej i poprawy komunikacji w języku angielskim. Z tych powodów
spadek liczby uczestników?
Wrażenie ogólne
Raczej zadowolonych: 5 uczestników
Raczej niezadowolony: 1 uczestnik (Stosunki gospodarcze z zagranicą)

2. Opieka i ewaluacja naukowa
Dr hab. Werner Westphal sprawował opiekę naukową nad próbną praktyczną realizacją kursu i
dokonał jej ewaluacji.

2.1 Metody i cele ewaluacji
Ewaluacje cieszą się obecnie pewną popularnością. Objęły one już prawie wszystkie dziedziny życia
społecznego. Coraz bardziej wyszukany arsenał metod sprawia, że możliwe jest ewaluowanie nawet
takich sfer rzeczywistości, które w przeszłości nie były przedmiotem ewaluacji lub bywały nim raczej
rzadko. Dotyczy to np. działania politycznego rządów czy ewaluacji zrealizowanych programów
wsparcia (por. Müller, V., INTERREG I und II: Eine Bilanz der EURREGIO, Aachen, 2009).
Porównanie zastosowanych metod pokazuje, że o wiarygodności decydują w znacznej mierze kryteria
ewaluacji (por. m.in. Widmer, Th., Evaluation: Ein systematisches Handbuch, Wiesbaden, 2009).
Wyniki ewaluacji będą zależne od tego, które kryteria uzyskają pewien priorytet.
Równie istotna jest orientacja pragmatyczna, czyli kwestia, jakie cele mają zostać osiągnięte za
sprawą ewaluacji? Z reguły ewaluacja służy osiągnięciu następujących celów:
 Powinna ona przekazywać zobiektywizowaną wiedzę o przebiegu (ilości i jakości) procesów.
 Służy kontroli tego rodzaju procesów i pomaga uchwycić ich mocne i słabe strony. Jest dzięki
temu instrumentem zapewnienia jakości.
 Służy legitymizacji. Innymi słowy, udana ewaluacja jest dla osoby odpowiedzialnej za
ewaluowany proces dowodem jej kompetencji.
Na świecie ukształtowały się liczne metody i standardy ewaluacji, które nie dadzą się tu szczegółowo
opisać. Poniżej zostaną wypracowane cechy jakościowe ewaluowanego kursu (patrz wyżej).
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2.2 Źródła danych i kryteria oceny
Każda ewaluacja opiera się na określonych źródłach danych. W odniesieniu do realizacji kursu
wykorzystano następujące źródła danych:
 koncepcję wykonawcy i zleceniodawcy
 analizę kursu ze strony wykonawcy
 ankiety wśród uczestników kursu
 wywiady z uczestnikami kursu (próby wyrywkowe)
 kwalifikacje nauczycieli
 wiedzę empiryczną ewaluatora
W odniesieniu do kryteriów oceny, które należy zastosować do ewaluowanych procesów, w
literaturze naukowej występuje znaczna różnica poglądów. Z reguły zaleca się stosowanie list
kontrolnych, zawierających do stu i więcej kryteriów, według których można oceniać procesy. Aby
zapewnić sprawność ewaluacji, skupimy się poniżej na trzech kryteriach. Stosowane są one przez
Federalne Ministerstwo Nauki i Badań Naukowych do ewaluacji wniosków o dofinansowanie:
 doskonałość (jakość) naukowa
 jakość i efektywność zarządzania
 oczekiwane korzyści
Przejmujemy te kryteria w zmodyfikowanej formie.
Zgodnie z międzynarodowymi doświadczeniami z ewaluacjami, przede wszystkim w krajach
anglojęzycznych, na pierwszym planie powinna stać holistyczna (całościowa) ocena procesów. Ten
aspekt powinien zostać zastosowany do kursu podlegającego ewaluacji. Wiąże się z tym pytanie, na
ile ten kurs pomaga uczestnikom we włączeniu własnych doświadczeń do oferowanej koncepcji, a
dokładnie rzecz biorąc do jej trzech głównych składników:
 przekazywanie wiedzy
 przekazywanie kompetencji
 coaching
Jakościowy aspekt ewaluacji zmierza do uchwycenia i opisania osiągniętego dzięki kursowi stanu
pożądanego jako efektu. Stan wyjściowy trzeba metodycznie porównać z osiągniętymi rezultatami.
Różnica stanowi o tzw. „wartości dodanej“ w sferze kształcenia.
