Veien til å bli sertifisert Kvalitetsleder / Quality Manager
For å bli sertifisert kvalitetsleder er det flere formaliakrav som skal innfris. Det gjelder
utdannelse og yrkeserfaring, samt deltagelse på kvalitetslederkurs på 160 timer, som
tilsvarer 20 dager. Dersom du som kandidat ønsker å benytte deg av et forkortet kurs må du
kunne fremlegge dokumentasjon på tidligere opplæring som dekker timekravet.
Hos NFKR Academy tilbyr vi en løsning som gir deg mulighet for å ta alle 160 timene i en
pakke, eller å ta et forkortet kursforløp.
Dersom du ønsker å ta hele kursforløpet hos NFKR Academy så vil aktuelle kurs være Kvalitet
og ISO 9001:2015 (2 dager), revisjoner (2 dager), flere en-dags kurs innen styringssystemer,
samt Kvalitetslederkurset som tilsvarer 3 uker. Kvalitetslederkurset består av 3 deler. Det er
5 intensiv dager med gjennomgåelse av pensum utført i kombinasjon med oppgaver.
Deretter er det pause på 1-2 måned med oppgaver som skal utføres i bedrift eller som
refleksjonsoppgaver basert på ukens temaer. Dette tilsvarer 8 dagers arbeid. Deretter møtes
vi igjen for 2 dager der vi gjennomgår eventuelle utfordringer og resten av pensum, før
avsluttende eksamen.
Dersom du allerede har en del kursing fra tidligere så kan du melde deg direkte opp til kurset
Kvalitetsleder. Dette kurset vil da være et komprimert kurs som dekker hele pensum, og som
fungerer som oppdatering på egen kunnskap i forkant av en eksamen.

Oppbygging mht sertifisering som kvalitetsleder:
Kvalitet
2d

Rev.
2d

andre Kvalitetsleder
1d
5d

Praksis
~ 8d

NFKR Academy holder også kurs i som fører til sertifiseringseksamen i:
-

Revisjonsledelse (40t)

-

Risikoledelse (40t)

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss i NFKR.
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Oppf.
2d
= 20 d

Kursoversikt
O

Grunnkurs
• Kvalitet og ISO 9001:2015 (2 dager)
• Kvalitetsrevisjoner (2 dager)
Andre fagkurs
(1 dag) styringssystemer/ oppdateringsdager
o
o
o
o
o

Risikoeier – anvar og muligheter!
Internkontrollforskriften – start med risiko!
ISO31000 Risk Management
ISO 9001 og integrerte styringssystemer og LEAN
ISO 9001 og ISO 14001

Kurs med sertifiseringseksamen
• Kvalitetsledelse (5+2 dager)
• Risikoledelse (5 dager)
• Revisjonsledelse (5 dager)

Fagkurs/Oppdateringsdag
• Internkontrollforskriften – start med risiko!
•Lokasjoner:
Risikoeier – ansvar og muligheter
• Oppdateringsdag i ISO 9001:2015
• Sandvika/Oslo
• Albir/Spania (Risk)
• NFKR regionalt iht forespørsel
• Bedriftsinternt
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