Ghid pentru a deveni organism de
formare autorizat

ATB

Scop
Prezentul document se constituie ca un ghid informativ privind cerinţele
specifice pentru ca o numită instituţie să fie autorizata pentru a oferi
cursuri de formare profesională în domeniul sudarii.
În domeniul de aplicare al sistemului internaţional armonizat gestionat de
EWF, organismele responsabile cu efectuarea de cursuri de sudura, în
conformitate cu cerinţele minime prevăzute în ghidurile de formare EWF,
sunt denumite– ATB-uri
ASR-CertPers va stabili contacte pe termen lung cu şcoli relevante în
diferite orase din Romania , pentru promovarea profesiei de sudor in randul
tinerilor, oferind, de asemenea, posibilitatea ca anumite centre sau şcoli
sa faca parte din sistemul internaţional de formare devenind forme
autorizate ATB-uri.
In continuare sunt prezentate principalele cerinţe pentru candidaţi, centre
sau scoli, pentru a deveni ATB-uri, în conformitate cu:
EWF416r3-10 şi IIW-IAB 001r4-10

Cerinţe standard pentru ATB-uri:
Conformitatea cu EWF / IIW
Înainte de a cere aprobarea de a efectua un anumit curs, ATB-rile trebuie
să se asigure că îndeplinesc cerintele ghidurilor EWF/ IIW.
Ramane la latitudinea ANB, ca o organizaţie de formare poate fi aprobata
pentru un anumit curs sau pentru anumita parte de curs.
Un ATB poate fi aprobat cu condiţia ca toate cerinţele sunt îndeplinite.
Serviciile
Salile trebuie să fie curate, bine luminate şi confortabile. Pentru lucrări
practice, fiecare student trebuie să aibă spaţiu amplu şi standul de acces
bun la probele de testare. Săli de clasă ar trebui să aibă mese adecvate sau
tabele, să fie echipate cu materiale didactice adecvate cum ar fi : table,
proiectoare, televiziune cu circuit închis, proiectoare de diapozitive şi
echipamente video, după caz.
Fiecare orientare dă cerinţe specifice pentru echipamente şi exemplare cu
privire la cursuri specifice.

• Cadrele didactice
Cursuri care conduc la calificări trebuie să fie strâns legate de practica
industrială şi este esenţial pentru cadrele didactice de a avea contact cu
industria in mod continuu.
Cadrelor didactice trebuie să combine:
a) capacitatea de predare - dovezi ale unei formări prin cursuri, vorbitul in
public sau comunicarea verbală;
b) Competenţa în disciplinele predate;
c) Cunoştinţele şi experienţa in practica industrială curentă, prin cursurile
predate;
d) abilităţi practice în demonstraţiile practice de sudare;

ATB-ul trebuie să demonstreze o angajare adecvată a personalului didactic,
care au în mod colectiv, cunoştinţele şi aptitudinile necesare pentru un curs
într-o manieră eficientă.
Numărul de personal trebuie să fie suficient pentru a se asigura că sunt
indeplinite esenţiale cunoştinţe de specialitate şi experienţa în domeniul
industrial pentru a acoperi programa este reprezentate corespunzător în echipă
de profesori şi conferenţiari care vizitează. Acesta trebuie să furnizeze, de
asemenea, o resursă care este reprezentată în mod corespunzător echipa de
profesori şi conferenţiari care vizitează. Acesta trebuie să furnizeze, de
asemenea, o resursă care este adecvat pentru dezvoltarea, actualizarea şi
monitorizarea programelor de formare.
Personalul didactic trebuie să menţină contactul cu practica industrială curentă
şi, de exemplu, implicarea profesorilor în activitatea de consultanţă este o
modalitate de a realiza această legătură într-; pe termen scurt, sunt un alt
detaşări.Utilizarea de vorbitori în afara din industria este o modalitate bună de a
introduce un element puternic industriale în curs.
Aspectele de mai sus şi monitorizarea performanţelor desigur trebuie să fie
acoperite de o documentaţie corespunzătoare pentru reexaminare de către
ANB.ANB sunt notificate în scris cu privire la orice modificări ale cadrelor
didactice.
Sistemul vizual
Cursuri trebuie să fie susţinută de bună calitate vizuale, de exemplu: slideuri, cheltuieli generale, transparente şi / sau video.
. Cărţi de referinţă
ATB ar trebui să menţină o bibliotecă de referinţă a materialelor-cheie la
dispoziţia studenţilor pentru studiu fundal. Această bibliotecă ar trebui să

