ÕPPEKAVA
1. Üldandmed
Õppeasutus:

Bureau Veritas Eesti OÜ

Õppekava nimetus:

Siseaudiitorite kursus

Õppekavarühm (täienduskoolituse standardi järgi):
Õppekeel:

Üldõppekavad (mujal liigitamata)
Eesti keel, Vene keel

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid
Sihtrühm ja selle kirjeldus ja õppe alustamise nõuded:
Koolituse eesmärk on anda ülevaade auditite läbiviimisest ja aruandlusest läbi praktiliste
ülesannete lahendamise.
Grupi suurus maksimaalselt kuni 20 osalejat. Sihtrühm organisatsioonide juhid, kvaliteedijuhid,
osakondade juhid ja teised juhtimissüsteemiga seotud isikud. Õppe eelduseks on soovitav
eelnevad teadmised juhtimissüsteemi standarditest.
Õpiväljundid:
Mõistab auditeerimise põhimõtteid.
Koolituse läbinu omab ülevaadet auditeerimisega seonduvatest mõistetest, audiitori rollist,
auditi läbiviimise tehnikatest, auditi aruandluse ja mittevastavuste vormistamisest,
mittevastavuste analüüsist. Koolituse läbinu oskab siseauditeid planeerida ja teostada oma
organisatsioonis.
3. Koolituse maht
Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise
kaudu.
Õppe kogumaht 8 ak/t, millest auditoorse töö osakaal 4 ak/t ja praktilise töö maht 4 ak/t
4. Koolituse sisu ja lõpetamise nõuded
Õppe sisu: (peamised teemad ja alateemad)
Auditoorsete tööde teemad:
Sissejuhatus auditisse
Käitumine auditil, audiitori roll
Mittevastavuste analüüs ja vormistamine
Auditi läbiviimine, aruandlus
Praktiliste tööde lühikirjeldused: Praktilised ülesanded auditoorsete tööde teemadel
Avalikud koolitused toimuvad koolituskalendris kirjeldatud toimumiskohas.
Sisekoolitused kliendi ruumides või kliendiga kokkulepitud toimumiskohas.
Koolitusel osalejatele saadetakse õppematerjalid e-postiga pdf. formaadis.

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid:
Õpingute lõpetamise tingimuseks on koolitustundidel osalemine.
Koolitusel osalenutele väljastatakse vastavasisuline tõend koolitusel osalemise 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).
Anna Loshakova (venekeelsed koolitused) – lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli bakaluruseõppe
juhtimise ja turunduse erialal ning magistriõppe tööstustehnika ja tootmise juhtimise erialal. Läbinud
mitmeid juhtimissüsteemialaseid jt erialaseid koolitusi. Töötanud kvaliteedijuhina erinevates
ettevõtetets. Tööstaaž Bureau Veritases aastast 2014. Erinevate juhtimissüsteemide juhtaudiitor (ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 ).
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