
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

ZAŁĄCZNIK II

WYKAZ KURSÓW KSZTAŁCENIA O SPECJALNYM PROGRAMIE,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 11 UST. 4 LIT. B)

1. Dziedzina paramedyczna i socjalno-społeczna

Szkolenie w następujących specjalnościach:

w Niemczech:
— pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”),
— fizjoterapeuta („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”) (1),
— terapeuta zajęciowy/ergoterapeuta („Beschäftigungs— und Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”),
— logopeda („Logopäde/Logopädin”),
— ortoptysta („Orthoptist(in)”),
— wychowawca dzieci posiadający dyplom państwowy („Staatlich anerkannte(r) Erzieher(in)”),
— wychowawca terapeuta posiadający dyplom państwowy („Staatlich anerkannte(r) Heilpädagoge(-in)”),
— technik analityki medycznej („medizinisch-technische(r) Laboratoriums— Assistent(in)”),
— technik radiolog („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)”),
— technik diagnostyki czynnościowej („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für Funktionsdiagnostik”),
— asystent weterynaryjny („veterinärmedizinisch-technische(r) Assistent(in)”),
— dietetyk („Diätassistent(in)”),
— technik farmaceutyczny („Pharmazieingenieur”): kształcenie odbyte przed 31 marca 1994 r. na teryto-

rium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub na terytorium nowych landów,
— pielęgniarka/pielęgniarz psychiatryczny („Psychiatrische(r) Krankenschwester/Krankenpfleger”),
— logopeda („Sprachtherapeut(in)”);

w Republice Czeskiej:
— asystent sanitarny („zdravotnický asistent”),

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 8 lat
kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w medycznej szkole
średniej, zakończone egzaminem „maturitní zkouška”,

— asystent dietetyk („nutriční asistent”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 8 lat
kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w medycznej szkole
średniej, zakończone egzaminem „maturitní zkouška”;

we Włoszech:
— technik dentystyczny („odontotecnico”),
— optyk („ottico”);

na Cyprze:
— technik dentystyczny („οδοντοτεχνίτης”),

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym zawierające co naj-
mniej 6 lat kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie szkoły średniej i 2 lata pomatural-
nego kształcenia zawodowego, a następnie 1 rok stażu zawodowego,

(1) Od dnia 1 czerwca 1994 r. tytuł zawodowy „Krankengymnast(in)” został zastąpiony tytułem „Physiotherapeut(in)”.
Tym niemniej, osoby, które uzyskały dyplomy przed tą datą mogą, jeśli takie jest ich życzenie, nadal posługiwać się
tytułem „Krankengymnast(in)”.
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— optyk („τεχνικός oπτικός”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym co najmniej 6 lat
kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie szkoły średniej i 2 lata kształcenia pomatural-
nego, a następnie 1 rok stażu zawodowego;

na Łotwie:

— pomoc dentystyczna („zobārstniecības māsa”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 10 lat
nauki w szkole o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 3
lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

— biomedyczny technik laborant („biomedicīnas laborants”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 10 lat
nauki w szkole o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 2
lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

— technik dentystyczny („zobu tehniíis”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 10 lat
nauki w szkole o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 2
lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności.

— asystent fizjoterapeuty („fizioterapeita asistents”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 10 lat
nauki w szkole o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole medycznej, a następnie 2
lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym świadectwo w tej specjalności;

w Luksemburgu:

— technik radiolog („assistant(e) technique médical(e) en radiologie”),

— technik analityki medycznej („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”),

— pielęgniarka/pielęgniarz psychiatryczny („infirmier/ière psychiatrique”),

— technik asystent w chirurgii („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”),

— pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („infirmier/ière puériculteur/trice”),

— pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczny („infirmier/ière anesthésiste”),

— dyplomowany masażysta/masażystka („masseur/euse diplômé(e)”),

— wychowawca/wychowawczyni („éducateur/trice”);

w Niderlandach:

— asystent weterynaryjny („dierenartsassistent”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, obejmujące:

i) co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem,
w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specjalizacji zakończo-
nym egzaminem, lub

ii) co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egza-
minem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką zawodową lub co najmniej sześ-
ciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji, lub

iii) co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego egzaminem
i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej rocznym stażem
w uprawnionej instytucji, lub

iv) w przypadku asystentów weterynaryjnych („dierenartsassistent”) w Holandii, trzy lata szkolenia
zawodowego w specjalistycznej szkole (system „MBO”) lub alternatywnie trzy lata szkolenia zawo-
dowego w dualnym systemie praktyk („LLW”); w obu przypadkach szkolenie zakończone egzami-
nem;
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w Austrii:

— specjalne podstawowe szkolenie dla pielęgniarek specjalizujących się w opiece nad dziećmi i młodzieżą
(„spezielle Grundausbildung in der Kinder— und Jugendlichenpflege”),

— specjalne podstawowe szkolenie dla pielęgniarek psychiatrycznych („spezielle Grundausbildung in der
psychiatrischen Gesundheits— und Krankenpflege”),

