ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

METROLOGIA – NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA I SPÓJNOŚĆ
POMIAROWA

•

Termin i miejsce szkolenia:
Szkolenie 2-dniowe: termin i miejsce wg informacji na stronie www.bajormetrology.pl

•

Szkolenie jest przeznaczone dla osób posługujących się wyposażeniem pomiarowym
dla dokonywania oceny wyrobów, procesów, maszyn, dla pracowników nadzoru
produkcyjnego (brygadzistów, mistrzów) oraz pracowników działów jakości.

•

Celem szkolenia jest przygotowanie pracowników do:
o prawidłowego nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym oraz
o właściwego posługiwania się wyposażeniem pomiarowym oraz przekazanie
podstawowych zasad metrologii w tym zakresie.

•

Zakres szkolenia obejmuje:
•

zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym w świetle wymagań:
o PN-EN ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, ISO/IEC 17025:2017
o PN-EN ISO 10012:2004 oraz
o przepisów metrologii prawnej

• zapewnienie spójności pomiarowej najnowsze podejście (IATF, ISO, 17025)
• rodzaje wyposażenia pomiarowego, budowa i wykorzystanie:
- sprawdziany;
- uniwersalne przyrządy pomiarowe,
- maszyny pomiarowe
• zasady użytkowania wyposażenia do pomiarów i monitorowania:
- błędy i ich źródła w pomiarach uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi,
- wykorzystanie wyposażenia podczas pomiarów,
- zasady codziennej obsługi, konserwacja, przechowywanie,
- zasady posługiwania się urządzeniami z noniuszem

•

•

kryteria doboru środków kontrolno-pomiarowych

•

praktyczne zastosowanie technik pomiarowych.

Materiały szkoleniowe, wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe
oraz materiały piśmiennicze, inne materiały np. przewodniki, podręczniki referencyjne
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itp.).
•

Koszt szkolenia 1290 zł.1)
1)

Cena szkolenia obejmuje: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy
kawowe i zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu.

1)

Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów. Koszt noclegu ze śniadaniem i kolacją 180,00 zł. za
każdą

dobę.

Możliwy

również

nocleg

w

przeddzień

szkolenia.

Liczbę

noclegów

należy zaznaczyć w karcie zgłoszenia.
1)

Ceny netto, do cen należy doliczyć podatek VAT 23%
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