„ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső auditori
ismeretek” - engedélyhez nem kötött szakmai továbbképzés
A képzés célja: Felkészítés az ISO 9001:2015 változásainak való megfelelésre
A tanúsított minőségirányítási rendszerrel rendelkező szervezeteknek át kell alakítani
rendszerüket, hogy az új ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek megfeleljenek. A
szabvány szerinti működés kialakítása, a bevezetés és a tanúsító auditra való felkészülés
szükségessé teszi, hogy a minőségügyi vezetők, munkatársak, belső auditorok ismerjék,
jól értelmezzék és képesek legyenek alkalmazni a szabvány elvárásait.
Tanfolyamunk célja a minőségügyért felelős vezetőkkel és a vállalati minőségügyben
tevékenykedő munkatársakkal az új követelményeket és a bevezetésben alkalmazandó
módszereket megismertetni.
Aki




résztvesznek a továbbképzésen, megismerik:
az új szabvány koncepcióját, alapelveit
a vállalati kockázatok felmérését, értékelését és kezelését
a szabvány követelményeit, ami alapján képesek lesznek:
jelenlegi rendszerük módosítására, a dokumentált információk körének
meghatározására
kockázatértékelési módszer alkalmazására, és a kockázatok felügyeletére
a folyamatok teljesítményének mérésére alkalmas módszer gyakorlati
kialakítására és bevezetésére
a vezetői felülvizsgálatok tervezésére, megvalósítására.

A résztvevők képesek lesznek továbbá az új szemléletű belső auditok irányítására és
végzésére.
A tanfolyam témakörei:
 Minőségügyi alapok
 ISO 9001:2015 szabvány követelményei (fejezetenként feldolgozva)
 Auditálási ismeretek az ISO 19011:2011 szabvány alapján
Tematika és tanfolyami program az 1. sz melléklet szerint.
Előadó: Némethné dr. Erdődi Katalin
Időpontok: 2017. december 4., 5., 6., 09.00-16.30 óráig
Jelentkezési határidő: 2017. november 24.
Helyszín: OKISZ Székház, 1146 Budapest, Thököly út 58-60.
Részvételi díj:
TMTE, MKE tag: 84.000 Ft/fő + ÁFA
Nem tagok:
93.000 Ft/fő + ÁFA
Amennyiben, ha egy vállalkozástól 2 vagy több fő jelentkezik, 5% kedvezményt nyújtunk
a képzési díjból.
További tudnivalók






A TMTE ezen képzése engedélyhez nem kötött, szakmai továbbképzésként valósul meg.
Tanfolyam törlése, elhalasztása: A képzés induló létszámhoz kötött (jelen esetben 5 fő).
Amennyiben nem jön össze elegendő számú jelentkező, a tanfolyam törlésre, illetve halasztásra
kerül.
Az „ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső auditori ismeretek” oklevelet kapnak
azok, akik a képzés valamennyi óráján aktívan jelen voltak, és sikeres vizsgát tettek, valamint
képzési díjat maradéktalanul befizették.
A tanfolyam díja tartalmazza a képzés, a tananyag, a vizsga, az ebéd és a kávészünetek, a
terembélet, az oktató díját, valamint a szervezési költségeket.
Az ebéd: a helyszínen büfé működik. Az akuális menüből lehet választani. A részvételi díj csak
a menü árát tartalmazza, az egyéb, külön igények egyénileg fizetendők helyszínen a büfés
kollegának.
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