— optyk-specjalista w zakresie szkieł kontaktowych („Kontaktlinsenoptiker”),

— pedikiurzysta („Fußpfleger”),

— protetyk słuchu („Hörgeräteakustiker”),

— aptekarz („Drogist”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej czternastu lat, w tym co najmniej
pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, podzielone na co
najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie odbywające się częściowo w miejscu pracy, a częściowo
w instytucji szkolenia zawodowego oraz okres praktyki zawodowej i szkolenia zakończony egzaminem
zawodowym, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu i szkolenia praktykantów,

— masażysta („Masseur”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania czternastu lat, w tym pięcioletnie szkolenie
odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, obejmujący dwuletni staż, dwuletni
okres praktyki zawodowej i szkolenia oraz roczne szkolenie zakończone egzaminem zawodowym,
potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu i szkolenia praktykantów,

— wychowawca przedszkolny („Kindergärtner/in”),

— wychowawca dziecięcy („Erzieher”),
które odpowiada kształceniu o łącznym trzynastoletnim czasie trwania, w tym pięcioletniemu szkoleniu
zawodowemu w specjalistycznej szkole, zakończonemu egzaminem;

na Słowacji:

— nauczyciel w sekcji tańca w podstawowych szkołach artystycznych („učiteľ v tanečnom odbore na
základných umeleckých školách”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14,5 roku, w tym 8 lat kształcenia
podstawowego, 4 lata nauki w specjalistycznej szkole średniej i 5 semestrów kursu nauczania tańca.

— wychowawca w specjalnych placówkach edukacyjnych i placówkach służb socjalnych („vychovávatel” v
špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb)
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym 8/9 lat kształcenia
podstawowego, 4 lata nauki w średniej szkole pedagogicznej lub innej szkole średniej oraz 2 lata uzu-
pełniających zaocznych studiów pedagogicznych.

2. Sektor mistrzów-rzemieślników („Mester”/ „Meister”/ „Maître”) odpowiadający kształceniu i szkoleniu w zakresie
działalności rzemieślniczej nie objętej tytułem III, rozdział II, niniejszej dyrektywy

Szkolenie w następujących specjalnościach:

w Danii:

— optyk („optometrist”),
trwające łącznie 14 lat, w tym pięcioletnie szkolenie zawodowe, podzielone na dwuipółletnie szkolenie
teoretyczne prowadzone w placówce kształcenia zawodowego oraz dwuipółletnie szkolenie praktyczne
prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem w zakresie działalności rzemieślniczej
i uprawniające do używania tytułu „Mester”,

— technik ortopedyczny („ortopædimekaniker”),
trwające łącznie 12,5 roku, w tym trzyipółletnie szkolenie zawodowe, podzielone na sześciomiesięczne
szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz trzyletnie szkolenie prak-
tyczne w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej
i uprawniające do używania tytułu „Mester”,
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— obuwnik ortopedyczny („ortopædiskomager”),
trwające 13,5 roku, w tym czteroipółletnie szkolenie zawodowe podzielone na dwuletnie szkolenie
teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz dwuipółletnie szkolenie praktyczne
prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z zakresu działalności rzemieślniczej
i uprawniające do używania tytułu „Mester”;

w Niemczech:

— optyk („Augenoptiker”),

— technik dentystyczny („Zahntechniker”),

— bandażysta ortopedyczny („Bandagist”),
— protetyk słuchu („Hörgeräte-Akustiker”),

— technik ortopedyczny („Orthopädiemechaniker”),

— obuwnik ortopedyczny („Orthopädieschuhmacher”);

w Luksemburgu:

— optyk („opticien”),

— technik dentystyczny („mécanicien dentaire”),

— protetyk słuchu („audioprothésiste”),
— technik ortopedyczny/ bandażysta („mécanicien orthopédiste/bandagiste”),

— obuwnik ortopedyczny („orthopédiste-cordonnier”),
trwające łącznie 14 lat, w tym co najmniej pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o określony
ramowy program szkolenia, częściowo w miejscu pracy, a częściowo w placówce szkolenia zawodo-
wego, zakończone egzaminem, którego zaliczenie warunkuje wykonywanie jakiejkolwiek działalności
wymagającej nabycia określonych umiejętności zarówno niezależnie, jak i w charakterze pracownika
najemnego o porównywalnym poziomie odpowiedzialności;

w Austrii:

— bandażysta („Bandagist”),
— gorseciarz („Miederwarenerzeuger”),

— optyk („Optiker”),

— obuwnik ortopedyczny („Orthopädieschuhmacher”),

— technik ortopedyczny („Orthopädietechniker”),
— technik dentystyczny („Zahntechniker”),

— ogrodnik („Gärtner”),
które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej czternastu lat, w tym co najmniej
pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, podzielone na co
najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie prowadzone częściowo w miejscu pracy i częściowo
w placówce szkolenia zawodowego, oraz co najmniej dwuletni okres praktyki zawodowej i szkolenia
zakończony egzaminem mistrzowskim, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, szkolenia
praktykantów i używania tytułu „Meister”;

szkolenie mistrzów-rzemieślników w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, a zwłaszcza:
— w rolnictwie („Meister in der Landwirtschaft”),
— w gospodarstwie wiejskim („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft”),