Weryfikacja tego rezultatu stawia ewaluatora przed poważnymi problemami, bowiem warunkiem
porównań jest zawsze możliwość porównywania. Tym niemniej pomagają one ewaluatorowi znaleźć
tzw. „słabe punkty“ koncepcji, sformułować prognozy oddziaływania i dokonać oceny całej
koncepcji.
Za podstawę porównań służą doświadczenia ewaluatora z podobnymi projektami, niekiedy
kierowanymi lub również opracowanymi przez niego. Są to m.in. liczne koncepcje doskonalenia
zawodowego i in. w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, zarządzania informacją itd.
Oceniając zgromadzone dane, skupiono się na następujących kryteriach:
 Jakie korzyści przyniósł kurs lub jego elementy (podróż przedsiębiorców) uczestnikom?
 Czy oczekiwania uczestników zostały spełnione?
 Czy zarządzanie odpowiadało wymaganiom?
 Czy kwalifikacje nauczycieli odpowiadały wymaganiom?
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2.3 Wyniki ewaluacji
2.31 Korzyści dla uczestników
Kurs miał następującą strukturę:
 1/3 obejmowała pracę w formie seminariów na różne tematy.
 1/3 przybrała formę konsultacji w małych grupach.
 1/3 czasu kursu była przeznaczona na coaching indywidualny.
Praca w formie seminariów odbywała się z reguły w taki sposób, że nauczyciel wygłaszał krótki
wykład wprowadzający, który był następnie przedmiotem dyskusji z uczestnikami. Przy tej okazji
okazało się, że niektórzy uczestnicy byli zupełnie nieprzyzwyczajeni do udziału w dyskusji. Podobnie
było z formułowaniem własnych stanowisk. Da się to wytłumaczyć charakterem pracy uczestników,
którzy z reguły działają jako przedsiębiorcy w dziedzinie rzemiosła. Być może w przyszłości
należałoby zaplanować ćwiczenie odpowiedniej kompetencji komunikatywnej.
Konsultacje w małych grupach służyły likwidacji barier psychologicznych w wyrażaniu własnych
opinii i zwiększaniu zaufania do wykładowcy. Uczestnicy mogli niezależnie od tematu seminarium
zadawać wszystkie pytania, które leżały im na sercu. Było to ważne przede wszystkim dla stworzenia
podstawy zaufania pomiędzy kierownictwem kursu a uczestnikami.
Coaching służył indywidualnej pracy z uczestnikiem. Coach musiał tu wniknąć w indywidualne
warunki pracy i życia drobnego przedsiębiorcy i wspierać go przede wszystkim swoja wiedzą
empiryczną. W wywiadach otwartych uczestnicy bardzo wysoko ocenili ten element kursu. W
każdym razie kierownikowi kursu, panu prof. Stöhrowi udało się przygotować czworo
przedsiębiorców tak, że potrafili zaprezentować swoje przedsiębiorstwo przed międzynarodową
publicznością, używając najnowocześniejszych metod prezentacji.
Dla tych przedsiębiorców było to zupełnie nowe doświadczenie. W toku indywidualnych rozmów
uczestnicy potwierdzili, że z tego metodycznego przygotowania do praktycznego zastosowania
wyciągnęli szereg użytecznych wniosków, np. taki, że umiejętność prezentacji własnej skuteczności
stanowi istotny czynnik konkurencyjny, który niestety zbyt często bywał niedoceniany.
Zastosowana na wstępie przez kierownictwo kursu metoda podziału na role sprawdziła się w
odniesieniu do tej grupy docelowej.
W sumie można ocenić, że podział na te trzy podejścia metodyczne sprawdził się. Pytani uczestnicy
(próba wyrywkowa 6 z 16) potwierdzili, że wyciągnęli z kursu istotną korzyść w odniesieniu do
dalszej działalności biznesowej (ze względu na ochronę danych osobowych wyrażone opinie są
cytowane anonimowo i nie dosłownie).
Jeśli chodzi o proporcje ilościowe poszczególnych elementów kursu, to można by się zastanowić, czy
nie należy się bardziej skupić na wykształceniu jasno określonych kompetencji: np. kompetencji
komunikatywnej czy międzykulturowej, określanych ogólnie mianem tzw. „soft skills“,
odgrywających jednak kluczową rolę w rzeczywistości biznesowej zwłaszcza na rynkach
zagranicznych.
