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FMEA - Strategie přechodu

Termíny
19.9.2022
kapacita 20 osob, volno 15 osob

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Místo konání
Online

Lektor
Ing. Stanislav Křeček

3 190 Kč
Pro členy 2 871 Kč

Poptat kurz jako in-house
Kurz realizujeme u vás ve firmě nebo ve Vámi požadovaných prostorách.

Charakteristika
Cíle a přínosy
Cílem kurzu je pochopení hlavních konceptů v novém vydání harmonizované FMEA, inspirace pro přechod na nový harmonizovaný
standard FMEA AIAG/VDA.
Kurz je určen zkušeným uživatelům FMEA z oblasti návrhu a vývoje produktů a výrobních procesů, testování, plánování zkoušek a
řízení kvality v sériové výrobě (produktovým inženýrům, projektovým vedoucím, projektovým kvalitářům, procesním inženýrům,
inženýrům kvality, administrátorům a moderátorům FMEA, manažerům kvality, interním auditorům a dalším, kteří se ve své funkci
aktivně s metodikou FMEA setkávají).
Obsah
Hlavní koncepty Harmonizované metodiky FMEA VDA/AIAG
Porovnání dosavadních přístupů s novým přístupem podle Harmonizované metodiky FMEA VDA/AIAG
Integrace Harmonizované FMEA AIAG/VDA v QMS organizace
Výzvy spojené s implementací harmonizované metodiky, výměna zkušeností a společná diskuze k vybraným tématům
Předpoklady pro účast
předchozí školení FMEA podle modelu VDA nebo AIAG či dalších standardů
aktivní působení účastníka na FMEA v rámci organizace působící v dodavatelském řetězci automobilového průmyslu

Doplňkové informace
Doba trvání kurzu
1 den (8 hodin)

Odborný garant
Ing. Stanislav Křeček

Forma ukončení
Účastník po absolvování online kurzu obdrží osvědčení o účasti v PDF.
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Bližší informace
Irena Lukešová
T: +420 221 082 225
E: lukesova@csq.cz

Lektoři
Ing. Stanislav Křeček

Místa konání
Online
platforma ZOOM
odkaz na virtuální místnost bude zaslán na Váš email
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