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GCERT BALTIC UAB - sertifikavimo ir mokymo paslaugų teikėjas.
Teikiame auditorių ir vadybos sistemų mokymus.
Auditorių sertifikavimo schema (TPECS). Kursai yra patvirtinti RABQSA ir atitinka
lygiaverčius akredituoto sertifikavimo kursus: IRCA; ASQ, kt.
ISO 9001 • ISO 14001 • OHSAS 18001 •ISO/IEC 22000 • ISO/IEC 27001
Aprašymas
Mūsų 4-ių dienų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 22000, ir ISO/IEC 27001 Vyr.
auditorių (Lead auditor) kursai yra patvirtinti RABQSA pagal Auditorių Sertifikavimo Schemą
(TPECS).
TPECS yra modulinis mokymas sutelktas į kompetencijas. Jis yra skirtas atspindėti novatorišką
mokymąsi ir apima žinių vertinimo praktiką. Dalyviui bus suteiktas žinių lygis, atitinkantis
RABQSA akredituotą sertifikavimą.
Nauda
Vertinant jūsų laiką, skirtą švietimuisi - mažiau laiko už ofiso ribų ir daugiau laiko įgyvendinti
mokymąsi Jums patogiu metu.
• Sumažintos kelionės išlaidos
• Egzamino perlaikymas yra prieinamas internete, panaikinant būtinybę sugrįžti į mokymosi
vietą.
Mokytis savo tempu – sutrumpintas mokymas klasėje (nuo 5 dienų į 4 dienų trukmę). Galite
mokytis 2 ar 3 dienas iš eilės arba visas 4 dienas iš karto, tam, kad greičiau pasiektumėte savo
tikslą.
Kaip tai veikia ?
Egzaminai laikomi kiekvieno kompetencijų vieneto pabaigoje. Dalyviai sėkmingai užbaigę, bet
kurį 4 dienų Vyr. auditorių kursą ir išlaikę atitinkamą egzaminą gauna Vyr. auditoriaus
akredituotą sertifikatą atskirai už kiekvieną RABQSA žinių kompetencijų vienetą. Dalyvio
sertifikatai teikiami dalyviams, kurie iš pradžių neišlaiko kompetencijos egzamino, bet jie turi
galimybę perlaikyti egzaminą.
Sistemos sertifikav
Išplėskite savo kvalifikaciją vos per 2 dienas – kai tik pasieksite Vyr. auditoriaus statusą pagal
bet kurią iš mūsų sistemų, jums tereikės tik dar dviejų dienų gauti Vyr. Auditoriaus
sertifikavimą, bet kurioje kitoje srityje. Pavyzdžiui, jei jūs pasiekėte TPECS kokybės vadybos Vyr.
Auditoriaus sertifikavimą, tiesiog pabaikite mūsų 2-jų dienų ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC
22000, arba ISO/IEC 27001 reikalavimų kursus ir pasieksite Vyr. auditoriaus statusą toje
papildomoje schemoje. Nėra reikalo kartoti bet kurio kito modulio.
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Galite pasirinkti 1, 2, 3 dienas vienu metu arba visas 4 dienas vienu metu, kad pasiektumėte
savo mokymosi tikslus:
• 2 dienos - vadybos sistemos reikalavimai (QM, EM, OH, ISMS, FSMS)
• 1 diena - vadybos sistemos auditas
• 1 diena - pirmaujančių vadybos sistemų audito komandos
Kursai vyksta du kartus per metus – gegužės (II-III sav.) ir spalio (I-II sav.) mėnesiais (tikslias
datas, lektorius teirautis GCERT BALTIC UAB, www.gcert.eu )
Pasirinkite vieną iš šių 2-jų dienų kursų
ISO 9001 Kokybės vadybos sistemos reikalavimai.
QM: 2 dienos
Kaina: 480 ЕUR + PVM
ISO 14001 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimai.
