Často kladené dotazy týkající se
VDA 6.3 - Kvalifikace auditora procesu
1.

Jaké možnosti vzdělávání v oblasti VDA 6.3 se zájemcům o kvalifikaci auditora
procesu nabízejí?
K dispozici je standardní čtyřdenní kurz prvotní kvalifikace pro interní i externí auditory
(dodavatele).
„VDA 6.3 - Kvalifikace auditora procesu“
Po úspěšném absolvování kurzu a složení vědomostní zkoušky získá uchazeč
certifikát, který slouží jako doklad o dosaženém vzdělání auditora.1
Auditoři zajišťující audity pro jiné organizace jako externí službu musejí mít také
certifikát VDA 6.3.2 Kromě výše uvedeného je třeba brát ohled také na specifické
požadavky zákazníka, které jdou nad rámec požadavků uvedených v publikaci VDA
6.3. V takovém případě je původní certifikát VDA 6.3 vyžadován jako důkaz, například
pro interní auditory procesu. O vydání certifikátu lze požádat na základě absolvování
této vzdělávací aktivity:
„VDA 6.3 - Zkouška pro certifikované auditory procesu“
Po úspěšném složení zkoušky (70 %) je vydán certifikát označený registračním číslem.
Spolu s ním je vydána také průkazka auditora. Tyto dokumenty slouží jako důkazy o
dosažené kvalifikaci auditora.
Platnost certifikátu je tři (3) roky od data složení zkoušky. Před uplynutím platnosti je
nutné požádat o její prodloužení. Nově vydaný certifikát bude opět platit tři (3) roky.
Podrobnosti jsou vedeny v bodech 8 až 11.
Zároveň je možné kurz a zkoušku spojit, tzn. absolvovat pětidenní kurz:
„VDA 6.3 - Kvalifikace auditora procesu – týdenní kurz“
I zde platí, že po úspěšném složení zkoušky (70 %) je vydán certifikát označený
registračním číslem. Spolu s ním je vydána také průkazka auditora. Tyto dokumenty
slouží jako důkazy o dosažené kvalifikaci auditora.
Přechod na VDA 6.3 (2016)
V roce 2016 byla vydána revidovaná publikace VDA 6.3. Přechodné období končí 30.
června 2018. Během tohoto období mají všichni stávající

1 cf.
2 cf.

Svazek VDA 6.3 (2016), str. 19
Svazek VDA 6.3 (2016), str. 21
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auditoři VDA 6.3 možnost přejít na novou revizi během jediného dne:
„VDA 6.3 - Aktualizační kurz: z VDA 6.3 (2010) na VDA 6.3 (2016)“
Po absolvování kurzu a úspěšném složení vědomostního testu je vydán certifikát
potvrzující kvalifikaci. V kombinaci s již vydanými doklady – certifikátem VDA 6.3
(2010) nebo certifikátem VDA 6.3 (2010) modul BII („Životní cyklus produktu“) - se pak
kvalifikace považuje za dostatečnou. O nový certifikát VDA 6.3 (2016) se potom žádá
až s uplynutím platnosti stávajícího certifikátu VDA 6.3 (2010).
Nicméně i auditoři procesu, kteří do 30. června 2018 jednodenní aktualizační kurz VDA
6.3 neabsolvují, můžou svou kvalifikaci VDA 6.3 (2010) řádně aktualizovat. Musejí
proto absolvovat dvoudenní kurz:
„VDA 6.3 - Kompetenční kurz pro certifikované auditory procesu“
Tento kurz je koncipovaný také pro certifikované auditory VDA 6.3, kteří si přejí udržet
svou kvalifikaci, ale mají malou auditní praxi.
Po absolvování kurzu a úspěšném složení vědomostního testu je vydán certifikát
potvrzující dosaženou kvalifikaci. Pokud nejsou k dispozici důkazy o provedených
auditech, uvede toto uchazeč při podání žádosti o prodloužení platnosti certifikátu.
Podrobnosti o procesu prodloužení platnosti jsou vedeny v bodech 8 až 11.
2.

Jak získat souhlas s absolvováním zkoušky VDA 6.3?
Souhlas zúčastnit se zkoušky VDA 6.3 je vydán po úspěšné kontrole podané přihlášky.
Zákazníci VDA QMC můžou přihlášky podávat prostřednictvím této adresy:
www.vda-qmclearning.de/module/antragsbearbeitung/forms/vda6.3_examinationday_new.php
Licenční partneři VDA QMC umožní svým zákazníkům podat přihlášku jinými způsoby:
- například prostřednictvím PDF formuláře, který je ke stažení z jejich internetových
stránek, nebo zaslán emailem.

