KVIETIMAS
EMC BENDRADARBIAUDAMAS SU VGTU SUVIRINIMO
PERSONALO MOKYMO CENTRU KVIEČIA Į NEARDOMOSIOS
KONTROLĖS SPECIALISTŲ MOKYMUS
Mokymų tikslas – organizuoti specializuotus suvirinimo siūlių apžiūrimosios (VT 2 ir 1 lygio) /
skvarbiaisiais dažalais (PT 2 ir 1 lygio) kontrolės specialistų kursus ir sėkmingai mokymus baigusius
specialistus atestuoti pagal EN ISO 9712 standarto reikalavimus. Renkamos 2 grupės (VT ir PT
kontrolė). VT ir PT mokymų trukmė - 40 val., mokymų laikotarpis nuo 5 - 6 dienos (priklausomai nuo
pasirinkimo). Mokymų pradžia 2019 m. sausio 28 – vasario 4 d. Mokymo vieta – Vilnius, VGTU,
Mechanikos fakultetas, Basanavičiaus g. 28. Mokymų programa atitinka ES šalyse neardomosios
kontrolės personalo rengimo sistemai ir EN ISO 9712 standarto reikalavimams.
Mokymus veda profesionalūs universiteto dėstytojai. Teoriniai ir praktiniai mokymai vykdomi VGTU
Mechanikos mokslo instituto Medžiagų tyrimo laboratorijos ir Mechanikos ir medžiagų inžinerijos
katedros specialistų pastangomis, panaudojant šių VGTU padalinių turimą techninę ir materialinę bazę.
Dalyviai naudojasi NDT kontrolės įranga ir priemonėmis, gauna padalomosios medžiagos paketą
lietuvių kalba. Kursų dalyvių egzaminavimą atlieka aukštos kvalifikacijos ekspertai, kurie atstovauja
šioje srityje akredituotą ir turinčią teisę išduoti sėkmingai baigusiems mokymus specialistams
VARCERT sertifikatus įstaigą. Kursų dalyvių egzaminavimas vyksta pagal vienodą visoms ES šalims
tvarką. Po visų programoje numatytų paskaitų išklausimo vyksta dalyvių teorijų žinių ir praktinių
gebėjimų egzaminavimas. Numatyta galimybė pakartotinai laikyti egzaminus nesėkmingai
išlaikiusiems. Mokymuose dalyvavusiems ir egzaminus išlaikiusiems specialistams įteikiami
VARCERT VT/PT 2 arba 1 lygio kvalifikaciją patvirtinantys sertifikatai pagal EN ISO 9712 standarto
reikalavimus. Yra galimybė papildomai patvirtinti šią kvalifikaciją ir pagal PED 2014/68/ES direktyvos
reikalavimus.

DALYVIŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Minimalūs reikalavimai kandidatams: pagrindinis išsilavinimas
Būtinumas: okulisto pažyma ne daugiau kaip mėnesio senumo;
Privalumas: darbų patirtis ir užimamos pareigos yra susijusios su suvirinimo darbų priežiūra, gamybos
organizavimu, suvirinimo darbų kokybės kontrole; kandidato techninio išsilavinimo ir kompetencijos
lygį patvirtinantys dokumentai (įvairūs sertifikatai, atestatai, diplomai arba profesiniai pažymėjimai)
Visus susidomėjusius prašome atsiųsti užpildytą dalyvio anketą (VARCERT forma pridedama) adresu:
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Mechanikos fakultetas, Medžiagų tyrimo laboratorija,
Basanavičiaus g. 28, LT – 03224, Vilnius arba el. paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt
Paaiškinimai. Susirinkus grupei apie mokymų pradžią konkurso reikalavimus atitinkantys pretendentai
bus informuoti asmeniškai. Mokymų tvarkaraštis ir egzaminų data bus dar patikslintos vėliau iki
mokymų pradžios.
Išsamesnė informacija teikiama telefonu 8-5-2745053; 8-682-22866 (darbo dienomis nuo 10.00 iki
17.00 val.) arba el. paštu: nikolaj.visniakov@vgtu.lt. Kontaktinis asmuo Nikolaj Višniakov.
MOKESČIAI
VT ar PT modulio kursų ir egzaminų kaina – 1000 EUR vienam dalyviui už vieną modulį, PED
patvirtinimas – 100 EUR už vieną modulį. Kvalifikaciniams mokesčiams PVM netaikomas.
Pragyvenimo ir kelionės išlaidos neįskaičiuotos. Pragyvenimo ir kelionės išlaidomis ir apgyvendinimu
pasirūpina patys dalyviai.

