
                                                                                                       

 

  

                                                                                                                 
ÕPPEKAVA 
  

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 
 

Bureau Veritas Eesti OÜ 

Õppekava nimetus:  
 

IRCA registreeritud ISO 9001:2015 juhtaudiitorite kursus 

Õppekavarühm (täiendus- 
koolituse standardi järgi):  

Üldõppekavad (mujal liigitamata) 

Õppekeel:  Eesti keel 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded:  
Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtetest ja 
standardi ISO 9001:2015 järgsest auditeerimisest. 
Grupi suurus minimaalselt 4 ja maksimaalselt kuni 10 osalejat.  Sihtrühm organisatsioonide 
kõikide tasandi töötajad, samuti sõltumatud konsultandid. Kursus on vajalik audiitoritele, kes 
soovivad ennast registreerida IRCA skeemi alusel ning kasulik teise ja kolmanda osapoole auditi 
läbiviijatele. Õppe alustamise eelduseks on kvaliteedijuhtimissüsteemi ja ISO 9001 nõuete hea 
tundmine ning  soovitav osalemine ühepäevasel  ISO 9001:2015 standardi ülevaate koolitusel. 

 
Õpiväljundid:  
Mõistab kvaliteedijuhtimissüsteemi põhimõtteid. 
Koolituse läbinu mõistab ISO 9001:2015 standardi põhimõtteid ja kuidas ISO 9001:2015 aitab 
maandada kvaliteediga seotud riske, oskab planeerida ja läbi viia kvaliteedijuhtimissüsteemi 
auditeid ning koostama arusaadavalt auditi aruandeid. 

3. Koolituse maht 
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis. 
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise 
kaudu. 
Auditoorse ja praktilise töö maht 40 ak/t.  

4. Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded 

Õppe sisu: (peamised teemad ja alateemad) 
Kursus on sertifitseeritud IRCA International Register of Certified Auditors) poolt. Kursuse 
ametlik nimetus ISO 9001:2015 Series Lead Auditor/Auditor Training Course (IRCA 9153).  
Auditoorsete ja praktiliste tööde tööde teemad: 
Antud 5 päevane kursus on segu loengutest, aruteludest ja praktilistest harjutustest. Praktilised 
harjutused baseeruvad väljamõeldud ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemil ja ülesannete käigus 
tehakse läbi kõik ettevõtte auditeerimisega seotud elemendid- dokumentatsiooni analüüs, auditi 
plaanimine, aruandlus. Harjutused on koostatud nii, et nende abil saaks juhtida tähelepanu 
kvaliteedijuhtimissüsteemi auditi käigus ette tulevatele tüüpilistele probleemidele.  
Avalikud koolitused toimuvad koolituskalendris kirjeldatud toimumiskohas.  
Sisekoolitused kliendi ruumides või kliendiga kokkulepitud toimumiskohas.  
Koolitusel osalejatele väljastatakse paberkandjal õppematerjalid 



                                                                                                       

 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid: 
Õpingute lõpetamise tingimuseks on koolitustundidel ja praktilistel harjutustel osalemine, mille 
käigus toimub koolitusel osaleja pidev hindamine. Kursus lõpeb kirjaliku eksamiga.  
Koolitusel osalenutele väljastatakse vastavasisuline tunnistus koolitusel osalemise ning eksami 
sooritamise kohta. 

 
5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed: 
Alar Sistok – lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli elektroonikainseneri erialal 1986 aastal. 
Läbinud mitmeid juhtimissüsteemialaseid jt erialaseid koolitusi. Tööstaaž Bureau Veritases 
aastast 2002.  Erinevate juhtimissüsteemide juhtaudiitor (ISO 9001, ISO 14001, ISO  45001, ISO 
50001). IRCA (International Register of Certified Auditors) poolt heakskiidetud koolitaja. 
Juhtimissüsteemide valdkonna lektor erinevates kutse- ja kõrgkoolides (Tallinna 
Majanduskool, Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor, Estonian Business School, Tallinna 
Tehnikakõrgkool). 
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