Často kladené otázky týkající se problematiky VDA 6.3
Otázka 1

Mám zájem o kvalifikaci certifikovaného auditora procesu VDA 6.3.
Co k tomu potřebuji?
Potřebujete souhlas se složením zkoušky. Zašlete nám, prosím, vyplněnou přihlášku.

Jaké náležitosti musí přihláška obsahovat, aby byla má účast u zkoušky
odsouhlasena?
-

-

Otázka 2

Certifikát o absolvování 4denního kurzu „Kvalifikace auditora procesu VDA 6.3“
nebo
Certifikát o absolvování kurzu „Upgrade z VDA 6.3 (2010) na VDA 6.3 (2016)“
včetně certifikátu dokládajícího kvalifikaci v oblasti VDA 6.3 (2010) (získanou
absolvováním kurzu o délce alespoň 3 dny, a ne staršího než 3 roky)
Potvrzení o kvalifikaci auditora dle ČSN EN 19011
Alespoň 5 let odborné praxe, z toho minimálně 2 roky v oblasti managementu
kvality

Chci se přihlásit ke zkoušce VDA 6.3, ale chybí mi kvalifikace auditora.
Co mám dělat?
Pro získání kvalifikace v oblasti VDA 6.3 dostačuje současně kvalifikace dle norem
ISO 9001, ISO/TS 16949, DGQ-Auditor, EOQ-Auditor atd.
Požadavek lze splnit také absolvováním některého z níže uvedených kurzů:
-

Kvalifikace auditora VDA
Technik kvality + Auditor kvality
Interní auditor IATF 16949
Interní auditor ISO 9001 a IATF 16949
Interní auditor kvality - QVA

Obecně lze říci, že základem je absolvování kurzu o minimální délce 3 dny.

Otázky 3

Chci se přihlásit ke zkoušce v oblasti VDA 6.3, ale chybí mi požadovaná
pětiletá odborná praxe.
V případě, že má uchazeč alespoň 3 roky odborné praxe (lze uznat i dobu strávenou
zaškolováním) nejlépe ve výrobě v rámci automobilového průmyslu včetně nejméně
jednoho roku v oblasti řízení kvality.

Otázka 4

Jak si mohu od roku 2017 prodloužit platnost certifikace VDA 6.3?
Vyplňte přihlášku k recertifikaci a zašlete nám ji spolu s dalšími doklady tam
uvedenými.

Otázka 5

Kolik stojí prodloužení platnosti certifikace?
Cena je 3.700 Kč (150 Euro). K ceně bude připočtena DPH.
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Otázka 6

Žádost o prodloužení platnosti certifikace VDA 6.3 se mi nepodařilo poslat
včas. Jak mohu získat nový certifikát?
O prodloužení platnosti lze požádat nejdéle jeden rok po jejím vypršení.
Pokud certifikace pozbyla platnosti před více než rokem, musíte absolvovat
aktualizační kurz a složit zkoušku.

Otázka 7

Jsou kurzy VDA 6.3 také v angličtině?
Seznam licenčních partnerů VDA QMC naleznete na stránkách VDA QMC. Kurzy od
jiných poskytovatelů nebudou uznány pro účast na zkoušce.

Otázka 8

Nepodařilo se mi složit znalostní test v rámci recertifikačního kurzu. Mohu
přesto platnost své certifikace prodloužit?
Nejprve musíte znalostní test zopakovat a úspěšně složit.

Otázka 9

Účastník kurzu nesložil zkoušku VDA 6.3 (2010). Může zkoušku znovu skládat
v roce 2017?
Ano, písemnou i ústní část zkoušky VDA 6.3 (2010) lze opakovat až do 31. března 2017.
Po úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát VDA 6.3 (2010).
Aktualizační kurz je pak nutné absolvovat nejpozději do 30. června 2018.
Od 1. dubna 2017 je základním požadavkem absolvování aktualizačního kurzu VDA 6.3.
Část zkoušky, kterou uchazeč nesloží (písemná a/nebo ústní) lze opakovat již podle
pravidel VDA 6.3 (2016). Po úspěšném složení zkoušky bude uchazeči vydán certifikát
VDA 6.3 (2016).

Otázka 10

Uchazeč absolvoval moduly A a BII, ale zatím nesložil zkoušku VDA 6.3 (2010).
Může tak učinit v roce 2017?
Ano, zkoušku VDA 6.3 (2010) lze skládat až do 31. března 2017. Po úspěšném složení
zkoušky bude uchazečovi vydán certifikát VDA 6.3 (2010). Aktualizační kurz je pak
nutné absolvovat nejpozději do 30. června 2018.
Od 1. dubna 2017 je základním požadavkem absolvování aktualizačního kurzu VDA 6.3.
Poté lze přistoupit ke zkoušce VDA 6.3 (2016). Po úspěšném složení zkoušky bude
uchazeči vydán certifikát VDA 6.3 (2016).

Otázka 11

Moje kvalifikace auditora procesu VDA 6.3 (certifikát a průkaz auditora)
propadla 1. listopadu 2016. Jak získám rekvalifikaci/prodloužení platnosti?
V roce 2017 absolvujte aktualizační kurz VDA 6.3 a poté požádejte o prodloužení
platnosti.

Otázka 12
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Absolvujte aktualizační kurz a složte zkoušku u VDA QMC nebo některého z našich
licenčních partnerů.

Otázka 13

Bude nové vydání žluté nebo červené?
Kniha bude mít červenou barvu.

Otázka 14

Bude součástí červené knihy kontrolní tabulka (check sheet) pro zápis
hodnocení? Pokud ano, kde tuto tabulku získají stávající auditoři?
Společně s červenou knihou bude k dispozici také aktualizovaný excelovský nástroj.
Poskytujeme ho účastníkům kurzu ke stažení, ačkoliv e-mailem je to také možné.

Otázka 15

Bude po vydání nové verze ta předchozí již zastaralá?
Ano, ale přechodné období skončí až 30. června 2018.
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