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ZAPRASZA STUDENTÓW DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH 

 
Dlaczego warto się szkolić? 

 

 W dzisiejszych czasach,gdy konkurencja na rynku pracy jest coraz większa,koniecznym staje się 
stałe rozwijanie swoich umiejętności. Aby być jak najbardziej atrakcyjnym w oczach 
pracodawców, należy wykazać się licznymi cechami, wyróżniającymi spośród innych kandydatów.  
 

 Tytuł magistra, stanowiący kiedyś o przewadze konkurencyjnej, nie wystarcza już jako atut sam  
w sobie. Studenci, którzy poważnie myślą o swojej karierze zawodowej, pragnący odnieść 
sukces, powinni poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności i kompetencje. 
 

 Poprzez organizację szkoleń pragniemy wspierać studentów  uczelni w ich wysiłkach 
prowadzących do zdobycia nowych umiejętności i poszerzaniu już posiadanych aby pomagać im 
w skutecznym wejściu na trudny rynek pracy. 
 

 
 1.OPIS SZKOLENIA 

 

AUDITOR WEWNETRZNY SZJ  ISO 9001:2015 
 

Uczestnicy szkolenia poprzez gruntowne poznanie podstaw teoretycznych  i intensywne, zróżnicowane 

zajęcia praktyczne nabywają umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania auditów, a 

następnie postępowania z niezgodnosciami. Kurs adresowany jest dla osób, które będą odpowiedzialne 

za przeprowadzanie auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. 

 

Tematyka zajęć: 

1. Podstawy auditów ,definicje, pojęcia ogólne  

2. Rodzaje auditów  

3. Cele prowadzenia auditu  

4. Wymagania stawiane auditorom  

5. Analiza normy ISO 9001:2015 z punktu widzenia praktycznego prowadzenia auditu  



                                                                                                         
6. Planowanie auditu, pytania auditowe  

7. Metodyka wykonywania auditów systemu, wyrobu i procesów  

8. Techniki prowadzenia auditu  

9. Zbieranie dowodów  

10. Formułowanie niezgodności,postępowanie z niezgodnościami,działania korygujace  

Ćwiczenia praktyczne,w tym gry symulacyjne. 

 

 

Uczestnicy dokonują opłaty za szkolenie bezpośrednio na konto Firmy TÜVPOL Sp. z o.o. Po uzyskaniu informacji zwrotnej 

od organizatora o zakwalifikowaniu na dany termin szkolenia:   

TÜVPOL Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław 

B.Z. WBK S.A. 27 O/WROCŁAW 
74 1090 2398 0000 0006 0802 4999 

    Tytułem: ”Imię i nazwisko – opłata za szkolenie nazwa_szkolenia – AGH” 