includă o colecţie cuprinzătoare de standarde relevante pentru discipline
fiind predate.. documentaţie
Un set complet de note de curs ar trebui să fie menţinute pentru a asigura
coerenţa între cursuri şi, în caz de orice schimbare a personalului. Prelegeri
ar trebui să fie susţinut de buna calitate problemele manuale pentru
studenţii care conţin informaţii cheie pentru referinţă.
Sudor european / internaţional specifice
cerinţe
În plus faţă de normele date în Document al IAB-001, sunt necesare
următoarele.
• Europeană / cerinţelor internaţionale Training sudor
Ca urmare a normelor generale, aşa cum figurează în EWF 416 şi 001 IAB, sunt
aplicabile următoarele Sudori IIW cursuri:
- Seminar de instruire sudor trebuie să includă numărul de cabine de
formare necesare pentru a acoperi numărul maxim de elevi. Cabinele
trebuie să fie complet echipate, au ventilaţie corectă şi de screening
adecvate pentru a proteja alţi lucrători.
- Gama de echipamente de sudare şi auxiliare trebuie să reflecte domeniul
de aplicare al omologării şi trebuie să fie în cantitate suficientă pentru a
acoperi numărul maxim de elevi. Acesta trebuie să fie în stare bună de
funcţionare şi potrivite pentru scopul său.
- Îmbrăcăminte de protecţie şi de protecţie a ochilor pentru stagiarii trebuie
să fie furnizate. Aceste obiecte trebuie să fie curate şi în condiţii de
siguranţă, bună.
- Acte pentru verificarea parametrilor de sudare trebuie să fie disponibile.
• Europeană / Instructori Sudor International
Instructorii de predare abilităţi practice pentru cursuri care conduc la Sudor
International
calificări trebuie să posede:
(i) valid EN ISO 9606 287/EN calificări, sau calificări bazate pe competenţe
echivalent condiţiile tehnice, adecvat domeniului de formare prevăzute
(ii) transferul de Competenţă în tehnici de instruire (de abilităţi practice şi
teoretic de cunoştinţe)
(iii) de calificare la nivelul de Practitioner sudare International (minim)
(iv) experienţa corespunzătoare industriale sau de formare suplimentare la
nivel superior spectele de mai sus şi monitorizarea performanţelor desigur
trebuie să fie acoperite de o documentaţie corespunzătoare pentru
reexaminare de către ANB.
. examinare
Un examen final pentru a evalua performanţele elevilor, în conformitate cu

orientare IIW relevante, precum şi din partea 4 EWF 416r3-10 şi IIW-IAB
001r4-10 Reguli, vor fi efectuate. Acest examen este obligatorie şi este
independent de orice procedură de evaluare efectuate de ATB.
• Aplicaţie / Audit
În cazul în care ATB sa asigurat că drumul său în conformitate cu ANB
cerinţe, o cerere trebuie să fie depuse la ANB.
Cerere separată trebuie să se facă pentru fiecare curs, care conduce la
acordarea unui
IIW Diploma.
Cererile vor fi analizate de către ANB, după care o vizită de audit va fi
aranjate. Auditul poate avea loc înainte de curs se execută în cazul în care
circumstanţe dictat, dar, în astfel de cazuri, o vizită suplimentară de cel puţin
una persoană trebuie să fie făcută atunci când se rulează.
Materiale de curs, atât lector şi studenţilor, trebuie să fie disponibile pentru
revizuire de cătreANB.
Pentru fiecare evaluare ATB, ANB numeşte doi auditori. Nivelul de
Auditorul ATB de plumb ar trebui să fie cel puţin echivalente cu nivelul de
calificare în sudare de învăţământ IIW programul ATB este aplicarea de, cu
un minim la nivel de IWS.
Chestionarul care decurg din această evaluare a documentaţiei va fi
rezolvată înainte de audit are loc.Vizitei de audit se efectuează de către
ambeleConturi, în timp ce cursul se execută, pentru a verifica respectarea
acestor norme. Adecizia privind aprobarea va fi făcută de ANB, la
recomandarea
Conturi, la scurt timp după vizita de audit. În cazul în care cursul este
aprobat, ANB se elibera un certificat de ATB şi programul.
Certificatul ATB şi programul se eliberează după aprobarea finală a
reclamanta ATB, odată ce toate neconformităţile ridicate au fost rezolvate.
La discreţia ANB unele excepţii de la cele de mai sus sunt permise ca
urmează:
a) Atunci când un ATB este de gând să efectueze un curs practic, în
aceleaşi condiţii ca şi în cele precedente, şi autorizarea ATB este încă în
vigoare, o cerere prescurtată pot fi utilizate în condiţiile convenite anterior