EM: 2 dienos
Kaina: 480 ЕUR + PVM
OHSAS 18001 Profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemos reikalavimai.
OI: 2 dienos
Kaina: 480 ЕUR + PVM
ISO/IEC 22000 Maisto vadybos sistemos reikalavimai.
FS: 2 dienos
Kaina: 480 ЕUR + PVM
ISO/IEC 27001 Informacijos saugumo vadybos sistemos reikalavimai.
IT 2 dienos
Kaina: 480 ЕUR + PVM
Vadybos sistemų Auditas
AS: 1 diena
Kaina: 350 ЕUR + PVM
Šis modulis skirtas kiekvienam dalyviui, suinteresuotam vykdyti, vadovauti arba dalyvauti
pirmosios šalies (vidiniame) audite ir vadybos sistemos įgyvendinimo komandos nariams. Baigę
šį modulį, dalyviai įgaus šias kompetencijas:
• Audito vadybos sistemos principus ir metodus
• Kaip atlikti vadybos dokumentų peržiūrą
• Kaip taikyti audito atranką
• Kaip praktikuoti veiksmingus audito ryšius
• Sėkmingo interviu metodų taikymas
• Kaip vesti pakankamas audito pastabas
• Ką reiškia tolesni audito veiksmai
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Pirmaujančių vadybos sistemų audito komandos
TL: 1 diena
Sėkmingai užbaigus 2-jų dienų reikalavimų modulį ir 1 dienos vidaus auditorių modulį, studentai
gali praeiti galutinį 1 dienos kursą Vyr. auditoriaus akredituotam sertifikavimui pabaigti.
Užbaigę šį modulį, dalyviai įgis šias kompetencijas:
• Tikslų priskyrimo procesas, taikymo sritis ir audito kriterijai
• Audito planavimo įgūdžiai
• Kaip pravesti atidarymo ir uždarymo susitikimus
• Audito tvarkaraščio laikymosi svarba
• Sėkmingos komunikacijos praktika su audituojamuoju subjektu ir audito grupe
• Klausimų teikimo rezoliucija
• Audito ataskaitos paskirstymas.
Kaina: 350 ЕUR + PVM
Mokymai vietoje
GCERT BALTIC UAB gali teikti visus mūsų tvarkaraštyje esančius viešus kursus jūsų darbo
vietoje, įmonėje. Mūsų mokymai jūsų darbo vietoje atitiks specifinius jūsų sektoriaus, pramonės
ir verslo poreikius, mes pritaikome kursus pagal jūsų reikalavimus, juos papildydami ar net
sujungdami du ar daugiau kursų į integruotą mokymo programą.
Lektoriai gali vykdyti kursus jūsų patalpose, netrukdydami jūsų verslo. Mokymai yra tinkami
organizacijoms su 3 ir daugiau dalyvių grupėmis, kuriems reikia mokymų, ir kadangi mūsų
instruktoriai ateina pas jus, tai sumažina kelionės ir apgyvendinimo išlaidas taupant jūsų
mokymosi investicijų biudžetą.
Plačiau apie mokymo programas:
ISO 9001: 2008 kokybės vadybos sistemos reikalavimai
Kursų reikalavimų ISO 9001: 2008 (TPECS) supratimas
ISO 9001:2008 reikalavimų kompetencijomis grįstas 2-jų dienų kursas suteikia bendrą supratimą
apie ISO 9001:2008 standarto sąvokas ir kokį poveikį daro reikalavimai organizacijų kasdienėms
operacijoms bet kuriame pramonės sektoriuje. Patyręs lektorius išsamiai aiškina ISO 9001:2008
sąlygas ir suteikia pagrindus norintiems suprasti kokybės vadybos principus ir audito standarto
reikalavimus. Dalyviai mokosi dalyvaudami grupiniuose pratimuose ir išsamiose tarpusavio
diskusijose. Mokymosi tikslai:
• Suprasti kokybės vadybos sąvokas, apibrėžimus ir gaires
• Suprasti ISO 9000 standarto tikslą
• Suprasti ISO 9001 standarto reikalavimus
• Suprasti kokybės vadybos principus
• Proceso metodas
• Audito reikalavimai
• Kaip nustatyti neatitiktis
• Audito ataskaitos paskirtis ir turinys
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Kurso medžiaga:
• Dalyviai gauna išsamius kurso vadovus su mokymų medžiaga.