— w ogrodnictwie („Meister im Gartenbau”),

— w uprawie warzyw („Meister im Feldgemüsebau”),

— w sadownictwie i przetwórstwie owoców („Meister im Obstbau und in der Obstverwertung”),
— w uprawie winorośli i technikach winiarskich („Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft”),

— w mleczarstwie i serowarstwie („Meister in der Molkerei— und Käsereiwirtschaft”),

— w hodowli koni („Meister in der Pferdewirtschaft”),

— w rybactwie śródlądowym („Meister in der Fischereiwirtschaft”),
— w hodowli drobiu („Meister in der Geflügelwirtschaft”),

— w pszczelarstwie („Meister in der Bienenwirtschaft”),
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— w gospodarce leśnej („Meister in der Forstwirtschaft”),
— w leśnictwie („Meister in der Forstgarten— und Forstpflegewirtschaft”),
— w składowaniu produktów rolnych („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung”),

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, w tym co najmniej
sześcioletnie szkolenie prowadzone w oparciu o określony ramowy program szkolenia, podzielone na
co najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie prowadzone częściowo w miejscu pracy i częściowo
w placówce szkolenia zawodowego, oraz trzyletnią praktykę zawodową, zakończone egzaminem mis-
trzowskim w danym zawodzie, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, szkolenia praktykan-
tów i używania tytułu „Meister”;

w Polsce:
— nauczyciel praktycznej nauki zawodu,

który odpowiada kształceniu obejmującemu:
i) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej lub

równoważnego kształcenia średniego w odpowiednich dziedzinach, po którym następuje przygoto-
wanie pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin, kurs bezpieczeństwa i higieny pracy i 2
lata stażu zawodowego w zawodzie, którego dana osoba będzie nauczać,

ii) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej oraz
dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego,

iii) 8 lat kształcenia podstawowego i 2-3 lata zasadniczego kształcenia zawodowego i co najmniej 3
lata doświadczenia zawodowego poświadczonego tytułem mistrza w danym zawodzie, po którym
następuje przygotowanie pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin;

na Słowacji:
— mistrz kształcenia zawodowego („majster odbornej výchovy”),

które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 12 lat, w tym 8 lat kształcenia podstawowego,
4 lata kształcenia zawodowego (pełne kształcenie zawodowe na poziomie średnim i/lub staż na odpo-
wiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach), doświadczenie zawodowe trwające co naj-
mniej 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było kształcenie lub staż oraz dodatkowe studia pedago-
giczne na wydziale pedagogicznym lub na uniwersytecie technicznym, lub pełne wykształcenie na
poziomie średnim i staż na odpowiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach, doświad-
czenie zawodowe trwające 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było kształcenie lub praktyka oraz
dodatkowe studia pedagogiczne na wydziale pedagogicznym, lub do 1 września 2005 r. kształcenie
specjalistyczne w dziedzinie pedagogiki specjalnej odbyte w centrach metodycznych dla mistrzów
w dziedzinie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych bez uzupełniających studiów pedagogicz-
nych.

3. Sektor morski

(a) Transport morski

Szkolenie w następujących specjalnościach:

w Republice Czeskiej:
— asystent pokładowy („palubní asistent”),
— oficer nawigator wachtowy („námořní poručík”),
— starszy oficer („první palubní důstojník”),
— kapitan statku („kapitán”),
— asystent maszynowy („strojní asistent”),
— oficer mechanik wachtowy („strojní důstojník”),
— drugi oficer mechanik („druhý strojní důstojník”),
— starszy mechanik („první strojní důstojník”),
— elektryk („elektrotechnik”),
— pierwszy elektryk („elektrodůstojník”);
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w Danii:
— kapitan statku morskiego („skibsfører”),
— pierwszy oficer („overstyrmand”),
— sternik, oficer pokładowy („enestyrmand, vagthavende styrmand”),
— oficer pokładowy („vagthavende styrmand”),
— mechanik okrętowy („maskinchef”),
— pierwszy mechanik („1. maskinmester”),
— pierwszy mechanik /mechanik pokładowy („1. maskinmester/vagthavende maskinmester”);

w Niemczech:
— kapitan dużej jednostki żeglugi przybrzeżnej („Kapitän AM”),
— kapitan jednostki żeglugi przybrzeżnej („Kapitän AK”),
— oficer pokładowy dużej jednostki żeglugi przybrzeżnej („Nautischer Schiffsoffizier AMW”),
— oficer pokładowy jednostki żeglugi przybrzeżnej („Nautischer Schiffsoffizier AKW”),
— główny mechanik stopnia C — szef maszynowni („Schiffsbetriebstechniker CT — Leiter von Maschine-

nanlagen”),
— główny mechanik stopnia C — główny mechanik („Schiffsmaschinist CMa — Leiter von Maschinenan-

