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VDA 6.3 – Workshop pro certifikované auditory procesu

Termíny
12.8.2021
kapacita 12 osob, volno 0 osob

Místo konání
ČSJ Praha

Lektor
Ing. Elena Stibůrková

5 490,- bez DPH

24.9.2021
kapacita 12 osob, volno 0 osob

Místo konání
Online

Lektor
Ing. Michal Jančok

5 490,- bez DPH

24.11.2021
kapacita 0 osob, volno 0 osob

Místo konání
Hotel WEST, Bratislava

Lektor
Ing. Michal Jančok

0,- bez DPH

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

Charakteristika
Cíle a přínosy
Jednodenní workshop je předpokladem pro rekvalifikaci certifikovaných auditorů procesu a je určen pro certifikované auditory
procesu, kteří nemohou prokázat provedení požadovaného množství auditů procesu. Kurz mohou rovněž využít auditoři procesu bez
certifikace, kteří si chtějí ověřit dosavadní zkušenosti z auditorské praxe a získat nové poznatky pro provádění auditů dle VDA 6.3.
Workshop se soustředí na samostatné zpracování relevantního obsahu a požadavků VDA 6.3 pomocí případových studií.
Účastníci:
si opakováním doplní informace z témat: příprava, hodnocení a prezentace výsledků auditu
musí v rámci zadaných případových studií / auditních situací jednat samostatně
se naučí využívat poskytnuté dokumenty k přípravě a plánování auditu
se naučí hodnotit dané situace při auditu a důkazy a tím i v případě potřeby dovozovat zjištění z auditu
se naučí klasifikovat zjištění z auditu podle příslušných schémat pro hodnocení auditu
se naučí prezentovat výsledky auditu
Obsah
Výklad významných součástí přípravy auditu včetně analýzy rizik, hodnocení a prezentace výsledků auditu
Případová studie 1 (Příprava, plánování, prezentace plánu auditu)
Případová studie 2 (Auditu procesu vývoje), nebo 3 (Audit procesu sériové výroby)

Doplňkové informace
Doba trvání kurzu
1 den (8 hodin)
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Forma ukončení
Účastník při splnění minimálně 80 % docházky získá osvědčení VDA QMC o absolvování kurzu (kvalifikaci), které doloží k žádosti o
prodloužení platnosti certifikace.

Doporučení
Odpovědi na některé Vaše otázky z oblasti rekvalifikace auditora procesu VDA 6.3 naleznete u příslušné certifikace v části certifikace
osob.

Bližší informace
Irena Lukešová
T: +420 221 082 225
E: lukesova@csq.cz

Lektoři
Ing. Elena Stibůrková
předsedkyně ČSJ, lektorka
E: stiburkova@csq.cz

Ing. Michal Jančok

lektor, auditor

Vystudoval Slovenskou Technickou Univerzitu, Materiálově Technologickou fakultu v Trnavě, obor
inženýrství kvality produkce. V oblasti kvality a managementu kvality pracuje nepřetržitě od roku
2000. Od roku 2007 je rovněž certifikační auditor IATF 16949.
S Českou společností pro jakost spolupracuje jako lektor od roku 2014. Vede školení převážně na
Slovensku. Zaměřuje se na licenční školení VDA QMC - VDA 6.3 procesní audit, VDA 6.5 - produktový
audit, PSCR – Zmocněnec pro bezpečnost a shodu produktu a ACT - Automotive Core Tools pro
systémové auditory a auditory procesu.

Místa konání
ČSJ, Praha
Novotného lávka 200/5
110 00 Praha
Česká republika

ČSJ Praha
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Online
platforma ZOOM
odkaz na virtuální místnost bude zaslán na Váš email

Hotel WEST, Bratislava
Cesta na Kamzík, Kamzíkov vrch 3139/10
831 01 Bratislava
Slovensko
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