SPIF-Svensk Plastindustriförening
Underlag för ansökan om att bli examinationscentra för SPIF:s certifiering
inom plastindustrin
Kravspecifikation som skall uppfyllas för att kunna bli godkänd examinationscentra
utifrån SPIF:s krav och direktiv.
Till denna följer bilagor:
Beskrivning av utbildningskravet/innehållet per kategori
(Bilaga: K1-2014 till K7-2014)

Modell och krav för examinationen av kursdeltagaren
(Bilaga: Krav-Individ-Examination-2014)

Kostnader för ansökan och genomförandet
(Bilaga: Kostnadsmodell-Företag-2014)

Yrkesroller och kompetenser som är definierade av SPIF
Kategori 1 Operatör
Kategori 2 Tekniker
Kategori 3 Maskinställare
Kategori 4 Produktionsansvarig
Kategori 5 Kvalitetsansvarig
Kategori 6 Teknisk kundservice
Kategori 7 Företagsledare
Ansökan skall innehålla följde delar:
Vilken eller vilka kategorier man avser att examinera
Beskrivning som skall vara per kategori, enligt följande:
Praktisk examination
Vilka moment och handhavande avser man att bedöma, ange detta utifrån beskrivning
Kursplan:
(Vilka moment skall prövas)
Mål:
(Förväntat resultat)
Kriterier:
(Bedömningsmatris/modell)
Kvalitetssäkring:
(Dokumentation av process, bedömning, resultat)
Utrustning som krävs (Maskiner, mätutrustning mm)
Preparandkurs inför examinationen
Kursplan som beskriver helheten av yrkesrollen (kategorin) men också att den är
fördelad på moment kopplade till rubrik i beskrivningen av respektive kategori.
Detta är viktigt för att den som avser att certifiera sig, ska kunna se vilka kompetenser
som behövs för kategorin, och för att ge möjligheter till självstudier inför examination.
Det andra skälet är att den preparandkurs man som utbildningsleverantör,
examinationscentra kan erbjuda skall bygga på de olika områdena med tillhörande
kursmål och kriterier.
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Kursplan:
(Vilka moment skall prövas)
Mål:
(Förväntat resultat)
Kriterier:
(Bedömningsmatris/modell)
Kvalitetssäkring: (Dokumentation av process, bedömning, resultat)
Ovan skall finnas både för de som avser att genomgå en preparandkurs, som för de
som på eget initiativ vill läsa in de efterfrågade kunskaperna inför examinationen.
Teoretiskt prov som är avsett för examinationen
Teoretiskt prov (Frågor som mäter helheten inom kategorin enl. ovan)
5 st olika prov med 50 frågor som har 5 olika svarsalternativ (endast ett alternativ som
är rätt) som mäter helheten av kategorins olika delar i kursbeskrivningen, med
tillhörande rättningsmall.
Examinator
Beskriv vilka kompetenser personen har som kommer att genomföra examinationen
hos er, bifoga namn och personuppgifter.
Erfarenhet av att vara utbildare inom kompetensområdet
(obs: inget krav att vara utbildare sedan tidigare)
Beskriv på vilket sätt (ni som företag har) av tidigare erfarenhet av att vara utbildare
inom området
Företagsuppgifter, kontaktperson
Ange vem som skall vara kontaktperson inom företaget, samt företagsuppgifter
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