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36. hét Ea.: A minőségmozgalom története. A minőségmozgalom vezetői. Az európai, japán,
amerikai iskolák. Félévismertető. F1 feladat kiadása.
37. hét Ea.: A minőséggel kapcsolatos alapvető fogalmi meghatározások. A minőség mérhetősége. A
minőség fontossága és értelmezése a termék-előállító, illetve szolgáltatási
folyamatokban.
38. hét Ea.: Teljes faktoriális kísérlettervek. Faktoriális kísérlettervezés empirikus függvények
meghatározására.
39. hét Ea.: Részleges faktoriális kísérlettervek. A beállítások számának csökkentése. Faktoriális
kísérlettervezési optimálós módszerek: Gradiens módszer.
40. hét Ea.: A minőséggel kapcsolatos tevékenységek szabványosítása. Az ISO 9001:2008, valamint
néhány ágazat specifikus minőségirányítási szabványrendszer követelményeinek
ismertetése. A minőségirányítási rendszer auditálásának megvalósítása, végrehajtása. A
minőségirányítási rendszer auditjának vezetői szemléje.
41. hét Ea.: ZÁRTHELYI
42. hét

Ea.: Minőségirányítási rendszerek. Követelmények. A felső vezetőség felelősségi köre.
Gazdálkodás az erőforrásokkal. A termék előállítása. Mérés, elemzés és fejlesztés. A
dokumentációs rendszer kialakítása dokumentálás. A minőségmenedzsment rendszerben
alkalmazott dokumentumok. A stratégiai tervezés modellje.

43. 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.

44. hét Ea.: A technológiai minőségszabályozás (minőségjavító – minőségtartó és minőségfejlesztő)
megvalósítási stratégiái és alkalmazásuk okai, feltételei. A minőségjavító szabályozás
főbb módszerei (Ishikawa-, Pareto-, Fa- diagramok, FMEA - elemzés).
45. hét Ea.: A
minőségtartó
szabályozás
feltételrendszere
és
jellemzői.
Statisztikai
folyamatszabályozás grafikus eszközei, a szabályozó (ellenőrző) kártyák. A
minőségfejlesztő szabályozás adat- és információs háttere és megvalósításának néhány
módszere (QFD, Benchmarking, stb. …).
46. hét Ea.: Autóiparban használatos minőségügyi technikák. APQP, PPAP, 8D
47. hét Ea.:

ZÁRTHELYI

48. hét Ea.: A LEAN és a minőségirányítás kapcsolata
49. hét Ea.: Pót-ZÁRTHELYI, Félévzárás.
A tantárgy lezárásának módja: aláírás és gyakorlati jegy (3BV), ill. kollokvium (3BG, 3BMR).
Aláírás megszerzésének feltételei:
 Az előadásokon való aktív részvétel. Amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák
60 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az aláírás véglegesen
megtagadható.
 Mindkét Zárthelyi minimum elégséges megírása. Feladatok legalább elégséges megoldása,
határidőre történő beadása.
Pótlások az utolsó oktatási héten a valamint – ha az indokolt – órarenden kívül az előadóval egyeztetett
időpontban végezhetők.
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