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7., 10., 13. hét, csütörtök, péntek, szombat

A TANANYAG
Oktatási cél:
A tantárgy elérendő célja, hogy a hallgatók tisztába kerüljenek a menedzsmentrendszerek fajtáival, céljaival az alapelveivel és az ehhez kapcsolódó fogalmi körrel. Ismerjék a kiválasztás és bevezetés feltételrendszerét.
A tárgy részletes leírása, ütemezés: 2018-2019 I. félév
Gyakorlatok:
Okt. hét

7.
okt. 25.

7.
okt. 27.
10.
nov. 17.
13.
dec. 08.

Időpont
csütörtök
7-10
13:30-17:00
szombat
3-6
9:50-13:20

Témakör

Oktató

Milyen menedzsment rendszerek vannak.
A beszállító rendszer felépítése, kapcsolati logikája és minősítési
rendszerei

Kertész Zoltán

Feladatkiosztás: rövid felkészülés a specifikus rendszerekből
Az ISO 9001:2015 szabvány logikai felépítése és "használata"
Érdekelt felek, termék, folyamat, szabályozás, kívülről biztosított
termék és szolgáltatás, követelmények, szerződés, … értelmezése.

Kertész Zoltán

ISO 9001:2015 szabványismeret

Kertész Zoltán

szombat
7-8
13:30-15:10
péntek
5-6

Az autóipari rendszerek jellegzetes szabályozásai (16949, VDA, QS,
...)

11:40-15:10
A specifikus rendszerek hallgatói prezentációinak bemutatása

13.
dec. 08.

csütörtök

Az élelmiszeripari rendszerek jellegzetes szabályozásai (HACCP,
ISO 22000, IFS, BRC, GMP, ISO 13485), a gyógyszeripar és az or15:20-18:50 vostechnikai eszközök szabályozási környezete
ZH
9-12

Kertész Zoltán

Félévközi követelmények
Foglalkozásokon való részvétel:
Az előadásokon való részvétel kötelező. Ha a hiányzások meghaladják a tárgy félévi óraszámának 30%-át, a hallgató
aláírást nem kaphat. Elvárás az előadáshoz méltó hallgatói fegyelem és együttműködés.
A foglakozásokon való érvényes részvétel feltétele
-

a pontos megjelenés és a befejezési időpontig tartó jelenlét (max. 10 perc késés),

-

a kiadott feladatok megoldásában aktív részvétel.

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja):
1 db zárthelyi az utolsó konzultáción, amelynek minimum 50%-ra kell sikerülnie. (pótolni egyszer, egy később egyeztetett időpontban lehetséges). A zh eredmény, és a beadott, bemutatott feladatokra kapott eredmény alapján kerül kialakításra az évközi jegy.
Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere:
Az aláírás megszerzésének feltétele:
▪

az órákon való érvényes részvételek,

▪

a csoportmunkában való részvétel,

▪

a kiadott feladat prezentálása.

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere:
Az aláíráspótló vizsga írásbeli, a maximum pontszám 50%-a az elégséges szint feltétele
IRODALOM
Kötelező:

A moodle rendszeren az oktatók által biztosított segédletek, előadásanyagok prezentációi.

• A rendszereket leíró szabványok és irányelvek
• Autóipari referencia kézikönyvek: AIAG, (PPAP)
Ajánlott:
• Dr. Koczor Zoltán és munkatársai: Minőségirányítási rendszerek fejlesztése, TÜV Rheinland
InterCert, Budapest, 2010
A tárgy minőségbiztosítási módszerei:
A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei
- a tudásátadás módszertana,
- a tananyag tartalma,
- az előadások és gyakorlatok egymásra épültsége.
A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük.

