Czech Society for Non-destructive Testing

Plán činnosti pracovní skupiny č.10 při ČNDT (OS 10)
Výbor:
Předseda:
Odborný garant pro školení:
Odborný garant pro zkoušky:

Ing. Michaela Feistnerová
Ing. Jana Veselá (v jednání)
Ing. Michal Müller (v jednání)

Náplň skupiny:
- skupina je pracovní skupinou při ČNDT, hlavním smyslem je udržování a zvyšování odborné
kvality v oblasti kvalifikace a certifikace v oblasti NDT.
- zavádění a rozvoj nových metod NDT v ČR s ohledem na požadavky průmyslu a trhu
Oblast školení:
- definování okruhů hlavních požadavků na znalosti a stanovování kritérií pro školení
- harmonizace znalostních schémat (zejména s ohledem na TR 25107, normy a předpisy
související
- tvorba nových školicích podkladů a zvyšování jejich odborné kvality
Oblast zkoušek:
- ověření souladu mezi požadavky na školení a kvalifikační zkoušky
- posuzování vhodnosti zkušebních testových otázek
Oblast certifikace (certifikační požadavky):
- definování kritérií certifikačních požadavků v oblasti NDT s ohledem na platné normy a
předpisy
Členem OS 10 může být každý člen ČNDT (případně pracovník firem, které jsou členem kolektivním
nebo firemním), který je ochoten spolupracovat při zvyšování úrovně vzdělávacího systému v oblasti
nedestruktivního zkoušení, případně v oblasti normalizace. Tato pracovní skupina bude společným
článkem ČNDT, Certifikačního střediska pro personál APC a Centra technické normalizace při
ČNDT.
Všichni členové pracovní skupiny musí mít základní registraci u některé z regionálních, případně
odborných skupin, kde hradí členské příspěvky.
Ustavující schůze proběhne v rámci jednání 40.mezinárodní konference a výstavy Defektoskopie 2010
dne 12.11.2010 v Plzni.
V případě zájmu a členství v této pracovní skupině kontaktujte Ing. Feistnerovou (APC):
feistnerova@apccz.cz, příp. apc@apccz.cz
Schváleno výborem ČNDT dne 2.9.2010
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