Al. Bojowników o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel.: (+) 48 32 348 00 22
fax: (+) 48 32 348 90 37
e-mail: ndt@tuv-sud.pl
www.tuv-sud.pl

TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W:
Szkoleniu kwalifikacyjnym

Szkoleniu odświeżającym

Praktyce przed egzaminem

Nazwa:
Data:
Lokalizacja:

DANE UCZESTNIKA

Nazwisko, imię:

Ulica, nr domu:

Tytuł, stopień naukowy:

Miejscowość, kraj:

Kod pocztowy:

Data i miejsce urodzenia:

Telefon kontaktowy:

E-mail:

Oświadczam, że zgłaszany uczestnik posiada odpowiednie umiejętności z zakresu matematyki i wstępnej wiedzy dotyczącej
materiałoznawstwa oraz procesów technologicznych.
Podpis osoby zgłaszającej / upoważnionej …………………………………….……
Wyrażam zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie firmy TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., z możliwością wglądu do swoich danych
oraz prawem do ich aktualizowania lub usunięcia, w celu realizacji szkolenia i wydania zaświadczenia.
Podpis uczestnika / osoby zgłaszającej ………………………………………………

DANE DO PŁATNOŚCI

Nazwa płatnika:

NIP:

Ulica, nr domu:

Miejscowość:

Kod pocztowy:

Kraj:

Imię i nazwisko osoby do kontaktu:

Telefon:

Telefax:

E-mail:

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą e-mailową informacji o usługach i szkoleniach TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.
(skreślenie tekstu oznacza nie wyrażenie zgody)
Podpis osoby zgłaszającej / upoważnionej ………………………………………
Cena:

+ 23 % VAT/ za osobę.

Akceptujemy, iż warunkiem koniecznym do uczestnictwa w szkoleniu jest przekazanie karty zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty na konto
TUV SUD Polska Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. 55 1240 4272 1111 0010 3226 3922 najpóźniej do 5 dni roboczych przed terminem
rozpoczęcia szkolenia.
Rezygnacja może być dokonana jedynie w formie pisemnej najpóźniej do 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. W takim przypadku zwrot
kosztów wynosi 100%. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłacone kwoty nie będą zwracane.
Zobowiązujemy się do dokonania opłaty tytułem uczestnictwa zgłaszanego przez nas pracownika w wyżej wymienionym terminie.
Oświadczamy, że nasza firma jest płatnikiem podatku VAT i jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT (proszę skreślić jeśli nie
dotyczy). Niniejszym upoważniam TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.

…………………………………………………………………
Data i pieczęć zakładu

…………..…………………………………………………………………….
Podpis osoby upoważnionej

KARTE ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESŁAĆ DO 5 DNI ROBOCZYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM NA PODANY ADRES E-MAIL LUB FAX,
A ORYGINAŁ DOSTARCZYĆ NAJPÓŹNIEJ W DNIU ROZPOCZĘCIA.
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TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania praktyki w jednostce szkoleniowej
Możliwość uzyskania praktyki w jednostce szkoleniowej wynika bezpośrednio z pkt. 7.3.3.5 normy PN-EN ISO
9712:2012: „50% wymaganego czasu doświadczenia, może zostać zdobyte przez odpowiedni kurs praktyczny, którego
czas trwania może być ważony przy maksymalnym współczynniku 5. Ta procedura nie stosuje się w przypadku
certyfikacji ograniczonej w stosowaniu. Kurs koncentruje się na praktycznych rozwiązaniach często występujących
problemów badawczych i powinien obejmować istotne elementy badania znanych wadliwych próbek. Program kursu
podlega zatwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą”
Tabela 1 – Minimalna liczba dni praktyki przemysłowej, która jest niezbędna do przystąpienia do egzaminu,
możliwa do uzyskania w jednostce szkoleniowej (przy współczynniku wagowym 5).
Metoda NDT
VT
MT
PT
UT
RT

Stopień 1

Stopień 2

1
1
1
2
2

2
2
2
4
4

Stopień 2
bezpośrednio

2
2
2
6
6

Kandydatowi, który przystąpi do praktyki w wymiarze większym niż podany w tabeli 2, ze współczynnikiem 5 (zgodnie z
PN-EN ISO 9712:2012 pkt. 7.3.3.5) zostanie naliczona tylko maksymalna dozwolona ilość dni (tabela 2), reszta praktyki
zostanie naliczona ze współczynnikiem 1 (np. przy zgłoszeniu się na 30 dni dla bezpośrednio UT 2 -> 26∙5+4∙1=134
dni).
Tabela 2 – Maksymalna liczba dni praktyki przemysłowej możliwej do uzyskania w jednostce szkoleniowej,
niezbędnej dla ubiegania się o certyfikację (przy współczynniku wagowym 5)
Metoda NDT

Stopień 1

Stopień 2

VT
MT
PT
UT
RT

3
3
3
7
7

7
7
7
19
19

Stopień 2
bezpośrednio

9
9
9
26
26

W przypadku uzyskania dni praktyki również przed egzaminem, czas ten należy odliczyć od ilość dni możliwych do
zdobycia podanych w tabeli 2.
Osoby, jednostki, firmy zainteresowane uzyskaniem praktyki na powyższych zasadach, zapraszamy do kontaktu z TÜV
SÜD Polska.
Dalszych informacji udziela Sławomir Czerwonka, tel. 783 878 328, e-mail: Slawomir.Czerwonka@tuv-sud.pl

PROSIMY NIE ZAŁĄCZAĆ POWYŻSZYCH INFORMACJI DO KARTY ZGŁOSZENIOWEJ.

