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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 wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w przemyśle motoryzacyjnym w 
produkcji seryjnej oraz w produkcji części zamiennych według ISO/TS 16949:2009 oraz 

PN-EN ISO 19011:2012 
 

Cel szkolenia: 
Szkolenie ma na celu przygotować pracowników firm do pełnienia funkcji auditora wewnętrznego oraz 
udoskonalić wiedzę i umiejętności auditowania pracowników, którzy są już auditorami wewnętrznymi. 
Szkolenie kończy się egzaminem. Uczestnik, który uzyska pozytywną ocenę z egzaminu otrzyma 
certyfikat potwierdzający uprawnienia auditora wewnętrznego. 
 
Czas szkolenia: 3 dni  
 
Organizacja szkolenia: 
Zajęcia teoretyczne z ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi, zakończone egzaminem pisemnym. 
Uczestnicy szkolenia otrzymują pomoce dydaktyczne,a po pozytywnym zaliczeniu egzaminu 
certyfikaty w języku polskim i angielskim. 
 



                                                                                                         
 
 
Ramowa tematyka szkolenia: 
 

L.p. Moduł Liczba godzin 

 Historia powstania i stosowanie norm dla przemysłu 
motoryzacyjnego. 

1 

 Podejście procesowe w przemyśle motoryzacyjnym. 
Wymagania ISO TS 16949:2009.  

10 

 Specyficzne wymagania klienta. 
Wymagania dodatkowe specyficzne dla przemysłu 
motoryzacyjnego: PPAP, APQP, FMEA, MSA, Flow Chart. 

2 

 Ogólne zasady auditu zorientowanego na proces. 
Cechy auditora wewnętrznego. 
 
Rodzaje auditów wewnętrznych wymaganych przez ISO/TS 
16949:2009. 
Przygotowanie auditu wewnętrznego. 
Etapy przeprowadzenia (przebiegu) auditu. 
Pytania i studium przypadków do ISO/TS 16949. 
Pytania do auditowania – ćwiczenia grupowe oraz sytuacje 
auditowe. 

9 

 Test auditora wewnętrznego ISO/TS 16949:2009. 2 

 Razem: 24 

 
 
 

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” 


