Vzdelávanie v oblasti manažérskych
systémov
Akreditovaná organizácia TUV NORD Slovakia, s.r.o. v oblasti certifikácie
systémov a vzdelávania v spolupráci s FEI STU ponúka študentom FEI STU
možnosť ďalšieho vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích aktivitách
(akreditácia udelená Ministerstvom školstva SR).
Cieľ projektu:
•

umožniť študentom už počas štúdia nadviazať na vedomosti získané
v rámci učebných osnov prostredníctvom školení a kurzov medzinárodne
uznávanej spoločnosti TÜV NORD;

•

obohatenie vedomostí študentov o skúsenosti z praxe certifikovaných
audítorov/lektorov TÜV NORD;

•

získanie poznatkov týkajúcich sa zavádzania, budovania, udržiavania
a rozvoja SMK vo firmách a inštitúciách;

•

príprava študentov na vykonávanie interných auditov podľa noriem ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 20000, ISO/TS 16949, ...

Výhody pre študentov:
•

posilnenie praktických stránok vzdelávacích procesov prostredníctvom
učebných textov TÜV NORD Slovakia;

•

zabezpečenie vyššej miery uznania kvalifikácie získanej počas štúdia
z manažérskych systémov kvality, bezpečnosti IT, environmentu, BOZP;

•

vydanie medzinárodne uznávaného osvedčenia TÜV;

•

kurzy sú akreditované MŠ SR;

•

priame výhody pri auditoch systémov kvality (metrologický dohľad, interný
audítor...);

•

plynulá informovanosť o novinkách v odbore manažérstva kvality
a možnosti ďalšieho vzdelávania;

Získané schopnosti:
•

budovať systém kvality, zabezpečovať jeho fungovanie, kontrolu, a
vykonávať činnosti, alebo odbornú koordináciu potrebnú pre ďalší rozvoj;

•

zabezpečovať neustále zlepšovanie celkovej kvality;

•

tvorba príručky kvality, vypracovanie systémových dokumentov;

•

na ošetrenie a aktualizáciu dokumentov systému manažérstva kvality;

•

príprava a vykonávanie interných auditov;

Vedomé používanie:
•

pojmov systémov kvality;

•

prvkov, spôsobov a nástrojov systémov kvality;

•

vedomostí počas uskutočnenia rozvoja systémov kvality, interných
auditov, vedenia a koordinácie tímovej práce, resp. počas dozoru.

Projekt - vzdelávacia aktivita – je štruktúrovaný vo viacerých na seba
nadväzujúcich úrovniach:
Úroveň 1
-

Modul - Moderné nástroje a metódy manažérstva kvality – 8 hod.

-

Modul - Požiadavky normy EN ISO 9001 na systém manažérstva kvality –
16 hod.

Úroveň 2
-

Modul - Interný audítor podľa normy EN ISO 9001 – 24 hod.

Úroveň 3
-

Modul - Interný audítor podľa STN ISO/IEC 27001 – 32hod

-

Modul – Interný audítor podľa ISO/IEC 20000-1 – 24hod

-

Modul - Interný audítor podľa ISO/TS 16949 – 32 hod.

-

Modul - Interný audítor podľa normy EN ISO 14001 – 24 hod.

-

Modul - Interný audítor SMBOZP podľa normy OHSAS 18001 – 24 hod.

Všetky moduly budú viesť akreditovaní školitelia s dlhoročnými skúsenosťami zo
zavádzania manažérskych systémov a ich certifikácie.
Vzdelávanie je určené hlavne pre študentov inžinierskeho štúdia všetkých
študijných programov. Informácie o kurze a prihlášky zabezpečuje Peter Poljovka,
kl. 116.

Termín konania :

počas školského roku, podľa požiadaviek

Miesto konania :

FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

Garant :

TUV NORD Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 8, 821 09 Bratislava

Spolu organizátor : FEI STU v Bratislave
Kontaktná osoba : Ing. Peter Poljovka, PhD., 602 91 116
Peter.poljovka@stuba.sk

