ВИТЯГ З ПОРЯДКУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ.
6. ПРОЦЕС ПОВТОРНОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ
Всі фахівці, включені до реєстру органу сертифікації, після трирічного періоду
підлягають проходженню процедури перереєстрації (за бажанням сертифікованої
особи).
Під час проведення повторної сертифікації орган з сертифікації підтверджує
компетентність сертифікованої особи та її відповідність вимогам схеми сертифікації.
Період повторної сертифікації визначається схемою сертифікації та в загальному
випадку здійснюється на третій рік до закінчення строку дії сертифікату.
В інших випадках періодичність повторної сертифікації визначається за умов:
1) регуляторні вимоги (зміни вимог регулятора, розробника регламенту чи
відповідного міністерства стосовно технічних регламентів);
2) зміни, внесені до нормативних документів, технічних регламентів;
3) зміни, внесені до схеми сертифікації;
4) інформацію про стан та особливості галузі, у якій функціонує сертифікована
особа;
5) ризики, які виникають внаслідок некомпетентності особи;
6) останні технологічні зміни та зміни вимог до сертифікованих осіб;
7) вимоги зацікавлених осіб;
8) частоту та зміст наглядової діяльності у відповідності до схеми сертифікації.
При цьому обрані заходи повторної сертифікації забезпечують об’єктивну оцінку
для підтвердження компетентності сертифікованої особи.
Для перереєстрації кандидат повинен за місяць до закінчення
попереднього сертифікати подати нову заявку та пройти перепідготовку (в разі
необхідності) за напрямком діяльності Технічного Регламенту та повторну
сертифікацію.
Кандидат, який бажає змінити кваліфікацію, також повинен надати докази, що він
задовольняє вимоги необхідних критеріїв.
У відповідності до схеми сертифікації враховуються наступні чинники при
проведенні повторної сертифікації:
- результати оцінки, проведеної на робочому місці (практичні роботи по
конкретному технічному регламенту);
- професійний розвиток (участь у семінарах, підвищення кваліфікації, тощо);
- структуровані співбесіди (при поданні повторної заявки);
- підтвердження безперервної задовільної роботи та отриманого досвіду
(наявність практичного досвіду по конкретному технічному регламенту);
- дистанційний екзамен (повторна сертифікація за письмовими тестами за умови
подачі заявки на повторну сертифікацію за 1 місяць до закінчення дії сертифікату
компетентності);
- перевірка фізичних можливостей, пов’язаних із необхідною компетентністю.
Процес повторної сертифікації для кандидатів, що вчасно (за 1 місяць)
подали повторні заявки та необхідні документи, процес оцінювання відбувається
дистанційно.

