
Rendkívüli oktatási ajánlat

Mérőeszköz felügyelő tanfolyam (MF)
Bentlakásos, intenzív tanfolyam

Időpont: 2008. június 30 - július 3. << Új időpont, változott!!
Helyszín: Tréning 97' Oktatóház Siófok, Gábor Áron u. 12.
A tanfolyam díja: 98.000 Ft + ÁFA (ami magában foglalja a szállás, a teljes ellátás, az írott

tananyag, a vizsgáztatás és a vizsgabizonyítvány költségét).

A képzés célja
A különböző minőségirányítási, környezetirányítási, munkaegészségügyi, kockázatcsökkentési, illetve
az integrált irányítási rendszereket működtető szervezetek nagy részénél az alkalmazott
mérőeszközök száma nagy, a mérési feladatok köre széles és folyamatosan növekszik a mérési
eredmények kompatibilitása iránti igény.
A különböző rendszerek tanúsítása során bizonyítani kell mind a mérőeszközök nyilvántartásával és
az ellenőrzés szervezésével megbízott személy, a mérőeszköz felügyelő szakmai hozzáértését, mind
a nyilvántartás, illetve az ellenőrzés hatékony működését. A mérőeszköz felügyelő feladata a
minőségbiztosítási rendszerben nyilvántartandó mérőeszközök kijelölése, a nyilvántartás vezetése,
az eszközök ellenőriztetése (kalibráltatása vagy hitelesíttetése), az eszközök minősítése a kalibrálási
vagy hitelesítési bizonyítványok, az eszköz alkalmazási követelményei és a metrológusoktól kapott
irányelvek alapján, valamint a megfelelőség jelölése vagy igazolása az eszköz tulajdonosa,
üzemeltetője vagy alkalmazója számára.

A képzésben való részvétel feltételei
Középiskolai végzettség és valamely mérésterületen szerzett gyakorlat.

A képzés módszere
Gyakorlatorientált intenzív képzési tevékenység, folyamatos konzultációt lehetővé tevő előadások,
tapasztalatok átadása, irányított beszélgetések, írásos tananyag és fóliamásolatok, valamint egyéni
felkészülés.

Főbb témakörök
Mérés és metrológia 4 óra
Befolyásoló és zavaró mennyiségek 2 óra
Szórásbecslés 3 óra
Mérési hibák és korrekciók 3 óra
Mérőeszközök és metrológiai jellemzőik 6 óra
Az etalonok szerepe a mérési eredmények visszavezethetőségének biztosításában 2 óra
Kalibrálás, minősítés (mérőeszközök megfelelőségének értékelése) 4 óra
A mérőeszközök ellenőrzésének törvényes alternatívái - mérőeszköz-nyilvántartás 3 óra
A laboratóriumok működésének műszaki feltételei 8 óra
Dokumentum audit 3 óra

Oktatók:
Dr. Bölöni Péter ügyvezető, tudományos és oktatási igazgató és Erődi Erzsébet ügyvezető igazgató

a Szenzor-Metrológia Metrológiai Tanácsadó és Tanúsító Kft munkatársai

A sikeres vizsgáról az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizottsága
(EOQ MNB) magyar és angol nyelvű tanúsítványt ad ki.

Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot a Szenzor Metrológia Kft címére,
illetve e-mail címére eljuttatni szíveskedjenek.


