Revízia normy STN EN ISO 9001:2016
Školenie je určené pre
Manažérov kvality, pracovníkov stredného a vyššieho manažmentu vo výrobe i službách,
ktorí sa podieľajú na plánovaní, riadení a realizácii procesov v súlade s požiadavkami normy
ISO 9001 a ktorí chcú získať aktuálne informácie v oblasti systémov manažérstva
kvality so zameraním na revíziu ISO 9001:2015. Predpokladá sa základná orientácia
v problematike ISO 9001.
Cieľ školenia
Prehľad zmien podľa STN EN ISO 9001:2016, ktorá vyšla vo februári 2016. Vysvetlenie
novej štruktúry, terminológie a pojmov. Poradíme Vám, na čo sa zamerať pri implementácii
zmien a načrtneme Vám ďalší postup v prechodnom období.
Obsah školenia










Prehľad noriem v oblasti systémov manažérstva kvality
Portfólio noriem rady ISO 10000 pre manažment kvality
Zjednotená štruktúra noriem podľa štandardu ISO/IEC Directives, Part 1:
„Consolidated ISO Supplement – Procedures specific to ISO“, Annex SL
Prehľad zmien, vysvetlenie novej štruktúry, terminológie a pojmov podľa ISO
9001:2015
Sedem zásad manažmentu kvality podľa prílohy B revidovanej normy
Jednotlivé články STN EN ISO 9001:2016 a dopad zmien do praxe:
o Termíny a definície
o Kontext organizácie
o Vedenie (leadership)
o Plánovanie
o Podpora
o Prevádzka
o Hodnotenie výkonnosti
o Zlepšovanie
Prechodné obdobie
Uplatnenie zmien v certifikovanom systéme manažérstva

Organizačné informácie
Miesto konania: Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
Dĺžka trvania: 9:00 – 15:00 (v priebehu tejto doby bude prestávka na občerstvenie).
Cena: 95,- EUR (bez DPH).
Otázky týkajúce sa problematiky školenia, ktoré nie sú príliš špecifické a týkajú sa širšieho
okruhu poslucháčov, je možné zasielať vopred na info@eurocert.sk.
Otázky budú zodpovedané v rámci prednášky. Špecifické otázky je možné riešiť po dohode
s lektorom individuálne.

Kontakt v deň školenia: + 421 904 413 127
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