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Departament:
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7
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3 ECT
TS

Titu
ulació:

Màstter Univers
sitari en En
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oma:
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Tip
pus: Optativa
Pro
ofessors
Coordinador: Eu
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Ob
bjectius genera
als del curs
L'objectiu
L
princcipal d'aquesta
a assignatura és proporcion
nar els alumne
es les nocions bàsiques de un sistema
gestió
g
de la qu
ualitat introduint els models d’excel·lència
a empresarial i les normes de la família IISO 9000

Competències

Competències
C
específiques

Tenir una base per pod
der planificar un
u sistema de
e qualitat i teniir criteris per poder
p
qüestionarr un sistema d e qualitat exis
stent en una empresa.

Competències
C
generals

Crèdits:
C
total d’hores de treb
ball de l’estudiantat
Dedicacióó

Apren
nentatge direccte

Apren
nentatge autòn
nom

Ho
ores

%

Grup Gran (GG)

8

110,7%

Grup Mitjà (GM)

3

4%

Activittats dirigides

16

221,3%

48
4

664,0%
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Continguts
C

dels i Normes
s
Gestió de la Qualitat: Mod

edicació:75 ho
ores
De

GG
G: 11 hores
GM
M: 3 hores
AD
D: 16 hores
AA
A: 48 hores

Descripció








Introducció
ó als models de gestió de la qualitat
Coneixeme
ent de les lleis
s i directives que afecten al pproducte i a
l’empresa
Organisme
es internacion
nals d’acreditació, certificaci ó i normalització
Normativa general i espe
ecífica per l’op
perativa del sisstema de la
qualitat
el sistema de qualitat, els se
eus processoss i el
Definició de
producte/se
ervei,
La família IISO 9000
presarial
Models exccel·lència emp
Tècniques estadístiques i les normes ISO





Treball en grup
Pràctica in
ndividual
Examen





Activitats rela
acionades (*)

Activitats
A
te
ema d’avaluacció
La
L nota final de
el curs depèn dels següents
s actes avalua
atius:
Exercicis, pes: 50%
Examen, pes:
p
50%

Metodologia
M
do
ocent

La
L metodologia
a docent es diivideix en tres parts:




Sessions presencia
als d'exposició
ó - participació
ó dels contingu
uts i realització
ó d’exercicis.
Sessions presencia
als de treball de
d laboratori.
Treba
all autònom d'e
estudi i realització d'exerciccis i activitats.

En
E les sessions d'exposició -participació dels
d
contingutss, el professorat introduirà les bases teòrriques de la matèria,
m
conceptes,
c
mè
ètodes i resu
ultats il·lustran
nt-los amb exxemples conv
venients i sol·licitant, si eescau, la reallització
d’exercicis
d
per facilitar-ne la seva comprensió.
En
E les sessions de treball de
e laboratori, ell professorat g
guiarà l'estudia
antat en l'aplic
cació dels connceptes teòrics
s per a
la
a resolució de
e muntatges experimentals,
e
fonamentant en tot moment el raoname
ent crític. Es pproposaran ac
ctivitats
que
q
l'estudianttat resolgui a l'aula i fora de
d l'aula, per tal d'afavorir el contacte i utilització de les eines bà
àsiques
necessàries
n
pe
er a la realitza
ació d’un sistem
ma d’instrume
entació.
L'estudiantat,
L
de forma auttònoma, ha de
d treballar ell material pro
oporcionat pel professorat i el resultat de les
sessions de tre
eball-probleme
es per tal d'as
ssimilar i fixar els conceptes
s. El professorat proporcionnarà un pla d'e
estudi i
de
d seguiment d
d'activitats (AT
TENEA).
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Referencies
R
Bàsica
B

Complementar
C
ria
Altres
A
recursoss

Griful, E., Canela, M.A
A., Gestió de la
a qualitat Edic
cions Virtuals UPC (2004)
U
ISO 9001:2015
9
Sisstemas de ges
stión de la calidad: Requisittos
•Norma UNE-EN
•Norma UNE-EN
U
ISO 9000:2015.
9
Siistemas de ge
estión de la calidad --- Fund amentos y
vocabula
ario
•Norma UNE-EN
U
ISO 9004:2009
9
Sisstemas de ges
stión de la calidad --- Gestióón para el éxitto
sostenido
o de una organización
Biblio
ografia, la rela
ació de llibres, normes i rev
vistes d’interès
s dins de l’àmbbit de la gestió
ó està
dins de
d la intranet,
Atenea
Les webss oficials i d’interès dins de l’àmbit de la gestió
g
està din
ns de la intrannet,
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