3.

Jaké požadavky musí uchazeč splnit, aby získal souhlas s absolvováním
zkoušky VDA 6.3?
a) Certifikát o absolvování čtyřdenního kurzu „VDA 6.3 - Kvalifikace auditora
procesu“; nebo
Certifikát dokládající absolvování kurzu „VDA 6.3 - Aktualizační kurz: z VDA
6.3 (2010) na VDA 6.3 (2016)“ společně s důkazy o kvalifikaci v oblasti VDA
6.3 (2010)
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b) Kvalifikace auditora dle DIN EN ISO 19011
c) Alespoň 5 let praxe v oblasti průmyslu, z toho 2 roky v managementu kvality
4.

Jaké důkazy o kvalifikaci dle VDA 6.3 (2010) jsou uznávány jako dostatečné k
získání souhlasu s absolvováním zkoušky VDA 6.3?
Certifikát o absolvování staršího kurzu „VDA 6.3 - Modul B II
- Audit procesu – Životní cyklus produktu“ organizovaného VDA QMC nebo licenčním
partnerem.
Kromě toho je možné uznat také důkazy o kvalifikaci v oblasti VDA 6.3 získané
prostřednictvím jiných školicích organizací, pokud kurz trval alespoň 3 dny a uchazeč
ho absolvoval ne déle než před třemi lety.

5.

Jaká kvalifikace auditora je dostatečná k získání souhlasu s absolvováním
zkoušky VDA 6.3?
Jako kvalifikace auditora v oblasti VDA 6.3 se uznávají kurzy ISO 9001, ISO/TS a/nebo
IATF 16949, DGQ atd. Požadavek na základní kvalifikaci plní také tyto kurzy VDA:
-

Kvalifikace manažera kvality VDA a interního auditora (4 moduly, každý tři dny,
plus jednodenní zkouška)
Kvalifikace auditora VDA (3 dny)

Obecně platí, že uchazeč musí absolvovat kurz v délce alespoň 3 dny.
6.

Lze kvalifikaci auditora nahradit důkazy o absolvovaných auditech?
Ne. Audity nenahrazují kvalifikaci auditora dle DIN EN ISO 19011.

7.

Lze podat přihlášku ke zkoušce VDA 6.3 bez doložení pětileté profesní praxe?
Publikace VDA 6.3 uvádí toto: Minimálně 3 roky zkušeností v průmyslu, zejména ve
výrobních organizacích automobilového průmyslu. V takovém případě lze zohlednit
záznamy o profesních školení.3

8.

Jak prodloužit certifikát VDA 6.3?
Certifikát se prodlužuje vždy po úspěšné kontrole podané žádosti. Zákazníci VDA QMC
můžou žádosti podávat prostřednictvím této adresy:

3

cf. Svazek VDA 6.3 (2016), str. 20
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www.vda-qmc-learning.de/module/antragsbearbeitung/forms/vda6.3_renewal_new.php
Licenční partneři VDA QMC umožní svým zákazníkům podat žádost jinými způsoby:
- například prostřednictvím PDF formuláře, který je ke stažení z jejich internetových
stránek, nebo zaslán emailem.
V případě, že uchazeč získal certifikát VDA 6.3 prostřednictvím licenčního partnera VDA
QMC, lze žádost o prodloužení jeho platnosti podat i u jiného licenčního partnera.
Po prodloužení platnosti platí nový certifikát další 3 (tři) roky od konce platnosti
původního certifikátu.
9.

Jaké důkazy musí uchazeč předložit s žádostí o prodloužení platnosti certifikátu
VDA 6.3?
a) Kopii stávajícího certifikátu VDA 6.3 / průkazky auditora
b) Minimálně 5 (pět) interních nebo externích auditů procesu a/nebo potenciálních
analýz (dohromady minimálně 10 dnů auditu) v roli hlavního auditora za dobu
platnosti certifikátu *)
c) Certifikát potvrzující absolvování „VDA 6.3 - Aktualizačního kurzu: z VDA 6.3
(2010) na VDA 6.3 (2016)“
nebo
Certifikát potvrzující absolvování „VDA 6.3 - Úplného kurzu pro certifikované
auditory procesu“
*) Pokud uchazeč nepředloží důkazy o praxi v provádění auditů, musí absolvovat kurz
„VDA 6.3 - Kompetenční kurz pro certifikované auditory procesu“.

10.

Kolik stojí prodloužení platnosti certifikátu?
Cena je 150 EUR plus DPH.

11.

