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Formare auditori interni ai sistemelor de management al calitãþii

Obiectivele cursului:

Tematica:

Cui se adreseazã?

Alte informaþii:

- ajutã participanþii sã dobândeascã abilitãþile ºi cunoºtinþele necesare pentru a conduce audituri ºi autoevaluãri conform cerinþelor 
SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calitãþii. Cerinþe.  
- prin intermediul activitãþilor / grupe, jocurilor de roluri ºi discuþiilor, participanþii obþin un nivel de înþelegere avansat al principiilor 
de audit ºi al aplicãrii ghidului SR EN  ISO 19011:2011 - Ghid pentru auditarea sistemelor de management, în vederea implementãrii 
unor programe de audit eficace pentru sistemul de management al calitãþii

- reglementãrile actuale referitoare la activitatea de audit, diferenþa între acreditare ºi certificare, organisme de acreditare, 
organisme de certificare, tipuri de audit

-  cerinþele SR EN ISO 9001:2015

- îndrumãrile SR EN ISO 19011:2011
- termeni ºi definiþii referitoare la audit
- etapele auditului
- elaborarea programului de audituri, a planului de audit, a chestionarului de audit, a raportului de audit
- formularea ºi clasificarea neconformitãþilor
- competenþa ºi evaluarea auditorilor
- joc de roluri auditor - auditat  

- participanþilor responsabili de auditarea unui sistem de management al calitãþii
- practicienilor care vor efectua audituri 
- consultanþilor ce doresc sã efectueze audituri independente 
- auditorilor existenþi care doresc sã-ºi dezvolte tehnicile de auditare a sistemului de management al calitãþii

- durata: 5 zile x 4 h / zi
- materialul de curs este personalizat ºi conþine exerciþii ºi aplicaþii bazate pe specificul organizaþiei dumneavoastrã
- este recomandatã participarea anterioarã la cursul de prezentare generalã a cerinþelor standardului SR EN ISO 9001:2015;  este, de 
asemenea, recomandat ca participanþii sã posede cunoºtinþe generale cu privire la practicile de afaceri ºi cu privire la sistemele de 
management
- pe parcursul instruirii (în fiecare dintre primele patru zile de curs) se desfãºoarã o examinare de evaluare continuã a participanþilor. 
Informaþii detaliate legate de aceste evaluãri  sunt furnizate în timpul cursului
- în ziua a cincea se desfãºoarã un examen final cu o duratã de 2 ore. Informaþii detaliate legate de acest examen sunt furnizate în 
timpul cursului
- certificate de absolvire sunt eliberate pentru participanþii care întrunesc minimum 70% din punctajul alocat atât evaluãrilor 
continue, cât ºi examenului final
- celor care nu întrunesc condiþiile de absolvire le sunt eliberate certificate de participare

- cap. 1 - Domeniu de aplicare - cap. 6 - Planificare
- cap. 2 - Referinþe normative - cap. 7 - Suport
- cap. 3 - Termeni ºi definiþii - cap. 8 - Operare
- cap. 4 - Contextul organiza?iei - cap. 9 - Evaluarea performan?elor
- cap. 5 - Leadership - cap. 10 - Îmbunãtã?ire
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