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uddannelse og erfaring. 
NSK gennemfører certificeringen i henhold til vor akkreditering, DANAK reg. Nr. 3007, baseret på ISO/IEC 17024 og den valgte standard.

NSK CR 014 R2 18.02.2022 

Kandidat navn: Fødselsdag og år 

Adresse: Post nr. By 

Kandidat e-mail: Telefon/mobil Evt. Certifikat nr. 

Teknisk uddannelse: 

Firma: 

Adresse firma: Post nr. By 

Kontakt person: Telefon/mobil E-mail 

Uddannelse i den aktuelle prøvningsmetode, også kursus i forbindelse med eksaminering 

Kursus Arrangør Dato Varighed 

1. 

2. 

3. 

4. 

Har arbejdet med NDT i følgende periode: 

Fordeling af arbejdsområder I perioden År Måneder 

1. VT – Visuel kontrol Fra / til / 

2. MT - Magnetpulver Fra / til / 

3. PT - Penetrant Fra / til / 

4. RT - Radiografi Fra / til / 

5. ET - Hvirvelstrøm Fra / til / 

6. UT - Ultralyd Fra / til / 

7. UT-PA - Phased Array Ultralyd Fra / til / 

8. UT-ToFD - Time of Flight Diffraction Fra / til / 

9. Andet Fra / til / 

Kandidat 
Jeg bekræfter hermed at oplysningerne som er angivet på denne blanket er korrekte. 

Dato Stilling Underskrift 
Arbejdsgiver/ansvarlig Niveau 3 
Jeg underskriver hermed at ovenstående oplysninger er korrekte samt at jeg som ansvarlig er forpligtiget til at følge den certificerede med 
hensyn til faglig og ansvarlig udførsel af NDT prøvning. Jeg er bekendt med at misvedligehold og uansvarlig udførelse af NDT prøvning kan 
føre til inddragelse af certifikatet, og at certifikatet er ejet af NSK. 

Dato Stilling og firmastempel Underskrift – ansvarlig leder / Niveau 3 

Udfyldes af NSK 

Krav til teori opfyldt Krav til erfaring opfyldt Erfaring mangler med: mdr. 

Dato Certificeringsleder Kommentar 
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