
9-10 września

HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ OTWARTYCH 

Wrocław
VDA 6.3 - auditor procesu

SIERPIEŃ

23-24 sierpnia

2-3 sierpnia

2-3 września

on-line
CQI-12 - audit procesu 
nanoszenia powłok

17 września

2-3 września

14-15 września

Wrocław
Narzędzia rozwiązywania problemów
- 8D (G8D)

Wrocław
IATF 16949 - wymagania

WRZESIEŃ

on-line
APQP - zaawansowane planowanie 
jakości wyrobów z procedurą PPAP

on-line
MSA - analiza systemów pomiarowych
zgodnie z wymaganiami AIAG i VDA 5

 

- szkolenia realizowane stacjonarnie

on-line
Kontrola czystości technicznej 

VDA 19 oraz ISO 16232

20-21 września
on-line

FMEA - standardy AIAG, VDA
oraz AIAG & VDA ed. 1

on-line
PPAP - zatwierdzanie części do
produkcji zgodnie z VDA 2, PPAP 
i Phased-PPAP

21 września

https://proqual.pl/szkolenie/cqi-11-audit-procesu-galwanizacji/
https://proqual.pl/szkolenie/cqi-11-audit-procesu-galwanizacji/
https://proqual.pl/szkolenie/cqi-11-audit-procesu-galwanizacji/
https://proqual.pl/szkolenie/cqi-11-audit-procesu-galwanizacji/
https://proqual.pl/szkolenie/cqi-11-audit-procesu-galwanizacji/
https://proqual.pl/szkolenie/formel-q-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-grupy-volkswagen/


23-24 września
Wrocław

IATF 16949 - auditor wewnętrzny

23-24 września
Wrocław
VDA 6.3 - auditor procesu

29-30 września

30 września
Wrocław
VDA 6.5 - auditor wyrobu

HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ OTWARTYCH 

WRZESIEŃ

- szkolenia realizowane stacjonarnie

23-24 września
on-line
ISO 9001:2015 - wymagania

29-30 września
on-line
FMEA w programie APIS IQ-RM

Wrocław
SPC - statystyczne sterowanie

procesami

30 września
on-line

Narzędzia rozwiązywania problemów
- 8D (G8D)

PAŹDZIERNIK
4-5 października

on-line
Formel Q - specyficzne wymagania

dla dostawców grupy Volkswagen

4-5 października
on-line
ISO 14001 - wymagania

6 października
on-line

Plany kontroli - tworzenie,
weryfikowanie, nadzorowanie

29-30 września
on-line

CQI-9 - ocena procesu obróbki
cieplnej

7-8 października
on-line
IATF 16949 - wymagania



HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ OTWARTYCH

Wrocław
ISO  9001:2015 – auditor wewnętrzny

PAŹDZIERNIK
11-12 października

on-line
CQI-15 - audit procesu spawania i
zgrzewania

11-12 października
on-line

CQI-12 - audit procesu nanoszenia
powłok

18-19 października

21-22 października
Wrocław

ISO 14001 - auditor wewnętrzny

21-22 października
Wrocław
FMEA - standary AIAG, VDA 
oraz AIAG & VDA ed. 1

21-22 października
on-line

SPC - statystyczne sterowanie
procesami

25-26 października

on-line
FMEA - standary AIAG, VDA 

oraz AIAG & VDA ed. 1 - moderator

25-27 października

on-line
VDA FFA - analiza zwrotów z rynku

28-29 października

28-29 października

on-line
APQP - zaawansowane planowanie
jakości wyrobów z procedurą PPAP

on-line
MSA - analiza systemów

pomiarowych zgodnie 
z AIAG i VDA 5

29 października
Wrocław
AQL - statystyczna kontrola jakości

- szkolenia realizowane stacjonarnie

https://proqual.pl/szkolenie/iatf-16949-auditor-wewnetrzny/
https://proqual.pl/szkolenie/iatf-16949-auditor-wewnetrzny/
https://proqual.pl/szkolenie/iatf-16949-auditor-wewnetrzny/
https://proqual.pl/szkolenie/formel-q-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-grupy-volkswagen/
https://proqual.pl/szkolenie/formel-q-specyficzne-wymagania-dla-dostawcow-grupy-volkswagen/


HARMONOGRAM 
SZKOLEŃ OTWARTYCH 

LISTOPAD

22-23 listopada

29-30 listopada

18-19 listopada
on-line

FMEA w programie APIS IQ-RM

15-16 listopada

on-line
IATF 16949 - auditor wewnętrzny

18-19 listopada 

on-line
ISO 14001 - auditor wewnętrzny

on-line
FMEA - standardy AIAG, VDA 
oraz AIAG & VDA ed. 1

8 listopada
on-line
PPAP - zatwierdzanie części do
produkcji zgodnie z VDA 2, PPAP 
i Phased-PPAP

15-16 listopada
on-line

ISO  9001:2015 – wymagania

on-line
ISO 14001 - wymagania

26 listopada
on-line
VDA 6.5 - auditor wyrobów 

GRUDZIEŃ

1-2 grudnia
on-line
APQP - zaawansowane planowanie
jakości wyrobów z procedurą PPAP

3 grudnia
on-line

AQL - statystyczna kontrola jakości
3 grudnia 
on-line
Plany kontroli - tworzenie,
weryfikowanie, nadzorowanie

13-14 grudnia
on-line

ISO  9001:2015 – auditor wewnętrzny

- szkolenia realizowane stacjonarnie
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