lagen”),
— główny mechanik pokładowy stopnia C („Schiffsbetriebstechniker CTW”),
— główny mechanik pokładowy stopnia C — oficer technik o wyłącznej odpowiedzialności („Schiffsma-

schinist CMaW — Technischer Alleinoffizier”);

we Włoszech:
— oficer pokładowy („ufficiale di coperta”),
— oficer mechanik („ufficiale di macchina”);

na Łotwie:
— oficer elektryk okrętowy („kuģu elektromehāniķis”),
— mechanik chłodniczy („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”);

w Niderlandach:
— pierwszy oficer jednostki żeglugi przybrzeżnej (ze szkoleniem uzupełniającym) („stuurman kleine han-

delsvaart (met aanvulling)”),
— dyplomowany motorzysta statku morskiego („diploma motordrijver”),
— operator systemu VTS („VTS-functionaris”);

których szkolenie obejmuje:

w Republice Czeskiej:

i) w przypadku asystenta pokładowego („palubní asistent”):
1. Osoba, która ukończyła 20 lat.
2. a) Akademia morska lub szkoła morska — wydział nawigacji, oba szkolenia muszą być zakoń-

czone egzaminem „maturitní zkouška”; oraz zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż sześć
miesięcy na statku podczas studiów, lub

b) Zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż dwa lata w charakterze marynarza wchodzącego
w skład wachty nawigacyjnej na statku i ukończenie zatwierdzonego szkolenia odpowiadającego
standardom umiejętności wymienionych w sekcji A-II/1 kodeksu STCW (Międzynarodowej Kon-
wencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnie-
nia wacht) zatwierdzonego przez akademię morską lub inną szkołę morską w państwie — stronie
Konwencji STCW, oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną uznaną przez MTC
(Komitet Transportu Morskiego Republiki Czeskiej).

20.4.2006 PL C 92 E/213Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Środa 11 maj 2005



ii) w przypadku oficera nawigatora wachtowego („námořní poručík”),

1. Zatwierdzona praktyka morska w charakterze asystenta pokładowego na statkach o tonażu brutto
równym lub większym niż 500, trwająca co najmniej 6 miesięcy w przypadku absolwentów
akademii morskiej lub innej szkoły morskiej lub 1 rok w przypadku absolwentów zatwierdzonych
kursów, w tym co najmniej 6 miesięcy praktyki w charakterze marynarza wchodzącego w skład
wachty nawigacyjnej.

2. Całkowicie uzupełniony oraz zatwierdzony dziennik pokładowy s szkolenia kadetów oficerskich.

iii) w przypadku starszego oficera („první palubní důstojník”):
Świadectwo uprawnień oficera odpowiedzialnego za wachty nawigacyjne na statkach o tonażu brutto
równym lub większym niż 500 oraz trwająca co najmniej 12 miesięcy zatwierdzona praktyka morska
w tym charakterze.

iv) w przypadku kapitana statku („kapitán”):

— Świadectwo służby w charakterze kapitana na statkach o tonażu brutto pomiędzy 500 i 3000;

— Świadectwo uprawnień starszego oficera na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż
3000 oraz trwająca co najmniej 6 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w charakterze star-
szego oficera na statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500 oraz trwająca co naj-
mniej 6 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w charakterze starszego oficera na statkach o
tonażu brutto równym lub większym niż 3000.

v) w przypadku asystenta maszynowego („strojní asistent”):

1. Osoba, która ukończyła 20 lat.

2. Akademia morska lub inna szkoła morska — wydział inżynierii morskiej i zatwierdzona praktyka
morska nie krótsza niż 6 miesięcy na statkach w czasie studiów.

vi) w przypadku oficera mechanika wachtowego („strojní důstojník”):
Zatwierdzona praktyka morska w charakterze motorzysty wachtowego trwająca co najmniej 6 mie-
sięcy w przypadku absolwentów akademii morskiej lub innej szkoły morskiej.

vii) w przypadku drugiego oficera mechanika („druhý strojní důstojník”):
Zatwierdzona praktyka morska trwająca co najmniej 12 miesięcy w charakterze trzeciego oficera
mechanika na statkach zasilanych urządzeniami napędowymi o mocy równej lub większej niż 750
kW.

viii) w przypadku starszego mechanika („první strojní důstojník”):
Właściwe świadectwo służby w charakterze drugiego oficera mechanika okrętowego na statkach zasi-
lanych urządzeniami napędowymi o mocy równej lub większej niż 3000 kW i mający nie mniej niż 6
miesięcy zatwierdzonej praktyki morskiej w tym charakterze.

ix) w przypadku elektryka („elektrotechnik”):

1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wydział inżynieryjno-elektryczny akademii morskiej lub innej, lub szkoła techniczna lub szkoła
wyższa o kierunku elektrotechnicznym, wszystkie szkolenia muszą być zakończone egzaminem
„maturitní zkouška” i trwająca co najmniej 12 miesięcy zatwierdzona praktyka w dziedzinie inży-
nierii elektrycznej.

x) w przypadku pierwszego elektryka („elektrodůstojník”):

1. Akademia morska lub szkoła morska — wydział elektrotechniki okrętowej lub inna akademia lub
policealna szkoła o specjalności inżynieria elektryczna; wszystkie szkolenia muszą być zakoń-
czone egzaminem „maturitní zkouška” lub egzaminem państwowym.