PROCEDURĂ OPERATIONALĂ
1. Scop
Această procedură identifică metodele de evaluare de către ASR-CertPers
a Organismelor de Formare Autorizate (ATB) care intenţionează să
realizeze cursuri de formare conform cu ghidurile IIW/EWF.
2. Aplicabilitate
Această procedură este aplicabilă tuturor Organismelor potenţiale de
Formare Autorizate (ATB) de către ASR-CertPers, care intenţionează să
conducă cursuri conform ghidurilor IIW/EWF.
3. Definiţii
ATB:

Termenul Organism de Formare Autorizat se referă la un
organism de formare care autorizat de ASR-CertPers. Acesta
TREBUIE să fie o organizaţie independentă de ASR - CertPers
sau să fie în mod clar separată de acesta.
Auditor Şef:
Persoana aleasă de Consiliul de Conducere al ASR CertPers la recomandarea conducătorului executiv şi care
răspunde de conducerea echipei de audit.
Auditor:
Persoana autorizată de Consiliul de Conducere al ASR CertPers la recomandarea Directorului Executiv pentru a-l ajuta
pe auditorul şef la vizita pe teren.
4. Responsabilităţi
4.1 Comitetul de Direcţie al ASR-CertPers TREBUIE să fie cel care
răspunde de realizarea acestei proceduri de evaluare a ATB-urilor şi
de aprobarea cursurilor realizate, conform ghidurilor IIW/EWF.
4.2 ASR-CertPers acceptă responsabilitatea implementării sistemului
actual al IIW/EWF privind formarea, examinarea şi calificarea
personalului sudor la nivel naţional.
4.3 Conducătorul Executiv al ASR-CertPers TREBUIE să fie cel care va
răspunde de implementarea acestei proceduri.

5. Cerinţe şi recomandări
5.1. Cerinţe pentru evaluarea şi aprobarea Organismelor de Formare
Autorizate (ATB)
Înainte de solicitarea aprobării de a realiza un curs specific, ATB-ul
TREBUIE să se asigure că acest curs îndeplineşte condiţiile relevante
specificate în ghidurile IIW.
Când ATB-ul este convins că acest curs satisface toate cerinţele TREBUIE
să transmită un chestionar, de tipul celui din Anexa 1 a acestei proceduri,
conducătorului executiv ASR –CertPers.
Pentru fiecare tip de curs TREBUIE să se realizeze câte o cerere separată.
Chestionarul TREBUIE să fie revizuit de conducătorul executiv al ASR CertPers, după care se va planifica o vizită de audit. Auditul POATE să
aibă loc înainte de desfăşurarea cursului dacă o dictează circumstanţele,
dar, în astfel de cazuri, TREBUIE efectuată o vizită suplimentară de către
cel puţin un auditor pe perioada când cursul este în curs de desfăşurare.
Materiale pentru curs, atât pentru lectorul cât şi pentru cursant vor TREBUI
să fie disponibile pentru evaluare din partea echipei de audit nominalizate
de ASR - CertPers.
Pentru fiecare evaluare a unui ATB, Comitetul de Direcţie al ASR-CertPers
TREBUIE să numească doi auditori (un auditor şef şi un auditor).
Chestionarul şi documentaţia aferentă TREBUIE să fie revizuite de
auditorul şef numit sau de auditorul numit. orice problemă care apare la
evaluarea documentaţiei TREBUIE să fie rezolvată înainte ca auditul să
aibă loc. Vizita de audit TREBUIE să fie condusă de ambii auditori pe
timpul desfăşurării cursului, pentru a verifica conformitatea cu aceste reguli.
La discreţia Comitetului de direcţie al ASR-CertPers sunt permise unele
excepţii la cele de mai sus după cum urmează:
i.
Dacă circumstanţele cer, auditul ( care implică doi auditori) pot fi
efectuate înainte de desfăşurarea cursului. Totuşi, pe perioada
desfăşurării cursului va TREBUI să se realizeze un audit suplimentar,
de cel puţin unul dintre auditorii numiţi.
ii.
În cazul auditării unui nou curs, oferit de un ATB existent, se permite
ca un singur auditor (auditor şef) să efectueze întregul audit.
O decizie privind aprobarea TREBUIE să fie luată de către Comitetul de
Direcţie al ASR - CertPers, la recomandarea auditorilor, la scurt timp după
vizita de audit. Dacă cursul este aprobat, conducătorul executiv al ASRCertPers TREBUIE să redacteze şi să transmită o scrisoare care conţine
termenii aprobării.

