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ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ, КОИТО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Място на провеждане:

Дистанционна платформа

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Място на провеждане:

Виртуална класна стая

Начин на провеждане:

Получавате по електронната поща потребителско име и

парола за курса в дистанционната платформа! В курса ще

можете да се запознаете с материалите за съответното

обучение. Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица.

След решаване на тест, намиращ се в курса, ще Ви бъдат

подготвени съответните документи.

Какво е необходимо да имате:

компютър, интернет.

Начин на провеждане:

Лекторът идва при Вас посредством електронната среда и

преподава пълноценно учебният материал с всички необходими

приложения за целта – презентации, видео, таблици, звукови

ефекти. Обучението се провежда във ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в

предварително съгласувана дата и час! Има възможност за писмено

или устно задаване на въпроси, както и на дискусии. Ако е

предвиден изпит, той може да се проведе онлайн, или на хартия.

Какво е необходимо да имате:

компютър, интернет, микрофон към компютъра. При група от повече

хора – монитор/телевизор.

Крайните документи ще Ви бъдат подготвени и изпратени сканирани и по куриер!

Ние предлагаме, Вие решавате!

При въпроси – не се колебайте да се свържете с нас!

Мая Енева - Р-л ЦПО

Мобилен: 0885 555 640; m.eneva@ctec-sz.com

Ирина Космева - Експерт Обучение

Мобилен: 0885 775 073; kosmeva@ctec-sz.com

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦИЕС ЕООД
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Тема
Дата за ОНЛАЙН 

провеждане
Продължителност

Единична такса 

в лева без ДДС

Курс 1

Отговорници по качество и вътрешни одитори в органи за контрол. БДС EN ISO/IEC

17020:2012 – Изисквания за дейността на различните видове органи, извършващи

контрол. ILAC-P15:05/2020 Приложение на ISO/IEC 17020:2012 за акредитация на

органите за контрол в системата за управление на органите за контрол. БДС EN ISO

19011:2018 - Указания за извършване на одит на системи за управление.

29 януари 2021

от 09.00 ч. до 16.30 ч.

с предвидени 

почивки

180.00

Курс 2

Вътрешни одитори в лаборатории. Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи
изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране.
Подготовка и провеждане на вътрешни одити в съответствие с указанията на ISO
19011:2018.
БОНУС МОДУЛ - Изграждане на ефикасна система за управление на риска в
лабораторните и контролни дейности.

11 и 12 февруари 

2021

от 09.00 ч. до 16.30 ч. 

с предвидени 

почивки

220.00

+ Бонус модул

 В таксата са включени: онлайн обучение в реално време, консултации с лектора, Сертификат за преминато обучение.

 Указания: Предварително ще получите по електронната поща потребителско име и парола за курса в дистанционната платформа! В курса ще намерите указания

за ползване на виртуалната класна стая! Ще можете да се запознаете с разработените материалите, които ще бъдат разгледани по време на онлайн обучението.

Достъп до тях ще имате за период от 1 седмица. В деня на обучението ще Ви бъдат подготвени и изпратени по куриер съответния сертификат и фактурата за

наша сметка.

 Програма: Желателно е в посочените часове за регистрация, участниците да са на линия, с цел да се предотвратят технически затруднения!

 Място на провеждане: ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ в дистанционна платформа на ЦПО към ЦИЕС ЕООД.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЦИЕС ЕООД
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