2. Zatwierdzona praktyka morska w charakterze elektryka trwająca co najmniej 12 miesięcy
w przypadku absolwentów akademii lub szkoły wyższej, lub 24 miesięcy w przypadku absolwen-
tów szkoły średniej.

w Danii dziewięć lat kształcenia podstawowego, a następnie podstawowy kurs szkolenia i/lub służba na
morzu, trwająca od siedemnastu do trzydziestu sześciu miesięcy, uzupełnione:

i) w przypadku oficera pokładowego — rocznym specjalistycznym szkoleniem zawodowym,

ii) w pozostałych przypadkach — trzyletnim specjalistycznym szkoleniem zawodowym;

w Niemczech łącznie od 14 do 18 lat, w tym trzyletnie podstawowe szkolenie zawodowe oraz roczna
służba na morzu, a następnie specjalistyczne szkolenie zawodowe trwające rok lub dwa lata, uzupełnione,
o ile jest to wymagane, dwuletnią praktyką nawigacyjną;
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na Łotwie:

i) w przypadku oficera elektryka okrętowego („kuģu elektromehāniķis”):
1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wymagane co najmniej 12 lat i 6 miesięcy nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawo-
wego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest służba na morzu
trwająca co najmniej 6 miesięcy w charakterze elektryka okrętowego lub pomocnika inżyniera
elektryka na statkach o mocy silnika powyżej 750 kW. Kształcenie zawodowe zakończone specjal-
nym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ, zgodnie z programem szkolenia
zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu.

ii) w przypadku mechanika chłodniczego („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”):
1. Osoba, która ukończyła 18 lat.

2. Wymagane co najmniej 13 lat nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia podstawowego i co
najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo wymagana jest służba na morzu
w charakterze pomocnika inżyniera urządzeń chłodniczych trwająca co najmniej 12 miesięcy.
Kształcenie zawodowe zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy
organ, zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu,

we Włoszech: łącznie 13 lat, w tym pięć lat szkolenia zawodowego zakończonego egzaminem
i uzupełnionego, o ile jest to wymagane, stażem;

w Niderlandach:

i) w przypadku pierwszego oficera jednostki żeglugi przybrzeżnej (ze szkoleniem uzupełniającym)
(„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”) i dla motorzysty statku morskiego („diploma motord-
rijver”) — 14 lat nauki, w tym co najmniej dwa lata w specjalistycznej instytucji zajmującej się szkole-
niem zawodowym, uzupełnione dwunastomiesięcznym stażem,

ii) w przypadku operatora systemu VTS („VTS functionaris”) — łącznie co najmniej piętnaście lat nauki,
obejmującej co najmniej trzy lata w instytucji wyższego szkolnictwa zawodowego („HBO”) lub śred-
niego szkolnictwa zawodowego („MBO”), a następnie ukończenie krajowych lub regionalnych kursów
specjalistycznych, obejmujących co najmniej dwunastotygodniowe szkolenia teoretyczne, w każdym
przypadku zakończone egzaminem,

które są uznane w ramach Międzynarodowej Konwencji STCW (Międzynarodowa konwencja o wymaga-
niach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 r.).

b) Rybołówstwo morskie:

Szkolenie w następujących specjalnościach:

w Niemczech:

— kapitan jednostki rybołówstwa głębokowodnego („Kapitän BG/Fischerei”),

— kapitan jednostki rybołówstwa przybrzeżnego („Kapitän BK/Fischerei”),

— oficer pokładowy jednostki przystosowanej do połowów głębokowodnych („Nautischer Schiffsoffizier
BGW/Fischerei”),

— oficer pokładowy jednostki przystosowanej do połowów przybrzeżnych („Nautischer Schiffsoffizier BK/
Fischerei”);

w Niderlandach:

— pierwszy oficer — V mechanik („stuurman werktuigkundige V”),

— IV mechanik statku rybackiego („werktuigkundige IV visvaart”),

— pierwszy oficer IV statku rybackiego („stuurman IV visvaart”),

— pierwszy oficer / VI mechanik („stuurman werktuigkundige VI”);
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obejmujące:

— w Niemczech — o łącznej długości od 14 do 18 lat, w tym trzyletnie podstawowe szkolenie zawodowe
oraz roczna służba na morzu, następnie specjalistyczne szkolenie zawodowe trwające rok lub dwa lata,
uzupełnione, o ile jest to wymagane, dwuletnią zawodową praktyką nawigacyjną,

— w Niderlandach — o długości wahającej się od 13 do 15 lat, w tym co najmniej dwa lata
w specjalistycznej szkole zawodowej, uzupełnione dwunastomiesięczną praktyką zawodową,

które jest uznane w ramach Konwencji z Torremolinos (Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie
statków rybackich, 1977 r.).