Kurs obejmował przekazywanie umiejętności posługiwania się językiem obcym – angielskim (88
godzin), wiedzy z zakresu stosunków gospodarczych z zagranicą (98 godzin) i kompetencji
pozwalających na opracowanie własnej koncepcji marketingu (200). Podział zajęć wyraźnie pokazuje,
że kierownictwo kursu położyło nacisk na umiejętności praktyczne. Takie ukierunkowanie bardzo
odpowiadało uczestnikom. Wobec faktu, że większość uczestników dysponowała stosunkową
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niewielką znajomością języka angielskiego, pożądana byłaby większa ilość godzin i zajęcia w
mniejszych grupach. Tym bardziej że język angielski to podstawa wejścia na rynki międzynarodowe.
Wyniki nauczania były pod tym względem niezadowalające.
Z wywiadów otwartych, przeprowadzonych z 6 osobami pod koniec kursu, a dotyczących jego oceny,
wyłania się jednak obraz na wskroś pozytywny. Zwłaszcza uczestniczki oceniły ten kurs nader
pozytywnie. Świadczą o tym następujące sformułowania:
 Dużo się nauczyłam.
 Dyskusja z innymi pomogła mi lepiej poznać problemy występujące w przedsiębiorstwie.
 O niektórych rzeczach jeszcze w ogóle nie wiedziałem.
 Nie doceniałem znaczenia wielu problemów.
 Dobrze, że było tyle doświadczonych osób.
Z tych otwartych wywiadów wyłania się obraz atmosfery, który można uznać za dominujący.
Zdarzały się jednak również „nadmierne“ oczekiwania. Dwóch uczestników (mężczyzn) wyraziło się
sceptycznie na temat rezultatów takiego kursu, zgodziło się jednak, że doskonalenie zawodowe w
pewnej formie jest konieczne. Ogólnie można uznać, że większość uczestników oceniła kurs
pozytywnie.
Podana w sprawozdaniu końcowym zmienna frekwencja (od 55 do 85%) nie oddaje w pełni tej
ogólnej atmosfery.
Uczestnikami byli aktywni przedsiębiorcy obojga płci, którym codzienna działalność nierzadko
uniemożliwiała udział w zajęciach.
Szczególnie pozytywnie oceniono końcową podróż przedsiębiorców do Szczecina. Stosowna ankieta
pod koniec kursu przyniosła pouczające wyniki, chociaż tylko 6 spośród 16 przedsiębiorców wzięło
udział w tej podróży. Większość działań zrealizowanych w ramach tej podróży uznano za ważne lub
bardzo ważne. Wysoko oceniono zwłaszcza szansę minimalizacji niebezpieczeństw związanych z
wejściem na rynki zagraniczne dzięki wiedzy i kompetencji.
Przedstawiono także konstruktywne propozycje udoskonalenia przyszłych tego rodzaju działań.

2.32 Czy zarządzanie kursem odpowiadało wymaganiom?
Zarządzanie projektem i kierownictwo merytoryczne nad kursem zostało ogólnie ocenione
pozytywnie.
Także na ten temat przeprowadzono z uczestnikami kursu wywiady otwarte (próba wyrywkowa: 5
osób). Podkreślano dokładne i przejrzyste planowanie oraz dobry sposób przekazywania kursantom
informacji wstępnych przez kierownictwo kursu i projektu.
Zarejestrowano również fakt daleko idących wzajemnych uzgodnień merytorycznych wśród
nauczycieli. Także zrealizowana podróż przedsiębiorców została na wskroś dobrze oceniona pod
względem organizacji i zarządzania. Pojawiające się problemy rozwiązywano szybko i kompetentnie.
Motywację kursantów wspierali w tym samym stopniu zleceniodawca i wykonawca.
Dobry kontakt osobisty z uczestnikami kursu sprzyjał otwartemu klimatowi w grupie.
Odpowiedzialny wykładowca, prof. dr Stöhr, utrzymywał osobisty kontakt z przedsiębiorcami także
pomiędzy dniami zajęć. Wzmacniało to stosunek zaufania i tworzyło konstruktywną atmosferę.
Pomysły uczestników były dzięki temu szybko podchwytywane i stawały się przedmiotem zajęć.
Oddziaływało to pozytywnie zwłaszcza na motywację uczestników kursu. I tak np. w szybkim
terminie przekazano porady dwóm przedsiębiorstwom, które wyraziły konkretne zainteresowanie
rynkami zagranicznymi (Polska, Włochy).
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W równie szybkim terminie wykorzystano możliwość zaprezentowania wybranych przedsiębiorstw
przed przedstawicielem francuskiego związku przedsiębiorców i reprezentantami regionalnych
środowisk gospodarczych. Odnośne osoby musiały udowodnić swoje nabyte podczas kursu
kompetencje w realnej sytuacji biznesowej. Stanowi to kolejny dowód na konsekwentne
ukierunkowanie kursu na wymagania świata biznesu.