Kas turėtų dalyvauti:
• Bet kuris asmuo, kuriam reikia išmanyti ir suprasti ISO 9001 standartą
• Kokybės specialistai/konsultantai
• Įmonių vadovai/vadovai
• ISO koordinatoriai/administracijos atstovai
• Inžinieriai
• Priežiūros institucijų specialistai
• Laboratorijų kokybės specialistai
• Akredituoti auditoriai, kuriems reikia kompetencijos atlikti kokybės vadybos sistemos auditą
Aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001:2004
Suprasti ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos pagrindus.
Suprasti ISO 14001 aplinkos apsaugos vadybos sistemų (EMS, kt.) pagrindus su mūsų vienos
dienos įvadiniu mokymo kursu.
Sukurtas ir vedamas Vyr. auditorių kursas apžvelgia aplinkos tvarkymą, aplinkosaugos vadybos
pagrindus suteikdamas jums gilesni supratimą apie aplinkos apsaugos politiką ir geriausias
praktikas valdyti aplinkosaugą.
ISO 14001 Vyr. auditoriaus kursas kvalifikacijai patvirtinti
Tapkite pirmaujančiu aplinkos apsaugos auditoriumi su mūsų ISO 14001 Vyr. auditorių kursais ir
gaukite visuotinai pripažintą kvalifikacijos pasiekimų lygį.
ISO 14001 Reikalavimai
Šis dviejų dienų RABQSA akredituotas kursas moko praktinio pagrindinių aplinkos tvarkymo
sąvokų supratimo, pvz. aspektų ir poveikio identifikavimo, tikslų ir uždavinių nustatymo. Patyręs
lektorius išsamiai paaiškins ISO 14001, ir per diskusiją ir grupinius pratimus kurso metu padės
jums suprasti efektyvios aplinkos vadybos sistemos privalumus jūsų organizacijoje.
OH&S vadybos sistema OHSAS 18001:2007
Įvadas į OH&S vadybos sistemą
Profesinės sveikatos ir saugos vadybos įvadas jūsų verslui, sužinokite ką reiškia praktiškai
įgyvendinta profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistema praktikoje.
Per diskusijas ir grupės pratimus, apžvelgsite OHSAS 18001 ir suprasite darbuotojų sveikatos ir
saugos teisės aktus siekiant sertifikavimo OH&S vadybos sistemai.
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OHSAS Vyr. auditorius
Įgykite pranašumo savo verslui profesinės sveikatos ir saugos vadybos sistemų kompetencijose
ir gaukite visame pasaulyje pripažintą pasiekimų lygį su mūsų OH&S audito kursais. Sukurtas ir
vedamas patyrusių lektorių kursas suteiks jums kompetencijos reikalingas nuolat gerinti
darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistemas,
atitinkant teisinius ir reguliavimo
reikalavimus. Dviejų dienų "Reikalavimų" kursas suteikia jums OH&S vadybos sistemų
supratimą, kurį galėsite papildyti Audito ir pirmaujančių audito komandų kompetencijų
vienetais mūsų bendrose Vyr. auditorių mokymuose.
OHSAS Reikalavimai
Gauti apčiuopiamos naudos iš saugos ir sveikatos žinių ir pademonstruoti įsipareigojimą
sveikatos ir saugos vadybai su mūsų RABQSA akredituotu OH&S reikalavimų kursu. Kursas jums
padės rengti ir sertifikuoti sveikatos ir saugos vadybos sistemą, suteiks visas priemones,
reikalingas pasiekti geriausią praktiką ir nustatyti tobulinimo galimybes.