4. Sektor techniczny

Szkolenie w następujących specjalnościach:

w Republice Czeskiej:

— autoryzowany technik, autoryzowany pracownik budowlany („autorizovaný technik, autorizovaný stavi-
tel”),
które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 9 lat, w tym 4 lata średniego wykształcenia
technicznego zakończonego egzaminem „maturitní zkouška” (egzamin średniej szkoły technicznej), 5
lat doświadczenia zawodowego zakończonego testem kwalifikacji zawodowych w celu podejmowania
niektórych czynności zawodowych w dziedzinie budownictwa (zgodnie z ustawą nr 50/1976 Sb.
(ustawa o budownictwie) i ustawą nr 360/1992 Sb);

— maszynista („fyzická osoba řídící drážní vozidlo”),
które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia
podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egza-
minem „maturitní zkouška”, oraz zakończonego egzaminem państwowym w zakresie napędu pojaz-
dów;

— technik przeglądu trakcji („drážní revizní technik”)
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia pod-
stawowego i 4 lata kształcenia zawodowego w średniej szkole budowy maszyn lub elektrotechnicznej
zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”;

— instruktor jazdy („učitel autoškoly”),
osoba która ukończyła 24 lata i odbyła kursy kształcenia i szkolenia trwające co najmniej 12 lat, w tym
co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie
szkoły średniej skoncentrowanego na ruchu drogowym lub mechanice, zakończonego egzaminem
„maturitní zkouška”;

— technik państwowej kontroli technicznej pojazdów („kontrolní technik STK”),
osoba która ukończyła 21 lat; wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 lat kształcenia
podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej, zakończo-
nego egzaminem „maturitní zkouška”, a następnie co najmniej 2 lata praktyki technicznej; zaintereso-
wana osoba musi posiadać prawo jazdy, zaświadczenie o niekaralności oraz ukończyć specjalne szkole-
nie dla państwowych techników trwające co najmniej 120 godzin oraz zdać egzamin;

— mechanik odpowiedzialny za kontrolę emisji spalin („mechanik měření emisí”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia pod-
stawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie szkoły średniej, zakończonego
egzaminem „maturitní zkouška”, ponadto zgłaszający musi ukończyć co najmniej trzyletnią praktykę
techniczną i specjalne szkolenie dla „mechaników odpowiedzialnych za kontrolę emisji spalin” trwające
8 godzin oraz zdać egzamin;

— kapitan statku klasy I („kapitán I. třídy”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 15 lat, w tym 8 lat kształcenia podstawowego i 3
lata kształcenia zawodowego zakończonego egzaminem „maturitní zkouška” i kończące się egzaminem
potwierdzonym świadectwem posiadanych umiejętności. Po kształceniu zawodowym musi nastąpić
czteroletnia praktyka zawodowa zakończona egzaminem;
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— konserwator zabytków stanowiących dzieła rzemiosła artystycznego („restaurátor památek, které jsou
díly uměleckých řemesel”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, jeżeli zawiera pełne kształcenie techniczne
na poziomie średnim na kursie konserwatorskim, lub 10 do 12 lat studiów na kursach pokrewnych,
ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku pełnego kształcenia technicznego na poziomie
średnim zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”, lub 8 lat stażu zawodowego w przypadku
technicznego kształcenia na poziomie średnim z końcowym egzaminem praktycznym;

— konserwator dzieł sztuki, które nie są zabytkami i są przechowywane w kolekcjach muzeów i galerii
oraz innych przedmiotów o wartości kulturowej („restaurátor děl výtvarných umění, která nejsou
památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, a ostatních předmětů kulturní hodnoty”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat oraz 5 lat stażu zawodowego w przypadku
pełnego kształcenia na poziomie średnim na kursach konserwatorskich zakończonego egzaminem
„maturitní zkouška”;

— zarządzający odpadami („odpadový hospodář”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia pod-
stawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzami-
nem „maturitní zkouška” i co najmniej 5 lat doświadczenia w sektorze gospodarki odpadami w ciągu
ostatnich 10 lat;

— kierownik techniczny prac wybuchowych („Technický vedoucí odstřelů”),
które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia pod-
stawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim zakończonego egzami-
nem „maturitní zkouška”;

po których następują:

— 2 lata stażu w charakterze strzałowego pod ziemią (dla działań podziemnych) lub 1 rok na
powierzchni (dla działań naziemnych), w tym 6 miesięcy w charakterze pomocnika strzałowego;

— kurs trwający 100 godzin, obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone egzaminem
przed odpowiednim Okręgowym Urzędem Górnictwa;

— przynajmniej sześciomiesięczny staż zawodowy w planowaniu i wykonywaniu dużych prac wybu-
chowych;

— kurs trwający 32 godziny obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone egzaminem
przed Czeskim Urzędem Górnictwa;

we Włoszech:

— geodeta budowlany („geometra”),

— geodeta gruntowy („perito agrario”),
które odpowiada nauce z zakresu szkoły średniej technicznej, trwające co najmniej 13 lat, w tym osiem
lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie pięć lat szkoły średniej, w tym trzyletnie kształcenie zawo-
dowe, zakończone technicznym egzaminem maturalnym i uzupełnione:

i) w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w kancelarii geo-
dety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym;

ii) w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażu,

zakończone egzaminem państwowym;

na Łotwie:

— pomocnik maszynisty lokomotywy („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”),
osoba, która ukończyła 18 lat; wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 lat kształcenia
podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego; kształcenie zawodowe zakończone spe-
cjalnym egzaminem u pracodawcy; świadectwo uprawnień wydawany przez właściwy organ na okres 5
lat;
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w Niderlandach:

— komornik sądowy („gerechtsdeurwaarder”),

— protetyk dentystyczny („tandprotheticus”),
które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu:

i) w przypadku komornika sądowego („gerechtsdeurwaarder”) — o łącznej długości dziewiętnastu lat,
w tym osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie osiem lat szkoły średniej, w tym cztery
lata kształcenia technicznego zakończonego egzaminem państwowym, uzupełnione trzyletnim teo-
retycznym i praktycznym szkoleniem zawodowym;

ii) w przypadku protetyka dentystycznego („tandprotheticus”) — trwającemu co najmniej 15 lat
w pełnym wymiarze godzin oraz trzy lata w niepełnym wymiarze godzin, w tym osiem lat kształ-
cenia podstawowego, cztery lata kształcenia średniego ogólnego i ukończenie trzyletniego szkole-
nia zawodowego, obejmującego szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie technika dentys-
tycznego, uzupełnione trzyletnim kształceniem w niepełnym wymiarze godzin jako protetyka
dentystycznego, zakończone egzaminem;

w Austrii:

— leśnik („Förster”),

— biuro techniczne („Technisches Büro”),

— wypożyczanie siły roboczej („Überlassung von Arbeitskräften -Arbeitsleihe”),

— pośrednik pracy („Arbeitsvermittlung”),

— doradca inwestycyjny („Vermögensberater”),

— prywatny detektyw („Berufsdetectiv”),

— strażnik(„Bewachungsgwerbe”),

— agent nieruchomości („Immobilienmakler”),

— zarządca nieruchomości („Immobilinverwalter”),

— przedsiębiorca budowlany („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”),

— biuro ściągania wierzytelności („Inkassobüro/Inkassoinstitut”),
kształcenie o łącznym czasie trwania co najmniej 15 lat, w tym osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej,
następnie co najmniej pięć lat średniego kształcenia technicznego lub handlowego, zakończone egza-
minem technicznym lub handlowym, uzupełnione co najmniej dwuletnim kształceniem i szkoleniem
w miejscu pracy, zakończonym egzaminem zawodowym,

— doradca ubezpieczeniowy („Berater in Versicherungsangelegenheiten”),
kształcenie o łącznym czasie trwania 15 lat, w tym sześcioletnie szkolenie prowadzone w oparciu o
określony ramowy program szkolenia, podzielone na trzyletni staż i trzyletni okres praktyki i szkolenia
zawodowego, zakończone egzaminem,

— przedsiębiorca — projektant budowlany („Planender Baumeister”),

— technik budownictwa — projektant („Planender Zimmermeister”),
kształcenie o łącznym czasie trwania co najmniej 18 lat, w tym co najmniej dziewięcioletnie szkolenie
zawodowe podzielone na cztery lata średniego kształcenia technicznego i pięć lat praktyki i szkolenia
zawodowego, zakończone egzaminem zawodowym, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu
i szkolenia praktykantów, w takim zakresie, w jakim kształcenie to uprawnia do sporządzania planów,
wykonywania obliczeń technicznych i nadzorowania prac budowlanych („przywilej Marii Teresy”).

— księgowy prowadzący działalność gospodarczą („Gewerblicher Buchhalter”), zgodnie z Gewerbeordnung
z 1994 r. (ustawa z 1994 r. o handlu, rzemiośle i przemyśle);

— samodzielny księgowy („Selbständiger Buchhalter”), zgodnie z Bundesgesetz über die Wirtschaftstreu-
handberufe z 1999 r. (ustawa z 1999 r. o zawodach w zakresie księgowości publicznej).

w Polsce:

— diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów o podstawowym
zakresie badań,
które odpowiada okresowi 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej szkole technicz-
nej o specjalności samochodowej i 3 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie naprawy
pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdu
i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego;
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— diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli pojazdów,
które odpowiada okresowi 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej szkole technicz-
nej o specjalności samochodowej oraz 4 lata praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie
naprawy pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia podstawowego w zakresie kontroli technicznej
pojazdów i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego,

— diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów,
obejmujący:

i) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności
samochodowej oraz 4 lata potwierdzonej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub w warsztacie
naprawczym, lub

ii) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o specjalności
innej niż samochodowa i 8 lat potwierdzonej praktyki w stacji obsługi pojazdów lub
w warsztacie naprawczym, obejmującej w całości 113 godzin pełnego szkolenia zawierającego
szkolenie podstawowe i specjalistyczne, z egzaminem po każdym etapie.