2.33 Czy kwalifikacje wykładowców odpowiadały wymaganiom?
Wykładający specjaliści znaleźli wśród kursantów ogólną akceptację i uznanie, także pod względem
kwalifikacji. Dotyczy to zarówno kwalifikacji pedagogicznych, jak i merytorycznych. Zastosowanie
nowoczesnych środków dydaktycznych ułatwiło uczestnikom zrozumienie nauczanego materiału.
Kierownik kursu, prof. Stöhr, wprowadzał każdego nauczyciela z osobna w specyfikę grupy
uczestników. Kierowane przez niego długofalowe i systematyczne przygotowywanie każdej jednostki
lekcyjnej na końcu się opłaciło. Dzięki temu udało się na czas dostosować program zajęć do
uczestników.
Jak wiadomo, kursy dla dorosłych stanowią szczególne wyzwanie dla każdego nauczyciela. Jest tak
tym bardziej, kiedy chodzi o przedsiębiorców. Ta grupa docelowa stawia nauczycielom szczególnie
wysokie wymagania, zwłaszcza pod trzema względami:
 pod względem własnych doświadczeń (wiedzy empirycznej)
 pod względem wiedzy merytorycznej
 pod względem umiejętności przekazywania wiedzy (kompetencji metodycznej)

2.4 Wnioski
Zwłaszcza dla Meklemburgii-Pomorza Przedniego, kraju o skąpych zasobach ludzkich, taki kurs ma
nie dające się przecenić znaczenie dla polityki gospodarczej. Kurs i jego rezultaty wyraźnie pokazały,
że również drobnych przedsiębiorców warto przygotowywać do udziału w rynkach zagranicznych. 6 z
16 przedsiębiorców wyraziło na zakończenie kursu stosowne zainteresowanie. Można to uznać za
doskonały rezultat całego kursu.
Ponadto udało się wzmocnić wiarę uczestniczących drobnych przedsiębiorców we własną sprawność.
Kurs umocnił w uczestnikach przekonanie, że ekonomia oparta na wiedzy stawia nowe wymagania
także drobnym przedsiębiorcom. Sformułowanie „nauka przez całe życie“ stało się dla uczestników
konkretnym, zrozumiałym wyzwaniem. W sumie można ocenić, że Izbie Rzemieślniczej w
Schwerinie udało się stworzyć zwięzły przykład przygotowania drobnych przedsiębiorców do wejścia
na rynek międzynarodowy.
Zgodna współpraca wszystkich zaangażowanych osób doprowadziła do dającego się udowodnić
pozytywnego rezultatu.
Kurs ten może stać się znakiem firmowym Izby Rzemieślniczej w Schwerinie. Kurs i jego koncepcja
stanowi ponadto dowód potencjału innowacyjnego tejże izby. Koncepcja i wyniki ewaluowanego
kursu mogą spotkać się z dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą na terenie
Europy.

3. Zalecenia
Przy opracowaniu i pierwszym wypróbowaniu kursu niezbędna była opieka naukowa i obszerna
ewaluacja, które jednak nie będą potrzebne na taką skalę w przyszłych realizacjach kursu. W żadnym
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wypadku jednak nie należy wtedy rezygnować z systematycznych kontroli i zbierania informacji
zwrotnych, które mogą służyć bieżącemu doskonaleniu i dalszemu rozwijaniu kursu. Zaleca się tu:
 pisemną ocenę okresową ze strony uczestników podczas realizacji kursu,
 pisemną lub ustną ocenę końcową ze strony uczestników po zakończeniu kursu,
 ustne ankiety grupowe wśród wykładowców (konferencji wykładowców) podczas realizacji
kursu i po jego zakończeniu.
Ponadto bardzo ważne jest, by instytucja realizująca utrzymywała ścisły kontakt z uczestnikami i
wykładowcami i była stale dostępna, aby m.in.:
 natychmiast wychwytywać pojawiające się problemy i rozwiązywać je,
 dzięki osobistemu uczestnictwu szybko wyczuwać nastroje i móc na nie prawidłowo
reagować,
 zapewnić dokładne dostosowanie kursu do szczególnych potrzeb odnośnych grup
uczestników,
 wyrażać uznanie i szacunek dla uczestników oraz zapewniać szerokie korzyści dodatkowe, np.
pomoc w odniesieniu do tematów, które nie mają bezpośredniego związku z kursem.
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