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„Industrial Professional“ 
– Weiterbildung zum 
Industriemeister  
gestartet

Industrial Professional 
– odstartovala  
akademie pro mistry  
ve výrobě

Im Januar startete in Westböhmen die berufsbegleitende Wei-
terbildung zum „Industrial Professional“ nach dem Vorbild 
des deutschen Industriemeisters, eine Qualifikation, die es 

im tschechischen Ausbildungswesen bisher nicht gibt. Diese 
einjährige Zusatzqualifikation entwickelten die IHK Regens-
burg für Oberpfalz / Kelheim und die DTIHK gemeinsam 
mit Partnern, der IHK-Akademie in Ostbayern GmbH und 
Bohemia Training Institute.

Der Meister beziehungsweise Industriemeister hat im 
produzierenden Gewerbe eine Schlüsselposition. Er muss 
mit Mitarbeitern in seinem Team wie auch mit seinen 
Vorgesetzten im Management effektiv kommunizieren, 
Verantwortung übernehmen, Leute im Team motivieren und 
Konflikte konstruktiv lösen können. Deswegen orientiert 
sich der Lehrgang nicht nur an fachlichen, sondern auch an 
personenbezogenen Anforderungen und vermittelt Know-
how vor allem in Organisation und Personalführung. Das 
Gesamtkonzept wurde im Rahmen des regionalen General 
Manager Roundtables mit führenden deutschen Unterneh-
men im verarbeitenden Gewerbe in der Region diskutiert 
und an die Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter angepasst.

Der Pilotjahrgang startet mit sieben regionalen Unterneh-
men und fünfzehn Teilnehmern, die beim regelmäßigen 
Intensivtraining mit hohem Praxisbezug die wichtigen 
Schlüsselqualifikationen einer Führungskraft in der Produk-
tion erwerben werden. Zum Unterrichtskonzept gehört auch 
der moderierte Erfahrungsaustausch in einzelnen Unterneh-
men, bei dem die Meisterschüler unternehmensbezogene 
Themen präsentieren und Problemlösungen diskutieren 
können. Der Kurs endet für erfolgreiche Absolventen mit 
einer IHK-Zertifikatsprüfung.

Das Regionalbüro Pilsen möchte diese Weiterbildung in der 
Region auch langfristig anbieten und auf dem Weiterbil-
dungsmarkt etablieren.

V lednu byla v západních Čechách zahájena vzdělávací 
akademie pro mistry ve výrobě s názvem Industrial 
Professional. Tuto jednoletou rozšiřující kvalifikaci, 

která v českém vzdělávacím systému zatím neexistuje, 
vytvořily Obchodní a průmyslová komora Regensburg 
pro Horní Falc / Kelheim a ČNOPK společně s partnery 
východobavorskou vzdělávací akademií IHK-Akademie in 
Ostbayern a společností Bohemia Training Institute podle 
vzoru německého vzdělávacího programu Industriemeister 
(mistr v průmyslu).

Mistr, respektive mistr ve výrobě představuje jednu z klí-
čových pozic ve zpracovatelském průmyslu. Mistr musí 
efektivně komunikovat jak s podřízenými v rámci svého 
týmu, tak s vedením společnosti. Musí umět převzít odpo-
vědnost, motivovat lidi ve svém týmu a v neposlední řadě 
efektivně řešit konflikty. Proto se tato rozšiřující kvalifikace 
nezaměřuje jen na odborné, ale i na osobnostní požadavky 
a zprostředkovává cenné know-how, a to především v ob-
lasti organizace a personálního vedení. Celý koncept byl 
diskutován v rámci regionálního Kulatého stolu jednatelů 
s předními německými firmami ze zpracovatelského prů-
myslu, které investovaly v západních Čechách, a následně 
přizpůsoben požadavkům jejich zaměstnanců.

Pilotní ročník startuje s patnácti účastníky ze sedmi re-
gionálních firem. Během pravidelných setkání ve formě 
intenzivního tréninku s důrazem na využití v praxi si 
studenti osvojí klíčové dovednosti a znalosti nezbytné pro 
vedoucí pracovníky ve výrobě. K výukovému programu 

patří také moderované výměny zkušeností v jednotlivých 
společnostech, při kterých budou účastníci prezentovat 
aktuální firemní témata a diskutovat možná řešení. Úspěšní 
absolventi obdrží certifikát Obchodní a průmyslové komory 
Regensburg.

Regionální kancelář Plzeň chce tuto rozšiřující kvalifikaci 
nabízet v regionu dlouhodobě a etablovat ji na trhu dalšího 
vzdělávání.
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Meisterschüler, Firmenvertreter und Vertreter der 
Trägerinstitutionen I Mistři-studenti, zástupci firem 
a zástupci organizátorů

Bernard Bauer (DTIHK, rechts) und Richard Brunner (IHK 
Regensburg, links) begrüßen die Teilnehmer I Bernard 
Bauer (ČNOPK, vpravo) a Richard Brunner (IHK Regensburg, 
vlevo) vítají účastníky


