VDA 6.3 FOLYAMAT AUDITOR
(A VDA 6.3: 2016 szabvány szerint)

A VDA 6.3 folyamat auditor képzési és képesítési program tanfolyam célja:
A VDA 6.3 Process (folyamat) Auditor tanfolyam célja az egyének képzése, illetve, hogy teljes körű ismerettel
rendelkezzenek a folyamat auditok alapvető követelményeiről, és lehetőségük legyen arra, hogy auditokat hajtsanak
végre a szabvány integrált alkalmazásával az autóiparban, és hogy hű képet fessenek a vizsgált folyamatokról, feltárva
azok gyenge pontjait, illetve a feltárt hiányosságok kijavítására megfelelő intézkedéseket hozzanak. A VDA 6.3 Process
(folyamat) Auditor képzés legfőbb célja, hogy megbízható, tanúsított auditorok legyenek, illetve, hogy hatékonyabb
folyamatvizsgálatok legyenek bármely szervezetben.

Tanfolyam tartalma és kurzus modulja:
A „folyamat megközelítés” és az arra vonatkozó ügyfélspecifikus követelmények felhasználásával a VDA 6.3 Process
(folyamat) Auditor képzés megtanítja Önt a VDA 6.3 Folyamat Auditok követelményeire és alkalmazására. Ez a
folyamat (process) audit magába foglalja az általános követelményeket, módszereket, elveket, értékelési sémákat és
kockázatelemzést.
A VDA 6.3 Process (folyamat) Auditor képzés a gyakorlati példák alkalmazásával a következő pontokra összpontosít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Korreláció más követelményekkel
Három különböző típusú audit áttekintése és a különbségek magyarázata
Az egyes VDA 6.3 fejezetek tartalmának áttekintése
Bevezetés a „Turtle” modell szerinti kockázatelemzés folyamatszemléletbe
Auditálási folyamat az audit programból az audit végéig
Folyamat audit tervezése és lebonyolítása
Folyamat audit értékelési rendszere
Magatartási kódex a Folyamat Auditorok számára
1. Folyamatelem – potenciálelemzés
2. Folyamatelem – projektmenedzsment
3. Folyamatelem - termék-, és folyamatfejlesztés megtervezése
4. Folyamatelem - termék- és folyamatfejlesztés megvalósítása

•
•
•
•
•
•
•

5. Folyamatelem - beszállítói menedzsment
6. Folyamatelem - folyamatelemzés előállítása
7. Folyamatelem – ügyfélszolgálat
Az auditálási megállapítások hozzárendelése és értékelése
Auditálási jelentés, dokumentáció és következtetés
VDA 6.3 értékelési eszköz használata
Bevezetés az aktuális SI és GYIK-hez

Következő munkakörben dolgozóknak javasolt képzés:
• Minőségi mérnök;
• Beszállító minőségmérnök;
• Folyamat mérnök;
• Minőségügyi vezető;
• Projekt menedzser;
• Minőségi technikus;

Tanfolyam típusa:
Gyakorlati orientált képzés, több esettanulmánnyal.

A részvétel előfeltételei:
•
•
•
•
•

A fő minőségügyi eszközök és módszerek ismerete
Az alkalmazandó irányítási rendszerkövetelmények ismerete
További alkalmazandó ügyfél-specifikus követelmények ismerete
Termék- és folyamatspecifikus ismeretek a tervezett működési területen a működési területtől
függően, megfelelő VDA 6.3 szakmai tapasztalat
Auditor minősítés DIN EN ISO 19011 alapján

A tanfolyam időtartama:
3 nap

Ár:
Vegye fel velünk a kapcsolatot az aktuális ár érdekében: info@qlinekft.hu

Számonkérés formája:
3. nap végén feleletválasztós teszt
A képzés akkor tekinthető sikeresnek, ha a hallgató a tesztet min. 70%-an

Résztvevői igazolás:
A kurzus sikeres befejezése után a résztvevők megkapják az IATF 16949: 2016 belső auditori tanúsítványt az ISO
19011: 2018 követelményei alapján.

Kapcsolat:
e-mail: info@qlinekft.hu

