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Seminář

Změny v systému managementu kvality zkušebních a
kalibračních laboratoří ve smyslu ČSN EN ISO/IEC
17025:2018
Seminář je určen pro:
manažery kvality, poradce a konzultanty systémů managementu kvality ve zkušebních nebo kalibračních laboratořích, kteří
se připravují na změnu vyplývající z revize uvedené normy nebo na implementaci specifických požadavků na systém
managementu kvality v laboratoři.

Co Vám seminář přinese:
rozbor požadavků na plánování a řízení systému managementu kvality dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 se zaměřením na
změny. Příklady nástrojů pro identifikaci nebezpečí, hodnocení rizik a příležitostí s návazností na plánování, analýzu a
zlepšování v systému managementu kvality ve zkušební nebo kalibrační laboratoři. Analýza rizik.

Obsah semináře:
Přehled aktuálně platných norem v oblasti systémů managementu kvality zkušebních a kalibračních laboratoří
Přehled hlavních změn
Jednotlivé články ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a dopad změn do praxe
Analýza rizik v kontextu ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Přechodné období a uplatnění změn v akreditovaném systému managementu kvality v laboratoři

Časový harmonogram:
8.30 – 9.00 – prezence účastníků
9.00 – 10.30 – přednáška (1. část)
10.30 – 10.45 – přestávka s občerstvením
10.45 – 12.15 – přednáška (2. část)
12.15 – 12.30 – přestávka s občerstvením
12.30 – 14.00 – přednáška (3. část + diskuse)

Lektor
Ing. Monika Becková
Absolventka ČVUT fakulty stavební, obor automatizované systémy řízení. Po realizaci několika projektů ve funkci
programátora-analytika působí od roku 1999 v oblasti systémů managementu kvality, od roku 2003 též v oblasti systémů
environmentálního managementu a BOZP na pozici auditora, tajemníka certifikačního orgánu a ředitelky školicího…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Město

Místo

Cena

15.8.2018 20:58

Litujeme, ale na tento termín semináře
12.6.2018

9:00 - 14:00

Praha

bude upřesněno

3790 Kč

se už nelze objednat.
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem, zodpovězení
dotazů v rámci diskuzního fóra a občerstvení, celodenní školení a kurzy i oběd. Na vyžádání vystavíme účastníkům osvědčení
o absolvování semináře.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky školení, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
Spojení: Cca 1 týden před konáním semináře obdrží objednatel semináře plánek a popis cesty podle aktuální dopravní
situace.
Zajistíme dle Vašich představ i firemní vzdělávání! Kontaktujte nás ZDE. Pořádáme kursy a školení v rámci celoživotního
vzdělávání dospělých.

O tématu školení
Na tomto školení se setkáte s pojmy jako:
Management kvality, management kvality zkušebních a kalibračních laboratoří, ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, zkušební
laboratoře, kalibrační laboratoře, systém managementu kvality, plánování systému managementu kvality, řízení systému
managementu kvality, management kvality seminář, management kvality školení, analýza rizik, systém managementu
kvality normy, identifikace nebezpeční, hodnocení rizik.
Školení Praha, vzdělávací kurzy, seminář Praha, kurzy a školení.
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