Q TECHNA, Institut za zagotavljanje
in kontrolo kakovosti d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 42 04 390
Faks: +386 (0)1 42 04 383
Podružnica Krško
CKŽ 135E
8270 Krško
Tel.: +386 (0)7 49 12 470
Faks: +386 (0)7 49 12 482

Q TECHNA d.o.o. organizira tečaj:

»NOTRANJI PRESOJEVALCI«
na področju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015

Na področju sistemov vodenja kakovosti bomo izvedli usposabljanje osebja za
notranje presojevalce na področju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015.
Seminar je namenjen vodjem službe kakovosti, notranjim presojevalcem ter tistim, ki
tako ali drugače delate na področju kakovosti.
Program usposabljanja vsebuje obravnavo in zahteve standarda, organizacijo, planiranje in
izvedbo notranjih presoj ter simulacijo izvajanja notranje presoje (praktične delavnice).
Po koncu usposabljanja, sledi preverjanje znanja in izdaja potrdila o uspešno opravljenem
usposabljanju.
Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo
pomagale k uspešnejšem delu.

Tečaj je organiziran v torek in sredo,
dne 09.10. in 10.10.2018, ob 8:30 uri
v prostorih Q Techne na naslovu CKŽ 135e, Krško.
Število udeležencev je omejeno na 10 oseb. Vsak udeleženec bo prejel pisno gradivo in
potrdilo o udeležbi. V primeru nezadostnega števila prijavljenih udeležencev, se seminar
prestavi na nov termin, o čemer bodo prijavljeni pravočasno obveščeni.
Cena seminarja je 259,00 EUR + 22 % DDV. Za drugega in vsakega nadaljnjega
prijavljenega udeleženca iz istega podjetja je cena 189,00 EUR + 22 % DDV po osebi.
Stroške tečaja je potrebno pred pričetkom le tega poravnati na transakcijski račun podjetja
Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363, s pripisom »Notranji
presojevalci«.
Prijave zbiramo do 04.10.2018.
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam
kotizacijo povrnemo v celoti.
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V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri
neudeležbi seminarja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti
poslana v pisni obliki.
Za dodatne informacije kontaktirajte izobraževalni center, izobrazevanje@qtechna.si, tel. št.
07 / 49 12 509.
Prisrčno vabljeni!
Domen Ribič
Izobraževalni center

Program predavanja
»Notranji presojevalci
ISO 9001:2015 in ISO 14001:2015«
Ura
1 DAN
08:30 Uvod

Ura
08:30
08:45

08:45 Sistem vodenja:
09:30
Pregled zahtev sistema vodenja
s primeri

10:00 Odmor

10:00

10:30 Sistem vodenja:
10:30
Pregled zahtev sistema vodenja
s primeri
Predstavitev
načel
sistema
vodenja
11:10 Teoretična izhodišča NP:
11:00
Pomen NP
Zahteve in namen NP
11:50 Odmor
11:50
12:00
12:00 Teoretična izhodišča NP:
12:30
Zahteve za notranje presojevalce
Organiziranje NP
13:00 Povzetek prvega dela in napotki 13:00
za izvedbo NP

2 DAN
Uvod
Priprava na notranjo presojo:
Planiranje notranje presoje
Priprava na izvedbo NP
Izvedba NP
Primer notranje presoje:
Prikaz primera priprave na NP
Prikaz in obravnava primera
izvedbe NP in priprava na
simulacijo NP
Odmor
Simulacija notranje presoje:
Izvedba simulacije NP

Simulacija notranje presoje:
Izvedba simulacije NP – menjava
vlog
Odmor
Simulacija notranje presoje:
Izvedba simulacije NP – menjava
vlog
Ocenitev udeležencev:
Obravnava simulacije NP
Pisni preskus znanja
Povzetek usposabljanja
Zaključek seminarja/ankete
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Prijavnica,
poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti
izobrazevanje@qtechna.si.

Na »Notranje presojevalce«, prijavljamo

Ime in priimek:
Datum usposabljanja:
Standardi:

ISO 9001

□

ISO 14001

□

Zaposlen v:
Naslov:
Elektronski naslov:
ID številka:

Davčni
zavezanec:

Telefon:

Faks:

DA

□

NE □

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (ustrezno označite) :
s prijavo na dogodek se, kot odgovorna oseba za prijavo udeleženca, strinjam s pogoji udeležbe na dogodku ter s podpisom dajem
prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko podjetje Q Techna d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje

□

z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka ter me po e-pošti, telefonu ali pisno kontaktira v zvezi
s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim, ter za pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na
dogodku,

□

za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu ali pisno kontaktira v zvezi z naslednjimi vsebinami:
obveščanjem o ponudbah, dogodkih, novostih, storitvah podjetja, seminarjih in drugih aktivnostih s področja
dejavnosti družbe.
Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete tako, da sledite
navodilom na strani http://www.qtechna.si/sl/varovanje-osebnih-podatkov.html.

Ime in priimek odgovorne osebe:

Datum:

ŽIG

Podpis:

Za dodatne informacije kontaktirajte izobraževalni center, izobrazevanje@qtechna.si, tel. št. 07 / 49 12 484 oz.
509.
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v
celoti.
V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi usposabljanja
brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.
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