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Manažer metrologie

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

Charakteristika
Požadavky na vzdělání a praxi:
Základní vzdělání + vyučení v oboru, 3 roky praxe,
nebo středoškolské odborné vzdělání, 1 rok praxe.

Další požadavky
Proškolení v oblasti metrologie v rozsahu 50 hodin
Zpracování případové studie, více v postupu certifikace.

Doplňkové informace
Požadované znalosti v oblasti kvality lze získat na kurzech pořádaných ČSJ. Absolvování kurzu ČSJ není podmínkou.
50 hodin výuky nemusí být pouze prezenční formou, uznává se až 40 % studia např. online formou nebo formou workshopu či
zpracování případové studie.

Doplňkové informace
Platnost certifikátu
3 roky

Dokumenty ke stažení
Požadavky na odborné znalosti uchazečů o certifikaci QMe.

Postup certifikace
Vyplnění odpovídající přihlášky Formuláře přihlášek používaných ČSJ — Česká společnost pro jakost (csq.cz) , 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 připuštění ke zkoušce
Zkouška skládající se ze 2 částí:
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Písemná zkouška: písemný test znalostí – na obor metrologie.
Ústní zkouška: ověření požadovaných znalostí otevřenými otázkami a obhajoba případové studie.

Požadavky na obsah případové studie ke zkoušce
Rozsah případové studie
Studie musí být zpracována v rozsahu 15 – 20 stran, Titulní strana bude obsahovat téma studie, datum zpracování a jméno autora,
název firmy autora. Součástí studie je obsah jednotlivých kapitol. Studie bude vhodně svázána (např. kroužkovou vazbou).
Podkladový materiál případové studie nesmí být již existující dokument (např. řídící směrnice pro určitý postup).
Obsah případové studie
Představení firmy.
Účel zadání.
Popis současného stavu.
Návrh řešení.
Závěr, termíny, realizace, náklady, přílohy.

Bližší informace
Ing. Monika Ryšánková
T: +420 221 082 255
E: rysankova@csq.cz
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