Kvalificering og validering i medicinalindustrien

Kvalificering og validering i
medicinalindustrien
Du bestemmer over dine data

Få styr på kvalificering og validering samt de begreber og forkortelser, der hører til.
Kursusfakta
Vi og vores samarbejdspartnere bruger teknologier, herunder cookies, til at indsamle oplysninger
FORMAT
Du har kendskab
detil
forskellige
faser
i kvalificering
omtildig
forskellige
formål,
herunder: og validering. Gennem teori og
2 dage
opgaver har du styr på relevante begreber som URS, DQ, IQ, OQ, PQ og PV. Du kan forstå
PRIS I ÅR
testplaner og principperne for risikovurdering.
256 kr. ekskl. moms

Funktionelle, Statistiske, Marketing
Ved at trykke på 'Accepter alle' giver du samtykke til alle disse formål. Du kan også vælge at
Tilmeldingsdatoer
Har du
spørgsmål
tilkendegive, hvilke formål du vil give samtykke til ved at benytte checkboksene
ud for
formålet, til kurset?

Hillerød
8. sep.

9. sep.

og derefter trykke på 'Gem indstillinger'.
Kontakt
Hillerød
Hillerød
Hillerød
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at trykke på det lille Kursuskoordinator
ikon nederst i venstre
10. nov.
11. nov.
9. feb. 10. feb.
8. jun. 9. jun.
Elizabeth Ruelykke
hjørne
af hjemmesiden.

2022

2022

2023

2023

+45 48 20 62 64

erk@pharmakon.dk
Du kan læse mere om vores brug af cookies og andre teknologier, samt om vores indsamling og
behandling af personoplysninger ved at trykke på linket.

Om cookies
Målgruppe
Vis detaljer
Faglærte eller ufaglærte
som arbejder i medicinalindustrien. Kurset egner sig også til
dig, som gerne vil arbejde i medicinalindustrien.

Prisen er 128 kr. ekskl. moms pr. dag, hvis du er i AMU-målgruppen (deltagere med
en erhvervsuddannelse eller mindre). Hvis du har en videregående uddannelse er
prisen 1280 kr. ekskl. moms pr. dag.
Et kursus
AFVIS
ALLE af fem dages varighed koster dermed
ACCEPTER ALLE
4790 kr. ekskl. moms.

Dit udbytte

Din virksomheds udbytte

Du får viden om kvalificering
og tilhørende
Nødvendigeog valideringFunktionelle
begreber
Du lærer om udfyldelse af testplaner
Du forstår din rolle i kvalificerings- og valideringsforløb

Din
medarbejder får indblik
i kvalificering og validering
Statistiske
Marketing
Din medarbejder får kendskab til risikovurdering
Din medarbejder bliver godt klædt på til at udføre
kvalificerings- og valideringsopgaver
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