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Temat szkolenia 
Interpretacja core tools dla auditorów – podręczniki AIAG oraz 
AIAG&VDA 

Cel szkolenia 
Przedstawienie wymagań podręczników core tools wydanych przez 
organizację AIAG oraz AIAG & VDA. 

Korzyści  
ze szkolenia 

Poznania lub przypomnienia wytycznych podręczników core tools 
wymaganych w Systemie Zarządzania Jakością w branży 
motoryzacyjnej. 

Czas trwania  
(godz. lekcyjne) 

14 godzin (2 dni x 7 godzin) 

Ilość uczestników Grupa do 12 osób 

Program szkolenia 

1. Audity wewnętrzne w IATF 16949:2016 
2. Wymagania podręcznika APQP: 

− Rozdział 1 – Planowanie i określanie programu 

− Rozdział 2 – Projektowanie i rozwój produktu 

− Rozdział 3 – Projektowanie i rozwój procesu 

− Rozdział 4 – Zatwierdzenie produktu i procesu 

− Rozdział 5 – Informacje zwrotne, ocena i działania korekcyjne 
3. Analiza procesu PFMEA: 

− 7 kroków procesu realizacji PFMEA: 

• planowanie i przygotowanie (reguła "5T") 

• analiza struktury 

• analiza funkcji 

• analiza wad 

• analiza ryzyka 

• optymalizacja 

• dokumentowanie 

− formularz PFMEA - zmiana układu kolumn, nowe kolumny, 
wada jako "Focus element" 

− nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, 
Occurence, Detection 

− Action Priority jako reguła określania konieczności 
podejmowania działań 

4. Wymagania dotyczące Planu kontroli: 

− omówienie pól formularza 

− powiązanie pomiędzy PFMEA a Planem kontroli 
5. Analiza systemu pomiarowego – MSA: 

− analiza systemu pomiarowego dla przyrządów liczbowy 

− analiza systemu pomiarowego dla przyrządów atrybutowych 
6. Statystyczne sterowanie procesem produkcji – SPC: 

− karta kontrolna X-R 

− interpretacja wskaźników Cp, Cpk 
7. Wytyczne dotyczące zatwierdzenia wyrobu – PPAP 
8. Zastosowanie podręczników core tools 
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Adresaci szkolenia 
Szkolenie przeznaczone jest dla przyszłych auditorów, obecnych 
auditorów wewnętrznych lub auditorów dostawców 

Sprawy 
organizacyjne 

Zleceniodawca zapewnia: salę szkoleniową, flip chart oraz rzutnik 
multimedialny. 

Forma szkolenia 
− Stacjonarne u klienta 

− Online  

Dodatkowe informacje 
o szkoleniu 

Link do szkolenia na stronie www.yourmcs.pl 

 

https://yourmcs.pl/szkolenia/auditor/interpretacja-core-tools-dla-auditorow/interpretacja-core-tools-dla-auditorow-podreczniki-aiag-oraz-aiag-vda

