POZVÁNKA NA KURZ
METROLOG ZKUŠEBNÍ/KALIBRAČNÍ/ ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE
CÍL – co Vám kurz přinese:
❖ Osvojení si znalostí, dovedností a praktik odpovídající pozici Metrologa ve zkušební nebo
zdravotnické laboratoři dle požadavků Zákona 505/1990 Sb. o metrologii a příslušné
normy ČSN EN ISO 15189 či ČSN EN ISO/IEC 17025.
CÍLOVÁ SKUPINA – komu je kurz určen:
Kurz je určen pro metrology či správce laboratorních zařízení a další pracovníky laboratoří
zapojených do systému managementu kvality, oblasti metrologie, zajišťování návaznosti a péče o
laboratorní zařízení.
NÁPLŇ KURZU:
Vzdělávací blok - 1 školicí den (02. 04. 2019, 9:00 – 15:30)
❖ Aktuální legislativa v oblasti metrologie
❖ Metodické pokyny a technické normy v oblasti metrologie platné pro laboratoře
❖ Metrologický systém pro měřidla, laboratorní zařízení eventuelně zdravotnické prostředky
v laboratoři
❖ Systémy managementu měření – požadavky na procesy měření a měřící vybavení
❖ Životní cyklus měřidla
❖ Metrologický řád laboratoře
❖ Požadavky ČSN EN ISO 15189 a ČSN EN ISO/IEC 17025 na laboratorní zařízení
❖ Závěrečný test znalostí

ČASOVÝ ROZSAH:
1 den
MÍSTO KONÁNÍ:
Pod výtopnou 367/2, 186 00 Praha-Karlín (cca 300 m od metra Florenc)
CENA:
2 600,- Kč bez DPH/osoba

FORMA UKONČENÍ:
Úspěšný účastník kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu, které je platným dokladem o
zvyšování kvalifikace.
Garant kurzu: Ing. Kristýna Chaloupková, tel.: +420 739 096 852.

Přihláška na kurz METROLOG LABORATOŘE

Registraci lze provést pouze elektronicky na e-mail KLABACKOVA@LCT.CZ zasláním dále
uvedených povinných údajů. Na základě zaslané přihlášky budou zájemci poskytnuty
podrobné informace o místě realizace kurzu, úhrady účastnického poplatku a programu
kurzu.
POVINNÉ ÚDAJE:
Jméno a příjemní, tituly

Název a adresa organizace/subjektu/IČO

Postavení v organizaci/ Telefon, E-mail

Dotazy pro lektorku/odborného garanta kurzu

Platba bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu.
Další informace o konání kurzu:
Mgr. Lenka Klabačková, Tel.: 603 516 717, e-mail: klabackova@lct.cz, www.lct.cz
LEAN Consulting s.r.o.
Jaurisova 4, 140 00 Praha 4

