NACE CIP Seviye 1 Boya Enspektörlüğü Eğitimi (12-17 KASIM 2018)

NACE CIP Level 1 Boya Enspektörlüğü Eğitimi için kayıt süreci 10 Ağustos 2018 tarihi itibariyle
başlayacaktır.
Detay
Süresi: 6 gün eğitim
o

5 gün eğitim (4 gün teorik ve uygulamalı vak‟a çalışmaları, 1 gün sahada pratik eğitim)

o 1 gün sınav (Uygulama sınavı eğitim sonunda, eğitmenlerin gözetiminde eğitim salonunda yapılacaktır. Yazılı sınav
ise eğitim bittikten sonra NACE ile anlaşmalı olan sınav merkezlerinde, katılımcı tarafından talep eilen tarihte
alınabilecektir.)
Hedef:
Bu eğitim aşağıdaki şartları sağlamak üzere dizayn edilmiştir:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bir kaplamanın özellikleri, kaplamanın sınıflandırması ve koruma türleri gibi korozyon temellerine dair
örneklemeler,
Kaplama türleri ve kürleme mekanizmaları,
Çalışma ortamları ve kaplama döngüsünü de içeren kaplama spesifikasyonları,
Aşındırıcı kumlama, solvent temizleme ve güç ile çalışan aletle temizleme ya da manuel temizleme için yüzey
hazırlama ekipmanlarını, yöntemlerini ve standartlarını ayırd etme,
Fırçalama, rulo, eldiven ve konvansiyonel ve havasız sprey dahil olmak üzere, kaplama uygulamasının tipine
göre farklılaştırılması,
Muayene prosedürleri,
Güvenlik, etik, çatışmayı önleme ve karar vermeyi içeren Enspektörün rolünü tanımlama,
Önleme ve karar verme,
Çevresel veya ortam koşulları ve görünmez kirleticiler için testler,
Islak film ve kuru film kalınlık ölçüm cihazları ve düşük ve yüksek voltajlı Holiday detektörleri gibi tahribatsız
test araçlarının kullanımı,
Replika bandı, anvil mikrometreleri, yüzey profili karşılaştırıcıları ve dijital yüzey profili ölçüm cihazlarını
kullanarak yüzey profili ölçümü
Kalite kontrol sorunlarını tanımlama, tasarım ve imalat kusurlarını ve kaplama hata tiplerini tanıma
Güvenlik Veri Sayfalarını (SDS) ve ürün teknik veri sayfalarını kullanma,
Logbook ve rapor dokümantasyonunun amacı ve içeriğini açıklama

Ön Gereklilikler:
Aşağıda kursa katılım için aranan ön gereklilik aşağıda belirtilmiştir:

o

NACE CIP Level 1 eğitimine katılmak için herhangi bir ön gereklilik tanımlanmamıştır.

Sınavlar:
NACE CIP Level 1 eğitimini başarı ile tamamlayabilmek için;




Eğitimin parçası olan ve 1 gün olarak sahada gerçekleştirilecek pratik çalışma sonunda her bir katılımcı
tarafından Log Book hazırlanarak eğitmenlere teslim edilecektir. Kursu geçebilmek için Log Book‟tan alınması
gereken minimum puan 70% „dir (Not: Log Book‟tan yeterli puan alınmaması halinde, kursun baştan alınması
gerekecektir).
Kurs sonunda yapılacak olan Final “Yazılı” ve “Uygulama” sınavlarından başarılı olabilmek için alınması gerekli
minimum puan 70% „dir.
Not: Uygulama sınavı, eğitimin son gününde, NACE eğitmenlerinin nezaretinde eğitim salonunda yapılacaktır.
Yazılı sınav (CBT – Compiture Based Test) ise eğitim tamamlandıktan sonra katılımcıların tercih edecekleri
lokasyonlarda bulunan NACE onaylı merkezlerde on-line olarak gerçekleştirilebilecektir. Yazılı sınav (CBT
sınavı), eğitim bittikten sonra (maksimum 1 yıl içerisinde) istenilen zamanda alınabilir.

Sertifika:

RINA & NACE İşbirliği içerisinde sağlanan eğitim sonunda, Log Book ve eğitim sonunda yapılacak olan yazılı ve
uygulama sınavlarında başarılı bulunan tüm katılımcılar uluslararası geçerliliğe sahip olan “NACE CIP Level 1 Boya
Enspektörlüğü” sertifikası almaya hak kazanacaklardır.
Eğitim ve Sınav Dili:
NACE‟in yurt dışından gelen kalifiye eğitmenleri tarafından sağlanan eğitimin dili İngilizce olup eğitim sırasında
Türkçe‟ye simultane tercüme yapılmaktadır. Ayrıca, eğitim notlarının slaytlar kısmı, günlük sınavlar (quizler), yazılı ve
uygulama sınavları Türkçe‟ye tercümeli olacaktır.
Eğitim Ücreti:




NACE üyeliği olmayan katılımcılar için; 3.300 Usd + %18 Kdv
NACE üyeliği devam eden katılımcılar için; 3.100 Usd + %18 Kdv

Eğitim ücretine, eğitim dokümanları, eğitim sertifikası, eğitim boyunca öğle yemekleri, molalarda yiyecek ve içecek
ikramı dahil olup, katılımcının ulaşım ve konaklama masrafları dahil değildir.
Kesin Kayıt Prosedürü:
Eğitimlere kesin kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların aşağıdaki bilgi ve belgeleri tarafımıza sağlaması gerekmektedir.







RINA Eğitim Kayıt Formu,
İngilizce CV,
Diploma ve varsa boya konusundaki eğitim sertifikaları,
NACE üyeliği olan katılımcılar için NACE üyelik kartının kopyası,
Eğitim ücreti ödeme dekontu

Eğitimlere katılmayı düşünmeniz halinde, ofisimizden Gülay Kaya ve Murat İkinci ile irtibat kurmanızı rica ederiz.
Tel:
+90 216 571 54 00
Email: gulay.kaya@rina.org, murat.ikinci@rina.org

