Názov školenia:
Výklad požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016
Anotácia školenia:
Cieľom kurzu je účastníkom napomôcť a osvojiť si znalosti v oblasti systémov
manažmentu kvality podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF
16949:2016, pripraviť ich na budovanie a efektívne využívanie nástrojov kvality v
podnikovej praxi pre odvetvie AUTOMOTIVE. Základom je správne identifikovať
jednotlivé kapitoly a požiadavky novelizovaných noriem a zosúladiť ich kultúrou
spoločnosti a už zavedeným systémom manažérstva kvality v organizácii.
Skúsení lektor (Audítor druhou stranou (IATF) a audítor treťou stranou (ISO 9001)
v oblasti QMS), oboznámi účastníkov školenia s výkladom noriem a prípadovými
štúdiami prihliadnuc na požiadavky zákazníkov automobilového priemyslu.
Osnova školenia zohľadňuje aktualizované požiadavky a dodatky v súlade IATF
(https://www.iatfglobaloversight.org/)
Hlavné okruhy tém:
− porozumenie špecifickým požiadavkám noriem ISO 9001:2015 a
IATF16 949:2016 pre udržiavanie systému manažérstva kvality,
− výklad jednotlivých požiadaviek a prvkov normy v prepojení na
prax,
− získanie potrebných zručností pre prípravu na interné audity prvou
stranou, externé audity druhou a treťou stranou.
Okrem systémových informácií bude venovaný dôraz na praktickú aplikácie
požiadaviek normy IATF a ISO 9001.
Cieľová skupina účastníkov:
− pracovníkom, ktorí budú zavádzať a udržovať systém manažérstva
kvality podľa ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016,
− pracovníkom, ktorí sa podieľajú na monitorovaný a riadení systému
manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016,
− vedúcim útvarov riadenia kvality, produkcie, logistiky a pracovníkom,
ktorí chcú byť oboznámení s požiadavkami noriem ISO 9001:2015
a IATF 16 949:2016.
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Celkový rozsah vzdelávacej aktivity (rozsah 16 hodín):
1. deň:
08:30 – 09:00 ........... Úvodné predstavenie problematiky školenia.
09:00 – 12:30 ........... Výklad normy a jej aplikácia v organizácií.
Výklad požiadaviek noriem ISO 9001 v súlade s kontextom
organizácie.
IATF 16949 – výklad normy a jej aplikácia v organizácií
12:30 – 13:00............ Obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 ........... Výklad normy a jej aplikácia v organizácií.
Výklad požiadaviek noriem ISO 9001 v súlade s kontextom
organizácie.
IATF 16949 – výklad normy a jej aplikácia v organizácií
16:00 – 16:30............ Súhrn poznatkov za 1. deň školenia.
Diskusia.
2. deň:
08:30 – 09:00 ........... Úvodné opakovanie problematiky z prvého dňa školenia.
09:00 – 12:30 ........... Výklad normy a jej aplikácia v organizácií.
Výklad požiadaviek noriem ISO 9001 v súlade s kontextom
organizácie.
IATF 16949 – výklad normy a jej aplikácia v organizácií
Manažment rizík
Požiadavky externých strán
12:30 – 13:00............ Obedňajšia prestávka
13:00 – 16:00 ........... Výklad normy a jej aplikácia v organizácií.
Výklad požiadaviek noriem ISO 9001 v súlade s kontextom
organizácie.
IATF 16949 – výklad normy a jej aplikácia v organizácií
Manažment rizík
Požiadavky externých strán
16:00 – 16:30............ Súhrn poznatkov zo školenia.
Diskusia.
Rozsah školenia:
2 dni.
Odborný garant:
Ing. Róbert Jánošík
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Audítor druhou stranou (IATF) v oblasti QMS
Audítor treťou stranou (ISO 9001) v oblasti QMS
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Ukončenie školenia:
Po úspešnom absolvovaní účastníci získajú certifikáty o absolvovaní školenia „Výklad
požiadaviek medzinárodných noriem ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016“.
Certifikát má medzinárodnú validitu.
Cena školenia:
OPEN školenie

IN-HOUSE školenie

ZÁKLADNÁ CENA

ZÁKLADNÁ CENA

Cena bez DPH / os

335 €

Cena s DPH / os

402 €

Individuáná dohoda s
klientom
Individuáná dohoda s
klientom

V cene je zahrnuté
• poplatok za kurz CAE®,
• rozsiahle školiace materiály,
• skúsený lektor s audítorskou praxou (výkon auditov druhou a treťou stranou),
• občerstvenie.
Uzávierka kurzu je 7 dní pred začiatkom konania kurzu.
Pri registrácii viacerých účastníkov z jednej firmy poskytujeme na druhého a ďalších
účastníkov zľavu vo výške 10 %.
Stornopoplatky:
Ak sa účastník nedostaví alebo zruší svoju účasť 7 a menej dní pred začiatkom
konania záväzne objednaného kurzu:
•
•

záväzne prihlásený účastník vyšle za seba náhradníka, nie sú účastníkovi
účtované žiadne storno poplatky. Účastník však odosiela svoju žiadosť o
zaradení náhradníka v e-mailovej podobe.
záväzne prihlásený účastník za seba nepošle náhradníka, sú účastníkovi
účtované storno poplatky vo výške 100% kurzovného.

Spracovanie osobných údajov:
Informácie ohľadom použitia vašich údajov a uplatnenia vašich práv, najmä práva
namietať spracovanie vašich osobných údajov je uvedené na stránke
https://www.auditcistoty.com/cleanliness-audits-excellence/kontakt/ v sekcii ZÁSADY
OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV.
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