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Breu contingut:

Aquesta assignatura aborda el coneixement de la teoria i la pràctica de la gestió de
la qualitat en les organitzacions, especialment les productives. 

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS
1. Comprendre les transformacions i canvis en el model productiu i les
empreses. Entendre que l'empresa és una organització dinàmica en permanent
transformació i canvi adaptatiu al requeriments del seu entorn.
2. Comprendre l'empresa vinculada la importància de la gestió per competències
en el context de les transformacions en les organitzacions.
3. Conèixer els processos de creativitat, gestió participativa, millora contínua i
qualitat total, factors tots ells determinants de la denominada nova cultura
empresarial.
4. Analitzar des d'una perspectiva crítica les implicacions sociològiques dels
processos d'innovació en la gestió de la producció i en la gestió dels recursos
humans.
5. Assolir les habilitats necessàries per efectuar una diagnosi de les necessitats
de l'empresa i la seva planificació estratègica.

Temari:

Bloc I. 
Tema 1. Introducció: conceptes sobre la gestió de la qualitat
Tema 2. L'aplicació de la qualitat en perspectiva històrica. De la inspecció al Total
Quality Management. Els enfocaments actuals de la gestió de la qualitat.. 

Bloc II.  
Tema 3. Gestió de la qualitat i canvi organitzacional. Qualitat i competitivitat. La
filosofia de la qualitat total. La qualitat segons els autors: Juran, Deming,
Ishikawa, Feingenbaum...
Tema 4. Principis i dimensions de la gestió de la qualitat. La qualitat i la gestió dels
recursos humans.

Bloc III. 
Tema 5. La qualitat del serveis en les administracions públiques. Qualitat i
canvis en l'Administració pública. Atributs de la qualitat des de la perspectiva del
ciutadà.
Tema 6. La qualitat en els serveis educatius i sanitaris.

Bloc IV. 
Tema 7. Eines bàsiques de control de la qualitat. Brainstorming. Histogrames i
Diagrames de Pareto. Diagrames causa-efecte. Gràfics de control. Els diagrames
de dispersió. El diagrama de fluxes.
Tema 8. Eines avançades de control de la qualitat. El Desplegament Funcional de
la Qualitat (QFD). L'Anàlisi Modal d'Errors i Efectes (AMEE). El Mètode de
Resolució de Problemes (MRP).




Bloc IV. 
Tema 9. Els processos de normalització i certificació de productes, serveis i
sistemes. La normalització internacional i regional: Normes ISO i Normes EN.
Principals organismes de normalització i certificació a nivell internacionals, regional
i estatal.
Tema 10. La normalització espanyola: Normes UNE. Certificació de productes i
sistemes. La certificació ambiental.

Bloc V.
Tema 11. Les auditories de la qualitat. Tipologia d'auditories de la qualitat.
Realització de l'auditoria de la qualitat.

Bloc VI.
Tema 12. El Model Europeu d'Excel•lència de la Qualitat: EFQM.
Desenvolupament de l'EFQM. Autoavaluació segons l'EFQM. Evolució del Model
EFQM.

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA
La part teòrica de l'assignatura es basarà en classes magistrals expositives, fent
servir mitjans com ara transparències i vídeos, fomentant la participació de
l'alumnat, particularment al final de l'exposició cercant la implicació i participació de
l'alumnat.

Les classes practiques consistiran en la resolució d'exercicis pràctics sobre els
instruments i eines que s'utilitzen en la gestió de la qualitat, a través de
programari informàtic. A més a més, en les classes practiques es faran lectures
comentades sobre articles i exposicions per part dels alumnes tant de les
lectures.

De forma voluntaria, els alumnes podran realitzar un treball en grup sobre un cas
real d'aplicació de la qualitat en una organització determinada. Aquest treball es farà
al llarg del curs amb la direcció del professor. 

Durant tot el curs, el profesor posarà a disposició de l'alumnat material continguts
teòrics i pràctics mitjançant el programa Moodle. Al llarg del curs es faran també
sesions de xat a través d'aquest programa de suport a la docència. 

AVALUACIÓ
L'avaluació final és el resultat d'un examen final, individual i presencial, sobre els
continguts teòrics i els continguts pràctics de l'assignatura. Els materials per a
l'examen són els apunts de les sessions de classe i el conjunt de les lectures
obligatòries especificades pel professor. 
L'examen final individual sobre els continguts teòrics representarà el 75% de la
nota final i la prova sobre els continguts pràctics el 25% de la nota final. Per
superar l'assignatura es condició indispensable aprovar les dues proves
independentment.  El treball voluntari comptarà també en la nota final.
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Observacions:

HORARI DE L'ASSIGNATURA
Dilluns, de 19 h a 21 h.
Dimarts, de 19 h a 21 h.

ATENCIÓ A L'ALUMNAT
Tutories al despatx núm. 50 de la Facultat de Ciències Jurídiques
Dilluns de 16 h a 18 h
Dimarts, de 16 h a 18 h
El profesor també atendrà al alumnes a través del seu correu electrònic.


