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Auditor VDA 6.3 – recertifikace

Platnost certifikátu a kartičky auditora VDA 6.3 je 3 roky. Po 3 letech je nutné projít recertifikací. Pokud žadatel splní všechny
požadavky, zkouška se neskládá. Recertifikace je v licenci VDA QMC.

Termíny
31.12.2021

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
4 100 Kč
165 €

Přihlásit se ke zkoušce
Pokud Vám termín nevyhovuje nebo není vypsán, na dalším termínu se domluvíme.

Charakteristika
Požadavky na obnovení certifikátu Auditor VDA 6.3 po 3 letech:
1.

Termín podání žádostí o recertifikaci:

Žádost o recertifikaci lze podat nejdříve 4 týdny před skončením platnosti certifikátu a nejpozději 3 měsíce po skončení jeho
platnosti. Pokud Vám propadne platnost certifikátu o více, jak 3 měsíce, pak bude nutné znova absolvovat zkoušku.
2.

Doložení kurzů pro recertifikaci:

Pro splnění podmínek recertifikace je třeba úspěšně absolvovat Quiz VDA QMC.
V češtině na https://vdaqmccoretools.blinkit.de/courses/ANbsDJKRuqJGjLBrg.
V němčině a angličtině na vda-qmc.de/aus-und-weiterbildung/automotive-core-tools-online-quiz/.
(Doložení absolvování alespoň dvoudenního kurzu na Core-Tools je nepovinné).
Pokud žadatel neuspěje v Quizu, pak bude muset absolvovat licenční kurz - Automotive Core Tools pro auditory - ACT VDA (u VDA
QMC - ID 417). Uznává se i absolvování uvedeného kurzu bez předchozího absolvování Quizu.
3.

Doložení auditů pro recertifikaci:
Pro splnění podmínek recertifikace je třeba doložit alespoň 5 procesních auditů, v minimální délce trvání 10 auditodnů. Minimálně
1x by měl žadatel doložit auditování každého prvku P2-P7, nemusí být v rámci 1 auditu.
Uznány budou maximálně 2 vzdálené nebo hybridní audity procesu. Hybridní audit je takový audit, který je z části proveden
vzdáleně. Následující doporučení VDA se týká vzdálených auditů VDA 6.3:viz VDA 6.3_Remoteaudits
Při nesplnění této podmínky bude nutné absolvovat jednodenní VDA 6.3 Workshop (ID 341).

Doplňkové informace
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Změna recertifikace auditorů VDA 6.3, v souvislosti s šířením koronoviru.
Držitelé certifikátů auditora VDA 6.3 s platností do 30.9.2021 mají možnost podat žádost o recertifikaci do 31.12.2021. Do této
doby také zůstávají v platnosti jejich certifikáty.
Toto prodloužení je dle vyjádření VDA QMC poslední, žádné další již nebude aplikováno.
Prohlášení VDA QMC:

- v češtině
- v angličtině
Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech ke stažení:
Přihláška k recertifikaci VDA 6.3.
Audity na dálku - VDA 6.3
Schéma recertifikace VDA 6.3 v češtině

Postup certifikace

Registrace na vybraný termín dodání podkladů pro recertifikaci VDA 6.3 přes webové stránky.

Vyplnění přihlášky z Doplňkových informací , přiložení všech potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem
odpovědné osobě COp.
Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o recertifikaci
Zaslání požadavku na vystavení nového certifikátu a karty auditora na VDA QMC
Vše se řeší elektronicky.
Požadavek na vystavení nových certifikátů a kartiček auditorů VDA 6.3 se zasílá na VDA QMC vždy hromadně pro všechny
žadatele na konci daného měsíce.
Pro každý měsíc je stanoven termín recertifikace s datem posledního dne v daném měsíci. Na tento termín je možné se hlásit v
průběhu celého měsíce.

Bližší informace
Ing. Romana Hofmanová
T: +420 221 082 253
E: hofmanova@csq.cz
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