CERTYFIKOWANY KURS
AUDYTORA
WEWNĘTRZNEGO WG.
ISO/IEC 27001 ONLINE
Kiedy:
Koszt: 250 zł dla studentów i absolwentów
789 zł pozostali uczestnicy

1 dzień: Podstawowe pojęcia dotyczące auditu i
Systemu Zarzadzania Bezpieczeństwem
Informacji wg. ISO/IEC 27001.
I cześć 16:30-18:30
18:30 przerwa
II część 18:45- 21:00
ISO/IEC 27001 - struktura normy i jej wymagania
– interpretacja treści normy dla celów auditu.

2 dzień: Audyt bezpieczeństwa informacjimetoda weryfikacji systemu
I część 16:30-20:30
18:00 przerwa
II część 18:15- 20:30
Przeglądy Systemu Zarządzania
Bezpieczeństwem Informacji. Dobre praktyki.
Doskonalenie systemu. Cele stosowania
zabezpieczeń i zabezpieczenia

KORZYŚCI KURSU
ONLINE
- webinar na platformie YouTube w formie
wykładu i ćwiczeń, prowadzony w czasie
rzeczywistym przezaudytora PCC - CERT z
wieloletnim doświadczeniem audytorskim, z
możliwością zadawania pytań
- wspólne warsztaty na platformie elarningowej
PCC CERT
- taka sama ilość godzin jak przy kursie
stacjonarnym
- konsultacje dla uczestników w formie Q&A
- certyfikat Audytora Wewnętrznego w formie
papierowej, wysłany pocztą (taki sam jak przy
kursie stacjonarnym)
- ilość uczestników adekwatna do grup
stacjonarnych
- dostępność materiałów szkoleniowych

Uczestnik szkolenia zdobędzie:
· wiedzę i umiejętności z zakresu zasad interpretacji wymagań
normy PN-EN ISO 27001 na przykładzie dokumentacji systemu
zarządzania jakością;
· zrozumie istotę i cel przeprowadzania auditów;
· zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu planowania i
efektywnego przeprowadzania auditów systemu zarządzania
BHP w przedsiębiorstwie;
· uzyska certyfikat Audytora Wewnętrznego wg PN-EN ISO
27001, wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w
zakresie certyfikacji systemów zarządzania
Oferta obejmuje:
· Uzyskanie umiejętności do pełnienia funkcji Audytora
Wewnętrznego.
· Zapoznanie z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzanie
audytów wewnętrznych.
· Uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych w
wersji drukowanej i wersji elektronicznej.
• Certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i języku
angielskim. Opcjonalnie w języku niemieckim

Nasza akredytacja w zakresie certyfikacji systemów
zarządzania
http://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacjeaktywne/jednostki-certyfikujacesystemy/AC%20082,podmiot.html

CERTYFIKOWANY KURS
AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO
ISO 45001
Tylko w roku 2020 w Polsce ponad 16 000 organizacji uzyskało certyfikaty
ISO. Te organizacje to nie tylko międzynarodowe korporacje, ale również
małe przedsiębiorstwa. Każda z tych firm potrzebuje osoby która będzie
miała za zadanie nadzorować system. Taka osoba wg norm musi posiadać
odpowiednie, potwierdzone kompetencje. Takie kompetencje zapewnia
certyfikat ukończenia kursu ISO.
Współpraca między PCC, uczelniami wyższymi i firmami w Polsce umożliwia
wspólną organizację kursów. Dzięki temu dostęp do naszych szkoleń mają nie
tylko pracownicy zatrudnieni już w firmach, ale również studenci - kandydaci
na przyszłe stanowiska. Wcześniej, ze względu na koszty, studenci mieli do
nich ograniczony dostęp.
~Prezes PCC

Przeprowadziliśmy już
ponad:

300

kursów dla grup
studenckich

W naszych kursach
uczestniczyło ponad:

5100

osób, wśród których wiele
pracuje dziś na stanowiskach
mocno powiązanych z tematyką
systemów zarządzania

www.pcc-cert.pl
www.facebook.com/PolskieCentrumCertyfikacjiPCC
ZAPYTANIA prosimy kierować na adres:
szkolenia@pcc-cert.pl lub
szkolenia.auditor@gmail.com
tel. 730-792-671

PROWADZIMY AUDYTY
M.IN DLA:

