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Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou - prvotní zkouška

Zkouškou získáte kvalifikaci procesního auditora 1. a 2. stranou dle standardu IATF 16949. Zkouška je v licenci VDA QMC. Certifikační
zkoušky realizujeme společně se zkouškami na Auditora VDA 6.3. Vyberte si termín zkoušky na stránce "Auditor VDA 6.3 -prvotní
zkouška" a vyplněnou přihlášku na auditora IATF 16949 1. a 2. stranou zašlete na hofmanova@csq.cz i uvedením data vybrané
zkoušky. Nově se vystavují pouze certifikáty v elektronické podobě. Kartičky auditorů se již nevystavují.

Termíny
16.9.2022

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Místo konání
ČSJ Praha

7 200 Kč

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

Charakteristika
Požadavky na vzdělání a praxi
minimálně 2 let praxe v automobilovém průmyslu;
absolvování alespoň tří úplných interních auditů systému dle normy ISO 9001 za poslední tři roky. Audity se vyplňují do tabulky na
straně 4 přihlášky.

Další požadavky
Žadatel je povinen absolvovat licenční kurz Auditor IATF 16949 1. a 2. stranou - IATFV.
Žadatel je povinen absolvovat minimálně dvoudenní kurz na Core-Tools; má 2 možnosti:
licenční kurz Automotive Core Tools pro auditory - ACT VDA (u VDA QMC - ID 417)
nebo
nelicenční kurz na téma Core-Tools a následně absolvovat online Quiz na stránkách VDA QMC (v češtině k dispozici
na www.csq.cz/index.php)

Seznam licenčních partnerů VDA QMC naleznete na: http://vda-qmc.de/en/training-and-professional-development/training-licensee/.
Kurzy od jiných poskytovatelů nebudou uznány pro účast na zkoušce.

Doplňkové informace
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Úspěšný uchazeč získává elektronicky certifikát Auditora IATF 16949 1. a 2. stranou, který je evidován v databázi VDA
QMC a ČSJ.

Dokumenty ke stažení
Schéma kvalifikace Auditorů IATF 16949 1. a 2.stranou.
Požadavky na kurz Core tools od 1.4.2020 - v češtině.
Přihláška ke zkoušce v češtině

Postup certifikace

Vyplnění přihlášky z Doplňkových informací, přiložení všech potřebných dokladů v elektronické podobě a zaslání e-mailem
odpovědné osobě COp. Do přihlášky vyznačte vybraný termín zkoušky, které jsou vyhlášeny pro VDA 6.3 Auditor VDA 6.3 - prvotní
zkouška — Česká společnost pro jakost (csq.cz) . Vámi vybraný termín bude otevřen i pro zkoušku auditora IATF 16949 1. a 2.
stranou.
Vyhodnocení míry splnění požadavků žadatele ze strany ČSJ
Případné dodatečné doplnění požadovaných dokumentů
Rozhodnutí o připuštění ke zkoušce

Vlastní zkouška:

Zkouška je rozdělena na dvě části: písemnou a ústní.
Postup je následující:
Přivítání a kontrola osobních dokladů (přineste si, prosím, občanský průkaz s fotografií nebo pas)
Seznámení s průběhem zkoušky, zodpovězení obecných otázek
Ústní a písemná zkouška (délka přestávek a prodlevy mezi jednotlivými částmi zkoušky se mohou lišit, pauza na oběd se vyhlašuje
mezi 12. hodinou a 13.45 hod.)

Písemná zkouška
V písemné části zkoušky prokazuje uchazeč obecný přehled. Zkouška sestává ze 40 otázek.
U každé otázky jsou uvedeny 4 možné odpovědi. Správná je vždy pouze jedna. Jedná se o prosté cvičení s možností výběru.
Za každou správnou odpověď získává uchazeč jeden bod (maximum je 40 bodů). Uchazeč splní písemnou část zkoušky, pokud
správně zodpoví alespoň 70 procent všech otázek (minimálně 28 otázek). Nezáleží na tom, které otázky uchazeč zodpoví správně
- jediným kritériem je procentuální úspěšnost.
Uchazeč, který zodpoví správně méně než 70 procent otázek, musí písemnou část zkoušky opakovat (více informací v další části
tohoto dokumentu).
Během zkoušky není dovoleno používat žádné pomůcky. Písemná zkouška trvá 60 minut.
Ústní zkouška: případové studie
V rámci ústní zkoušky uchazeč prokazuje schopnost aplikovat své znalosti v praxi za použití vhodných příkladů.
Ústní část zkoušky je rozdělena na 30 minut přípravy a 20 minut pohovoru se dvěma zkoušejícími. Uchazeči můžou používat
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tištěné materiály získané během licenčních kurzů VDA (včetně normy), ale musejí si je sami donést.
Zkoušející se mimo jiné zaměří na hodnocení prezentačních dovedností a vystupování uchazeče.
Výsledek zkoušky
Výsledek ústní zkoušky se uchazeč dozví společně s výsledkem zkoušky písemné na závěr své ústní části zkoušky.
Pokud uchazeč uspěje v obou částech zkoušky, je mu vystaven certifikát a kartička Auditora IATF 16949 1. a 2. stranou s platností
na 3 roky.
Pokud uchazeč v některé části zkoušky neuspěje, pak opakuje jen tu část, ve které neuspěl.
Cena zkoušky:

První řádný pokus (vč. certifikátu)

7.200 Kč (290 Euro)

Opravná zkouška - písemná část

3.000 Kč (120 Euro)

Opravná zkouška - ústní část

4.000 Kč (160 Euro)

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

Místa konání
ČSJ Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha 1
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