Dalyviai gali būti RABQSA sertifikuoti Vyr. auditoriais Kokybės, Aplinkos ir OH&S vadybos
sistemose viso tik po 8 dienų mokymo, tai reiškia mažiau laiko mokymuisi ir geresnė piniginė
vertė jūsų organizacijai.
Informacijos saugumo vadybos sistema ISO/IEC 27001
Informacijos saugumo vadybos sistemos įgyvendinimas
Pagerinkite ir apsaugokite savo verslą, dalinkitės informacijos saugumo žiniomis ir įgykite
suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą mūsų Įgyvendinamo mokymo kurso pagalba pagal ISO/IEC
27001. Saugumo pažeidimo rizikos pašalinimas yra neįkainojamas organizacijai, todėl mūsų
mokymai padės Jums pasiekti Informacijos apsaugos vadybos sistemos (ADULT) žinių lygį,
leidžiantį jums pasiekti informacijos saugumo tikslus, užtikrinti teisės aktų laikymąsi ir pasiekti
geriausią praktiką.
Mūsų kursai suteikia jums įgūdžius sukurti griežtą patirties ir kokybės (ADULT) įgūdžių sistemą
tvarkyti jūsų įmonės duomenis ir išlaikyti geriausią informacijos saugumo vadybos patirtį
apimant jūsų informacijos saugos politikos poreikius įvertinti riziką ir kelti bendrovės
sąmoningumą ir saugumą.
ISO/IEC 27001 Vyr. auditorius
Mūsų informacijos saugos mokymas yra itin svarbus suinteresuotų šalių pasitikėjimui, duomenų
apsaugai ir ISO 27001 atitikimui ir įsipareigojimas veiksmingai tai tikrinti organizacijos viduje.
GCERT BALTIC UAB gali padėti jums gauti pasitikėjimo kuriant savo verslo kultūros informacijos
saugumą. Šis intensyvus penkių dienų kursas aprūpins Vyr. auditorius įrankiais užbaigti ISO
27001 kvalifikacijos kėlimo procesą. Per tikslinį mokymąsi išmoksite planuoti, valdyti ir
įgyvendinti Informacijos saugumo vadybos sistemos audito programą. Mūsų specialistai –
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lektoriai, užtikrins jūs galite suteikti savo verslui praktinę pagalbą ir informaciją, būtiną pasiekti
tarptautinį sertifikavimą.
Maisto saugos vadybos sistema ISO/IEC 22000: 2005
Maisto saugos vadybos sistemos įgyvendinimas
Maisto saugos sertifikavimo schema buvo sukurta siekiant suteikti pripažinimą RVASVT pagrįstų
maisto saugos vadybos sistemų auditoriams atitinkamose verslo sektoriuose ir procesuose su
tikslu užtikrinti, kad auditoriai atitinka arba viršija pateiktas kvalifikacijos gaires ISO 19011:2012.
Maisto saugos (FS) sertifikavimo schemos yra akredituotos JAS-ANZ į tarptautiniu mastu
pripažintą standartą, ISO/IEC 17024:2003 bendrieji reikalavimai, keliami sertifikavimo įstaigoms.
Kompetencijomis grįstas sertifikavimas reiškia, kad RABQSA privalės patikrinti jūsų žinias,
įgūdžius, asmeninias savybes ir kvalifikacijas priklausomai nuo schemos ir (arba) sertifikavimo
taikymo. Teiraukitės FS kriterijų ir instrukcijų dėl konkrečių reikalavimų taikymo.