Co se stane, když uchazeč nepředloží žádost o prodloužení platnosti certifikátu
VDA 6.3 včas?
O prodloužení platnosti lze požádat až jeden rok po skončení jeho platnosti. Po
prodloužení platnosti platí nový certifikát další 3 (tři) roky od konce platnosti původního
certifikátu.
Pokud uplyne od skončení platnosti certifikátu více než jeden rok, musí uchazeč znovu
absolvovat Aktualizační kurz / kompetenční kurz a složit zkoušku.
Po úspěšném složení zkoušky platí nový certifikát 3 roky od data zkoušky.

12.

Nesložil/a jsem vědomostí test VDA 6.3 v rámci aktualizačního / kompetenčního
kurzu. Lze platnost certifikátu VDA 6.3 i přesto prodloužit?
Aby mohla být platnost certifikátu VDA 6.3 prodloužena, je třeba předložit
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certifikát o absolvování aktualizačního nebo kompetenčního kurz VDA 6.3. To
znamená, že uchazeč musí složit nebo opakovat vědomostní test.
13.

Pořádají se kurzy VDA 6.3 také v anglickém jazyce?
V Německu nabízejí anglicky vedené kurzy VDA 6.3 tito licenční partneři:
GAB Europe GmbH
Heinrich Nauen Str. 6
41470 Neuss
info@gab-europe.de
www.gab-europe.de
MP-BusinessManagement GmbH
Goldbacher Str. 31
63739 Aschaffenburg
info@mp-bm.com
www.mp-bm.com
EnconAcademy
Karl-Marx-Straße 16
15745 Wildau
admin.eu@encona.co.za
www.encona.co.za
TÜV SÜD Akademie GmbH
Westendstr. 160
80339 Mnichov
red-akd@tuev-sued.de
www.tuev-sued.de/akademie_de
Kurzy VDA 6.3 v angličtině jsou nabízeny také ve Velké Británii:
SMMT
2680 Kings Court, The Crescent
Birmingham Business Park
Birmingham
B37 7YE
Velká Británie
enquiries@industryforum.co.uk
www.industryforum.co.uk

14.

Bude ke zkoušce VDA 6.3 připuštěn uchazeč, který se účastnil dřívějších kurzů
VDA 6.3 (2010) Modul A („Obecné základy pro auditory procesu“) a B II („Životní
cyklus produktu“), ale nesložil v té době zkoušku VDA 6.3 (2010)?
Ano, ale pouze v případě, že tento uchazeč dokončil aktualizační kurz VDA 6.3 nebo
kompetenční kurz VDA 6.3.
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15.

Jakým způsobem lze čínský certifikát VDA 6.3 (2010) převést na mezinárodně
uznávaný certifikát?
Čínský certifikát lze převést po absolvování aktualizačního kurzu VDA 6.3 (do 30.
června 2018) nebo kompetenčního kurzu VDA 6.3 a úspěšném složení zkoušky VDA
6.3 u VDA QMC, VDA QMC Čína nebo licenčního partnera VDA QMC.

16.

Co stane, pokud se uchazeč nemůže aktualizačního kurzu VDA 6.3 před 30.
červnem 2018 zúčastnit? Jakým způsobem může tento uchazeč získat kvalifikaci
podle nové VDA 6.3 (2016)?
Pokud uchazeč neabsolvoval aktualizační kurz VDA 6.3, musí absolvovat dvoudenní
kompetenční kurz VDA 6.3.

17.

Po 30. červnu 2018 již nesmějí být nabízeny žádné aktualizační kurzy VDA 6.3.
Platí toto i pro interní kurzy ve firmách?
Všechny interní kurzy ve firmách dojednané smluvně před 30. červnem 2018 lze
realizovat i po tomto datu. Cenové nabídky platí pouze do 30. června 2018; poté
pozbývají platnosti. Termíny obsažené v cenových nabídkách musejí být dojednány
smluvně do 30. června 2018. Po 30. červnu 2018 již není možné podávat nabídky na
aktualizační interní kurzy VDA 6.3.

18.

Jakým způsobem získá schválený lektor VDA 6.3 certifikát VDA 6.3 a průkazku
auditora, pokud je ještě nemá?
Někteří lektoři VDA 6.3 získali oprávnění bez toho, aniž by složili zkoušku VDA 6.3. V
případě, že takový lektor nyní pro svou práci potřebuje certifikát VDA 6.3 a průkazku
auditora, je možné domluvit speciální zkoušku určenou výhradně pro lektory VDA.
Více informací poskytne VDA QMC.

19.

Jakým způsobem může lektor VDA 6.3 prodloužit platnost svého certifikátu?
I lektor, který chce prodloužit platnost certifikátu VDA 6.3, musí předložit důkazy o
absolvování pěti (5) auditů procesu a/nebo potenciálních analýz.
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