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ЧЕТИРИДНЕВНА ОБУКА ЗА ИНТЕРНИ – ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ
ПОД АКРЕДИТАЦИЈА НА RABQSA ОД САД – ЛИДЕР ВО СВЕТОТ ЗА
ОБУКИ ОД НАВЕДЕНИТЕ СТАНДАРДИ:
А. Систем за управување со квалитет – ISO 9001
Б. Систем за управување со безбедност на информации – ISO 27001
В. Информациона технологија – управување со сервиси – ISO 20000
Опис на обуката:
Обуката се одржува под акредитација на RABQSA (САД), кои развиле
програма TPECS врз основа на регистрирање на компетентноста, за да им ги обезбеди на
кандидатите, неопходни знаења и вештини од областа на ISO стандардите. Програмата нуди
светски признати сертификати, со кои кандидатите го докажуваат познавањето на соодветните
стандарди.
Цел на обуката:
Обуката која што ја добиваат кандидатите на семинарот е од суштинско значење за запознавање
со концептите на менаџментот и информационите системи. Обуките на кандидатите, им
овозможуваат со утврдена методологија, да ги совладаат процедурите на имплементација и
проверка на ISO стандарди, а со тоа и да станат интерни или екстерни аудитори..
Времетраење на обуката:
RABQSA овозможува за само четири (4) дена, да станат Лидер
аудитори за еден од горенаведените стандарди. За само осум (8)
дена обука, кандидатите можат да бидат сертифицирани како
Лидер аудитори за QMS, ISMS и ITSMS.
Цена на обуката:
Цената е дефинирана во Пријавата. Доколку кандидатот
поседува сертификат односно доказ за компетентност од
одреден менаџмент систем, може да се намали цената и бројот
на денови од обуката.

МЕСТА И ДАТУМИ НА ОДРЖУВАЊЕ НА ОБУКИТЕ:
• Белград:

15.05. − 18.05.2013.

• Подгорица:

30.05. − 02.06.2013.

• Скопје:

03.06. − 08.06.2013.

• Сараево:

12.06. − 15.06.2013.

ОЗНАЧЕТЕ ЈА САКАНАТА КОМПЕТЕНТНА ЦЕЛИНА/ЦЕЛИНИ
Систем за управување со
квалитет

Модул за
разбирање и
имплементација

ISO 9001:2008
 QM

Екстерен аудитор-(4 дена)

Систем за управување со
IT сервиси

ISO/ISMS 27001:2005

2 дена | 240 евра

Модули за
проверка
Интерен Аудитор- (3 дена)

Систем за управување со безбедност на
информации

ISO/IEC 20000:2011

 IS

 IT

2 дена | 340 евра

2 дена | 440 евра

 AU

 TL

1 ден | 120 евра

1 ден | 130 евра

(QM+AU) 360 евра

(IT+AU) 560 евра

(IS+AU) 460 евра

(QM+AU+TL) 490 евра

(IT+AU+TL) 690 евра

(IS+AU+TL) 590 евра

*Пример: ако кандидатот сака да стане екстерен аудитор за ISO 9001 и IS0/IEC 27001:
QM (2 дена|240евра) + IS (2 дена|340евра) + AU (1 ден|120евра) + TL (1 ден|130евра)
= 6 дена|830евра

*Плаќањето се врши во денари: 1 EUR – 61,80 ден
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Сертификат / диплома:

Сертификатот се изработува под акредитација на RABQSA од САД. Сертификатите се
признати и препознатливи во целиот свет.
Предавачи:
Предавачи: Проф.др. Здравко Глушица и Нина Угриноска, дипл. Математичар информатичар.
In-house обука:
Погодни се за поголеми групи од иста организација. Поволна опција за организацијата е што
RABQSA обуките можат да се прилагодат и одржат во просториите на самата
организацијата, со што не би се нарушило секојдневното работење.ПРИЈАВА

Деталната програма учесниците на обуката ќе ја добијат пред почеток на обуката

Име на организацијата:

PIB:

Адреса:
Телефон/Факс:
Име и презиме на кандидатот
1.
2.
3.
4.
5.

E-mail:
Избран модул

Телефон / e-mail

Во ______________________________________
Ден ________________________ 2013. година
Напомена: Пријавата може да се прати на e-mail: stojan@mobes.rs

Рок за пријава: 1 ден пред почеток на обуката.

Функција во организацијата