ISO/IEC 22000 Vyr. auditorius
Mūsų maisto saugos mokymas yra itin svarbus suinteresuotų šalių pasitikėjimui ir ISO 22000
atitikimui. Šis intensyvus penkių dienų kursas aprūpins Vyr. auditorius įrankiais užbaigti ISO
22000 kvalifikacijos kėlimo procesą. Per tikslinį mokymąsi išmoksite planuoti, valdyti ir
įgyvendinti maisto saugos vadybos sistemos audito programą. Mūsų lektoriai užtikrins jūs galite
suteikti savo verslui praktinę pagalbą ir informaciją, būtiną pasiekti tarptautinį sertifikavimą.
Audito įgūdžių mokymo kursas
Vadybos sistemų vidaus auditas
Šis intensyvus dviejų dienų kursas naudoja subalansuotą mokymą, praktinius vaidmenų
žaidimus ir grupinius seminarus išmokti efektyvaus vadybos sistemų proceso audito principus ir
praktiką. Patyręs instruktorius veda jus per visą audito procesą nuo audito planavimo iki
atsiskaitymo apie audito rezultatus ir sekančius ištaisomuosius veiksmus. Kursas tinka
specialistams, siekiant gilinti jų žinias apie tokias vadybos sistemas, kaip pvz., ISO 9001, ISO
14001, arba OHSAS 18001.
ISO9001:2008 Vyriausias auditorius
Paskatinti savo verslą pasaulinio lygio kokybės vadybos standartų su mūsų RABQSA akredituoti
ISO 9001: 2008 veda auditorius mokymo kursą. Įgyti specialių įgūdžių jūsų kokybės užtikrinimo
vadybos sistemos (KVS) yra ISO reikalavimus ir kultūra pasiekti ir išlaikyti optimalų verslo
veiklos. Naudojantis įvairiomis klasėje pamokos, grupės praktiniai užsiėmimai ir atvirų
diskusijos, patyrusiu treneriu padės jums per visą audito proceso valdymo audito programos į
atskaitomybės audito rezultatai, naudojant savo patirtį audito ir geriausios praktikos siekiant
užtikrinti kad visiškai atitinka jūsų mokymosi tikslus.
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ISO 14001: 2004 Vyriausias Auditorius
Tapkite pirmaujančiu aplinkos auditoriumi su mūsų ISO 14001: 2004 Vyriausių auditorių kursais
ir gaukite visuotinai pripažintą pasiekimų lygį. Kaip vyriausias auditorius jūs liksite EMS
strategijos priešakyje ir atliksite pagrindinį vaidmenį užtikrinant jūsų organizacija yra
įsipareigojusi laikytis geriausios aplinkos apsaugos praktikos. Dviejų dienų "Reikalavimų" kursas
suteikia jums ISO 14001 supratimą, kurį vėliau jūs galite papildyti auditavimo ir Audito
komandos kompetencijų vienetai, užbaigdami vyriausio auditoriaus mokymais.
OHSAS 18001:2007 Vyr. auditorius
Įgykite pranašumo savo verslui sveikatos ir saugos vadybos sistemų kompetencijose ir gaukite
visame pasaulyje pripažintą pasiekimų lygį su mūsų OH&S audito kursais. Sukurtas ir vedamas
ekspertų, mūsų aukštos klasės kursas suteiks jums kompetencijos nuolat gerinti darbuotojų
sveikatos ir saugos valdymo sistemas, atitinkant teisinius ir reguliavimo reikalavimus. Dviejų
dienų "Reikalavimų" kursas suteikia jums OH&S valdymo sistemų supratimą, kurį galėsite
papildyti Audito ir pirmaujančių audito komandų kompetencijų vienetais mūsų bendrose
Vyriausių Auditorių mokymuose.

Susisiekite su GCERT BALTIC UAB dabar, aptarkime, kokį konkurencinį pranašumą gali suteikti
sertifikavimasis jūsų Karjerai ir verslui!
Informaciją apie GCERT BALTIC UAB rasite mūsų interneto svetainėje www.gcert.eu arba
globaliame GCERTI interneto puslapyje www.gcerti.com .
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