ECAT - usposabljanje za ocenjevalce EFQM, obvezno za ohranitev licence
ECAT (EFQM Certified Assesor Transformation Training) je usposabljanje, ki vsem ocenjevalcem po modelu EFQM omogoča, da obdržijo veljavno licenco.
S koncem leta 2020 namreč nepreklicno preneha veljati verzija modela EFQM 2013 in v veljavo stopi nov model – model EFQM 2020, z novim, spremenjenim
pristopom in novimi shemami tudi za ocenjevalce in uporabnike.
Ta 'transformacijska' usposabljanja bodo trajala le še do konca leta 2020, kasneje pa bo potrebno licenco za ocenjevalca pridobiti na novo in sicer z
usposabljanji, ki jih za 'pot ocenjevalca' predpisuje organizacija EFQM.
Licencirana usposabljanja po modelu EFQM v Sloveniji izvajajo organizacije, ki so pri EFQM pridobile status CTO (Certified Training Organization), trenutno
sta to SIQ d.o.o. in NETS d.o.o.
V tabeli navajamo termine, način izvedbe in ceno usposabljanja.
POMEMBNO: Navedena cena je cena za ocenjevalce PRSPO (končna cena za udeleženca), in ne vključuje licenčnine (dodatnih 350 €/udeleženca, kar bo
krila agencija SPIRIT Slovenija). Licenčnina (licence fee) je je dodaten strošek za udeležence, ki niso ocenjevalci v okviru PRSPO.
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REDNA CENA v
€/osebo (brez
ddv) - fizična
izvedba

3./4. sept.

fizična izvedba v učilnicah
(opcijsko tudi on-line
izvedba)

770,00 €

jasna.hrovat@siq.si
01 56 09 720

1./2. okt.

spletna on-line izvedba
(opcijsko tudi fizična
izvedba v učilnicah)

770,00 €

420,00 €

NETS d.o.o.

2./3. jul.

spletna on-line izvedba /
fizična izvedba v učilnicah

660,00 €

uros.guncar@nets.si
041 672 032

22./23. okt.

fizična izvedba v učilnicah
/ spletna on-line izvedba

660,00 €

SIQ

PREDAVATELJ***

390,00 €

mag. Rajko Novak /
Tatjana Fink /
dr. Nenad Savič

740,00 €

390,00 €

mag. Rajko Novak /
Tatjana Fink /
dr. Nenad Savič

310,00 €

600,00 €

250,00 €

mag. Uroš Gunčar

310,00 €

600,00 €

250,00 €

mag. Uroš Gunčar

420,00 €

740,00 €

Prijave sprejema izvajalec usposabljanja.
Povezava in prijava na izobraževanje ECAT (SIQ):
EFQM CERTIFIED ASSESSOR TRANSFORMATION TRAINING (ECAT), 3. in 4. september - v predavalnici
EFQM CERTIFIED ASSESSOR TRANSFORMATION TRAINING (ECAT), 1. in 2. oktober – on-line
Povezava in prijava na izobraževanje ECAT (NETS):
https://www.nets.si/

Pogoj za pristop na ECAT za druge udeležence je:
- opravljen tečaj EAT po 1. januarju 2016.

* Termin je načeloma določen. V primeru dovoljšnega zanimanja s strani udeležencev, pa so termini prilagodljivi in po dogovoru.

** Načini izvedbe so načeloma določeni s strani izvajalca. V primeru dovoljšnega zanimanja za drug način izvedbe s strani udeležencev je izvedba
prilagodljiva in po dogovoru.
*** Predvatelji:
• Mag. Rajko Novak, je licencirani trener EFQM in vodilni ocenjevalec v PRSPO. Sodeloval je tako pri pripravi slovenskega prevoda modela odličnosti
EFQM 2013 kot novega modela 2020. Je svetovalec na področjih sistemov vodenja, strateškega načrtovanja, managementa poslovnih procesov,
poslovne odličnosti in trajnostnega razvoja. Več kot dve desetletji in pol je zunanji sodelavec SIQ, kjer je vodilni presojevalec sistemov vodenja,
predavatelj in strokovni vodja Šole kakovosti SIQ.
• Dr. Nenad Savic je od junija 2017 direktor sektorja Kakovost v podjetju Adria Mobil d.o.o., prejemniku najvišjega priznanja PRSPO v letu 2016.
Podjetje je tudi uvrščeno na Zlati nivo na EFQM globalnem indeksu odličnosti (http://www.globalexcellenceindex.org/sector/20-manufacturing).
Pred tem je dvajset let uspešno delal kot poslovni svetovalec na področju razvoja poslovnih strategij in poslovne odličnosti v Sloveniji in tujini. Je tudi
EFQM ambasador odličnosti ter licenciran evropski ocenjevalec poslovne odličnosti, kvalificiran za izvajanje EFQM licenčnih tečajev.
• Tatjana Fink, MBA, certificirana trenerka EFQM, imetnica licence za izvajanje EFQM/ECAT usposabljanj in svetovalka z večletnimi izkušnjami
razvijanja odličnosti in uporabe modela odličnosti EFQM ter direktorica podjetja, ki je vrsto let uspešno razvijalo odličnost s pomočjo modela EFQM
in bilo tudi prejemnik PRSPO.
• Mag. Uroš Gunčar je vodilni ocenjevalec za PRSPO od samega začetka podeljevanja nacionalne nagrade za odličnost in evropski ocenjevalec za
EFQM Global Award. Pri EFQM v Bruslju je tudi licenciran trener (Certified Trainer) in svetovalec (Certified Advisor).

Več o ECAT (Cerified Assessor Transformation Traning)
ECAT mora zaradi pogodbenega statusa potekati še pod okriljem SPIRIT Slovenija (vsa nadaljnja usposabljanja pa bodo v prihodnosti izvajale organizacije, ki
so si pri EFQM pridobile status CTO - Certified Training Organisation).
Gre za dvodnevno usposabljanje, ki temelji na spremembah in povezavah med modelom EFQM 2013 in modelom EFQM 2020. Z opravljenim usposabljanjem
boste obdržali veljavno kvalifikacijo za ocenjevalca EFQM.
ECAT lahko v vsakem primeru opravljate tudi pod okriljem EFQM oz. partnerskih CTO organizacijah po Evropi.
Za več informacij lahko obiščete spletno stran: https://www.efqm.org/index.php/efqm-certified-assessor-transformation-training/