Ilość godzin i ogólny zakres poszczególnych kursów w ramach pełnego szkolenia diagnostów są odręb-
nie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 208, poz. 1769).

— dyżurny ruchu,
które odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim
o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego
ruchu trwające 45 dni i zdanie egzaminu kwalifikacyjnego, lub które odpowiada 8 lat kształcenia pod-
stawowego i 5 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy
oraz szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 63 dni i zdanie
egzaminu kwalifikacyjnego.

5. Kursy w Wielkiej Brytanii określane mianem „National Vocational Qualifications lub Scottish Vocational Qua-
lifications”.

Szkolenie w następujących specjalnościach:

— zatwierdzona pielęgniarka weterynaryjna („listed veterinary nurse”),

— inżynier elektryk górnictwa („mine electrical engineer”),

— inżynier mechanik górnictwa („mine mechanical engineer”),

— terapeuta stomatologiczny („dental therapist”),

— higienista stomatologiczny („dental hygienist”),

— optyk okularowy („dispensing optician”),

— sztygar górnictwa („mine deputy”),

— syndyk masy upadłościowej (zarządca ustanowiony przez sąd) („insolvency practitioner”),

— licencjonowany „conveyancer” (prawnik sporządzający przeniesienie tytułu własności) („licensed con-
veyancer”),

— pierwszy oficer — statki handlowe i pasażerskie — bez ograniczeń („first mate — freight/passenger
ships — unrestricted”),

— drugi oficer— statki handlowe i pasażerskie — bez ograniczeń („second mate — freight/passenger ships
— unrestricted”),

— trzeci oficer — statki handlowe i pasażerskie — bez ograniczeń („third mate — freight/passenger ships
— unrestricted”),

— oficer pokładowy — statki handlowe i pasażerskie — bez ograniczeń („deck officer — freight/passenger
ships — unrestricted”),

— oficer mechanik — statki handlowe i pasażerskie — nieograniczony obszar handlowy („engineer officer
— freight/passenger ships — unlimited trading area”),
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— specjalista w dziedzinie zarządzania odpadami, którego kwalifikacje techniczne zostały udokumento-
wane („certified technically competent person in waste management”),
nadające kwalifikacje określane jako „National Vocational Qualifications” (NVQ) lub określane w Szkocji
jako „Scottish Vocational Qualifications” na poziomie 3 i 4 Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodo-
wych Zjednoczonego Królestwa.

Poziomy te określane są następująco:

— Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo różnorod-
nych sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i nietypowy. Zakres odpowie-
dzialności i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na tym poziomie obejmują często nadzór
lub kierowanie innymi osobami.

— Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych lub specjalis-
tycznych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem odpowiedzialności
i samodzielności.

Pełnione na tym poziomie funkcje często obejmują odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne
osoby oraz za podział zasobów.

ZAŁĄCZNIK III

WYKAZ RODZAJÓW KSZTAŁCENIA REGULOWANEGO,
O KTÓRYM MOWA W ART. 13 UST. 2 AKAPIT TRZECI

W Zjednoczonym Królestwie:

Kształcenie regulowane, zapewniające kwalifikacje określane jako „National Vocational Qualifications”
(NVQ), albo w Szkocji określane mianem „Scottish Vocational Qualifications”, znajdujące się na poziomie
3 i 4 Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodowych Zjednoczonego Królestwa.

Poziomy te określane są następująco:

— Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo różnorodnych
sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i nietypowy. Zakres odpowiedzialności
i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na tym poziomie obejmują często nadzór lub kierowanie
innymi osobami.

— Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych lub specjalistycz-
nych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem odpowiedzialności i samodzielności.
Pełnione na tym poziomie funkcje często obejmują odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne
osoby oraz za podział zasobów.

W Niemczech:

Następujące kształcenie regulowane:

— regulowane kształcenie przygotowujące do zawodu asystenta technicznego („technische(r) Assistent(in)”),
asystentów handlowych („kaufmännischer Assistent(in)”), do zawodów związanych ze sferą socjalną
(„soziale Berufe”), jak również do zawodu rehabilitanta oddychania, mowy i głosu, posiadającego
dyplom państwowy („staatlisch geprüfte(r) Atem-, Sprech— und Stimmlehrer(in)”), o łącznej długości
co najmniej trzynastu lat, które jest uwarunkowane ukończeniem kształcenia średniego („mittlerer Bil-
dungsabschluss”) i które obejmuje:

i) co najmniej trzy lata (1)szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole („Fachschule”) zakończo-
nego egzaminem i, o ile jest to wymagane, uzupełnionego rocznym lub dwuletnim kursem specja-
lizacji, także zakończonej egzaminem, lub

(1) Minimalny okres trzech lat może być skrócony do dwóch lat, jeśli osoba zainteresowana posiada kwalifikacje dające
prawo do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet („Abitur”), tj. trzynaście lat uprzedniego kształcenia, lub kwalifika-
cje dające prawo do ubiegania się o przyjęcie do „Fachhochschule” („Fachhochschulreife”), tj. dwanaście lat uprzed-
niego kształcenia.
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