Conducătorul executiv al ASR-CertPers TREBUIE să comande, de
asemenea, secretariatului IAB şi să elibereze un certificat de ATB şi o
anexă, în conformitate cu Anexa 1 a Doc. IAB –001 (ultima ediţie).
5.2. Cerinţe pentru ATB-uri
5.2.1 Facilităţi
Facilităţile TREBUIE să fie curate, bine luminate şi confortabile. Pentru
lucrările practice fiecare student TREBUIE să aibă spaţiu de lucru suficient
precum şi acces corespunzător la probe. Sălile de curs TREBUIE să aibă
avea bănci sau mese şi vor fi echipate cu materiale didactice ajutătoare,
cum ar fi table, proiectoare, televiziune în circuit închis, proiectoare cu
diapozitive şi echipament video, corespunzătoare cursului.
Toate cerinţele specifice ale ghidurilor IIW/EWF privind echipamentul şi
epruvetele pentru cursurile specifice TREBUIE să fie îndeplinite.
5.2.2 Personalul didactic/Lectorii
Cursurile care duc la obţinerea calificării conform IIW/EWF TREBUIE să fie
strâns legate de practica industrială şi este esenţial pentru fiecare cadru
didactic să aibă contact continuu cu industria.
Personalul didactic TREBUIE să combine:
1. Capabilitatea de predare – dovada formării în predare, vorbirii în public
sau comunicare verbală
2. Competenţă în subiectele pe care le predă
3. Cunoaştere şi experienţă practică industrială curentă în subiectele pe
care le predă
4. Îndemânarea practică pentru demonstrarea în practică a procesului de
sudare
ATB-ul TREBUIE să furnizeze personalul didactic corespunzător care are,
în mod colectiv, cunoştinţele şi îndemânarea necesare pentru a ţine cursul
a cărui aprobare a fost solicitată. Numărul acestui personal TREBUIE să fie
suficient pentru a avea siguranţa că cunoştinţele de specialitate esenţiale
şi experienţa
industrială care trebuie să acopere programa sunt
reprezentate în mod corespunzător de echipa de lectori şi lectori invitaţi.
Acesta TREBUIE să furnizeze de asemenea şi dovezi că există resurse
adecvate pentru dezvoltarea, modernizarea şi monitorizarea programelor
de formare.

ASR-Cert.Pers TREBUIE să fie anunţat în scris de orice schimbare în
echipa de lectori.
5.2.3 Material didactic video
Lectorii TREBUIE să fie ajutaţi în predare prin materiale didactice video de
calitate, de exemplu: diapozitive, aparate de fotoreproducere suspendate,
folii transparente şi sau aparate video.
5.2.4 Cărţi de referinţă
ATB-ul TREBUIE să menţină la zi o bibliotecă cu materiale de referinţă a
subiectelor cheie, disponibile cursanţilor pentru studiul individual. Această
bibliotecă trebuie să includă o colecţie de standarde aduse la zi şi
relevante pentru subiectele ce se predau.
5.2.5 Suportul de curs
Un suport de curs complet TREBUIE menţinut pentru a se asigura o
constanţă a cursurilor şi în cazul în care se face o schimbare a
personalului didactic. Lectorii TREBUIE să fie ajutaţi în predare de
suporturi de curs de calitate, editate pentru cursanţi, care să conţină
informaţii cheie.
5.3. Supraveghere/ reevaluare
ASR-CertPers TREBUIE să supravegheze periodic ATB-urile (anual)
pentru a avea certitudinea că standard cursului este menţinut la nivelul
cerut.
Auditul de supraveghere POATE fi realizat numai cu un singur auditor şef
numit de Comitetul de Direcţie.
Cursul este aprobat funcţie de programă, echipa de lectori, suportul de
curs, facilităţi şi echipament, iar orice schimbare semnificativă va necesita
un nou audit.
5. Înregistrări
Formularul de solicitare a deveni un ATB (inclusiv documentaţia aferentă),
planificarea auditului şi raportul de audit şi concluziile Comitetului de

Direcţie TREBUIE păstrate de administraţia ASR–CertPers, după cum se
specifică în capitolul 6 al Manualului Calităţii.
7. Referinţe
Doc. IAB-001 (ultima ediţie)
Capitolul 6 Manualul Calităţii ASR-CertPers

