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Tematika
Követelményrendszer ismertetése.
A minőség „története”. Minőség értelmezésének fejlődése. Minőség megvalósításának
fejlődése.
Minőséggel kapcsolatos fogalmak. Korszerű minőségügy értelmezése.
Minőség-ellenőrzés, minőségszabályozás, minőségbiztosítás, minőségirányítás fogalma.
Minőségirányítási rendszerek, minőségirányzatok
A teljes körű minőségirányítás (TQM) értelmezése, alkalmazása.
Magyar Minőség Díj
A minőségirányítási rendszerek szabványai.
Az MSZ EN ISO 9001(4):2008-as szabvány-pár ismertetése.
Rektori szünet
A minőségirányítási rendszerek bevezetése.
A MIR dokumentációs rendszerének felépítés.
ZH
Minőségügyi audit fajtái. Minőségügyi audit lebonyolítása.
Minőségügyi eszközök: Minőségügyi technikák.
Minőségszabályozás megvalósítása a statisztikai folyamatszabályozás útján. (SPC)

Minőségfejlesztés módszerei: minőségköltségek tervezése, minőségfunkciók lebontása
(QFD), hibamód és –hatáselemzés (FMEA).
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Félévközi követelmények
Az előadás és a tantermi gyakorlat látogatása kötelező.
A félév során 2 db zárthelyit kell írni. Ezeket pontozással értékeljük.
Az adott zárthelyire kapható maximális pontszám:
-40 %-tól
2
-60 %-tól
3
-75 %-tól
4
-90 %-tól
5 érdemjeggyel vesszük figyelembe az értékelésénél.
Az aláírás megadásának feltétele: mindkét zárthelyi elégséges (2) szintű teljesítése valamint az,
hogy a hiányzások ne lépjék túl a TVSZ-ben megadott mértéket.
Az elégtelen zárthelyi pótlására az utolsó héten biztosítunk lehetőséget.
A megtagadott aláírást a vizsgaidőszak első 2 hetében egy alkalommal lehet pótolni. Az aláírás
pótlása a teljes tananyagból történik. Amennyiben az aláírás megszerzése nem sikerült, a hallgató az
adott vizsgaidőszakban vizsgára nem bocsátható.
A vizsga formája írásbeli.
A vizsga anyaga az élőadáson elhangzott anyag és az Intézet hálózatán található anyag.
A vizsga értékelése: a vizsgadolgozatra kapható maximális pontszám:
-40 %-tól
2
-60 %-tól
3
-75 %-tól
4
-90 %-tól
5 érdemjegyet kap a hallgató.
Annak a hallgatónak, akinek a két zárthelyi jegyének átlaga legalább közepes (3), annak az átlagnak
megfelelő jegy megajánlható.
Elővizsgát tehet az a hallgató, aki az aláírást megszerezte.
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