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TÜV NORD CERT
Representative Office Macedonia
Т-ЦЕРТ СИСТЕМ ДООЕЛ Скопје
Организира ON-LINE обука за:

“ИНТЕРНИ АУДИТОРИ за Интегриран Систем за Управување со
Квалитетот и Безбедноста на податоците, според барањата на меѓународните стандарди
ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013“
Датум на обуката: 17-18.12.2020, 09:00-17:00 часот On-Line преку WEBEX Платформата, Скопје
Цел на обуката:
Целта на обуката за Интегриран Систем за управување со квалитетот и безбедноста на податоците, според барањата на
ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 за Интерни Проверувачи (Аудитори), е кандидатите да стекнат солидно знаење и да се
обучат за техниките кои се неопходни за оценување/проверување на усогласеноста на системите за управување во
Компаниите/Организациите според барањата на ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 Стандардите.
По завршувањето на обуката кандидатите ќе бидат обучени да:
ги разбираат термините и дефинициите во врска со ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013,
во пракса ги толкуваат барањата на ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 од позиција на аудитори,
разберат кои се одговорностите и овластувањата на аудитори,
ги разбираат односите помеѓу ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013, и останатите стандарди,
собираат докази низ надгледување, интервјуирање и анализирање на документи и евиденција на истите,
подготвуваат, планираат и спроведуваат проверки на ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 со водење на соодветна
документација,
ги идентификуваат и разбираат принципите, ризиците, процесите и техниките кои се користат за оценка и аудит на
системите за управување со квалитетот и безбедноста на податоците,
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известуваат за проверувањето, вклучувајќи пишување на валидни извештаи за усогласеноста, засновани на факти;
проверуваат системи за управување со квалитетот и безбедноста на податоците,
како да планираат, извршуваат и известуваат за проверувањето на целиот систем за управување со квалитетот и
безбедноста на податоците.
Методи на работа и времетраење на обуката:
Обуката се состои од предавања, презентации, работилници и практични вежби. Во текот на целата обука кандидатите ќе
бидат оценувани континуирано како за индивидуална, така и за тимска работа, како и според резултатите кои ќе ги покажат
на писмениот испит кој ќе го полагаат на крајот од обуката.
Обуката ќе се изведува во текот на 2 дена, при што на крајот од обуката ќе се полага испит (краток тест) во траење од 1 час.
Предавач на обуката
Г-ѓа Нина Угриноска (TÜV Nord Lead Auditor for ISMS, SMS, BCMS, QMS, EMS) од Скопје Република Македонија, која има 20
години специјалистичко и практично работно искуство како Водечки Оценувач воедно и Предавач за ISO Системите.
Кому му е наменета обуката
Целта на оваа обука е да придонесе во проширувањето на капацитетите, знаењето и умешноста на Интерните Аудитори во
Компаниите/Организациите во областа на Системите за управување со квалитетот и безбедноста на податоците, според
ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013 Стандардите.
Оваа обука им е наменета на кандидати кои имаат претходно минимално искуство во системите за управување со
квалитетот и безбедноста на податоците, како што се менаџери за квалитет и безбедност на податоци, вработените во
Компаниите/Организациите кои се задолжени за управувањето со квалитетот и безбедноста на податоците, и слично. Од
кандидатите се очекува да имаат претходни минимални познавања за содржините и применливоста на стандардите ISO
9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013, како и да имаат претходни практични искуства во примената на системите за управување
со квалитетот и безбедноста на податоците.
По завршувањето на оваа обука, кандидатите кои успешно ќе го положат испитот ќе добијат сертификати за Интерен
Аудитор од TÜV NORD.
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Пријавување и цена
За реализација оваа обука неопходно е да се пријавите во канцеларијата на TÜV NORD во Македонија и да се најавите за
учество за обуката најдоцна 5 дена пред одржувањето, како и да уплатите најдоцна 5 дена пред почетокот на обуката
котизација во износ од 11.900 МКД + ДДВ од 18%.
За секој нареден учесник од иста компанија/организација, следува попуст од 10%.
Во оваа цена се вклучени сите трошоци кои се однесуваат на:
Работни материјали за обуката
Предавач г-ѓа Нина Угриноска
Испит
Сертификати од TÜV NORD за кандидатите кои успешно ќе ја положат обука (кратко тестирање на крајот на обуката) за
Интерни Аудитори за Систем за управување со квалитетот ISO 9001:2015 и Систем за управување со безбедноста на
податоците ISO/IEC 27001:2013. Сертификатот на TÜV NORD е признат од сите меѓународни организации и како
таков може да послужи како основа за понатамошно усовршување во соодветното подрачје.
Кандидатите кои нема да го положат испитот во првиот обид имаат право тоа да го направат само уште во еден обид (без
дополнителни трошоци) во текот на следните 12 месеци од денот на одржувањето на оваа обука. Датумот и времето за
вториот рок за полагање на испитот ќе бидат договорени помеѓу предавачот и претставниците на TÜV NORD CERT.
Распоредот за активностите и планот за обуката ќе бидат дополнително доставени до учесниците.
Место на одржување на семинарот: On-Line преку WEBEX Платформа. Учесниците ќе добијат линк пред
започнувањето на обуката за да можат да се поврзат со предавачот.
За пријавување и за сите дополнителни информации можете да го контактирате претставништвото на TÜV NORD CERT во
Република Македонија на телефон +389 2 3221 603 или по E-mail: office@tuv.mk
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