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Előadási és gyakorlati órák ütemezése, naptári hetek szerint
1. hét
Ea.: A minőség fontossága és értelmezése a termék-előállító, illetve szolgáltatási
folyamatokban. A minőséggel kapcsolatos tevékenységek szabványosítása. Az ISO
9001:2008, valamint néhány ágazat specifikus minőségirányítási szabványrendszer
követelményeinek ismertetése.
Gy.: A minőségmutatók fajtáinak ismertetése. Példák minőségmutatók és minőségszint
meghatározására. Szabványok ismertetése.
2. hét
Ea.: OKTATÁSI SZÜNET
Gy.: Példák minőségmutatók és minőségszint meghatározására. Műveleti sorrendterv
készítése.
3. hét
Ea.: A minőség létrehozásához szükséges alapvető tevékenységek és azok
kapcsolatrendszere. A tervezés – fejlesztés minőségbiztosítási feladatai; információk
elemzése, erőforrások biztosítása, megvalósíthatóság – elemzés, termék – és
gyártástervezés.
Gy.: Példa termék megvalósíthatóságának vizsgálatára.
4. hét
Ea.: Elleőrzéstechnológia meghatározása. A minőség-ellenőrzés területei.
Gy.: Példa ellenőrzési terv készítésére.
5. hét
Ea.: Az ellenőrzések végrehajtásának módjai. Statisztikai mintavételezés. Statisztikai
mintavételi tervek elkészítésének ismertetése.
Gy.: Példa statisztikai mintavételi terv készítésére.
6. hét
Ea.: Minőségellenőzés a beszerzésben; beszállítók kiválasztása, beérkező áru ellenőrzése és
kezelése.
Gy.: Példa beszállítók kiválasztására.
7. hét
Ea.: A gyártásközi ellenőrzés területei és az ellenőrzés végrehajtásának általános elvei.
Elsődarabos ellenőrzés. Műveleten belüli ellenőrzés. Műveletek közötti ellenőrzés
(műveletközi ellenőrzés). Műveletek utáni ellenőrzés.
Gy.: Példa idomszertervezésre.
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8. hét
Ea.:
OKTATÁSI SZÜNET
Gy.: OKTATÁSI SZÜNET
9. hét
Ea.: Gyártó – és ellenőrzőeszközök, valamint gyártási folyamat minőségképességének
megítélése és biztosítása. Gép- és folyamatképességi mutatók (Cm, Cmk, Cp, Cpk, Pp,
Ppk) meghatározása statisztikai módszerek alkalmazásával.
Gy.: Példa idomszertervezésre
10. hét
Ea.: Zárthelyi dolgozat megírása
Gy.: Laboratóriumi mérés: adatfelvétel mérőeszközök alkalmasságának megítéléséhez.
11. hét
Ea.: Végellenőrzési feladatok. A végellenőrzés általános elvei. A végellenőrzési
vizsgálatok előkészítése. A vizsgálatok elvégzése. A vizsgálati eredmények rögzítése
és értékelése. A termék (tétel) minősítése. Méréses végellenőrzés.
Gy.: Végellenőrzési utatsítás szerkesztése.
12.hét
Ea.: A minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás kapcsolata. Minőségbiztosítás a gyártási
folyamatban.
Gy.: Matematikai – statisztikai alapismeretek és alkalmazásuk
13. hét
Ea.: A folyamatszabályozás módszertani alapjai. Statisztikai folyamatszabályozás.
Gy.: Évközi feladat konzultáció
14. hét
Ea.: Pót, ill. javító zárthelyi dolgozat megírása.
Gy.: Elmaradt mérések, jegyzőkönyvek pótlása.
A tantárgy lezárásának módja: aláírás és kollokvium.
Aláírás megszerzésének feltételei:
 az előadások és gyakorlatok rendszeres látogatása,
 a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintű megírása,
 a laboratóriumi mérések alapján elfogadható szintű jegyzőkönyvek elkészítése és
határidőre történő beadása.
Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, gyakorlatok,
laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását
megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen megtagadható.
Pótlások az utolsó oktatási héten a gyakorlat időpontjában, valamint - ha az indokolt órarenden kívül az előadóval és a gyakorlatvezetőkkel egyeztetett időpontban végezhetők.
Az 1 db zárthelyi dolgozat megírására a 16. naptári héten, előadáson kerül sor. Értékelése 1-től
5-ig terjedő osztályzattal történik. Az elégséges osztályzathoz az összpontszám 40%-át kell
megszerezni.
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Miskolc, 2017. szeptember
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