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Introducere în managementul calității proceselor: repere istorice, conceptul de proces, conceptul de client,
conceptul de gândire sistemică, concepte fundamentale ale calității, contribuții semnificative în domeniu
Abordarea procesuală a calității: tipuri de procese organizaționale, definirea obiectivelor calității, integrarea
calității în managementul proceselor
Sistemul de management al calității
Planificarea calității: procesul de planificare, atributele calității, identificarea cerințelor clienților (metode),
transpunerea cerințelor în limbajul proceselor organizaționale, obiectivele calității (sistem de măsurare),
matricea QFD (Quality Function Deployment)
Implementarea calității: organizare pentru implementare, identificarea responsabilului de proces, pregătirea
echipelor, instrumente strategice pentru implementare (Hoshin Kanri)
Evaluarea și controlul calității: indicatorii calității (standarde interne, familia de standarde ISO 9000),
conformitatea cu standardele, costurile calității, instrumente operaționale de evaluare (instrumente statistice:
diagrama Pareto, histograma, grafice de control, alte grafice)
Îmbunătățirea calității: conceptul de îmbunătățire continuă, caracteristici, organizarea îmbunătățirii
Lean Management: îmbunătățirea eficienței proceselor, concept, evoluție, principii, exemple practice din
companii, tendințe actuale
Six Sigma: îmbunătățirea eficacității proceselor, concept, evoluție, principii, exemple practice din companii,
tendințe actuale
Cultura calității: managementul schimbării, rolul leadership-ului în managementul calității proceselor,
formarea și implicarea angajaților, managementul echipelor
Excelența operațională: standarde și premii internaționale pentru recunoașterea performanței organizaționale
în domeniul calității
Concepte de bază ale managementului: tripla semnificaţie a managementului, managementul ca artă şi ştiinţă,
trăsăturile și fazele procesului de management, definirea și conținutul funcțiilor managementului, școlile de
management, relațiile de management.
Strategia și managementul strategic: definire, tipologie și componente.
Funcţiunile organizaţiei: definirea și componentele organizării procesuale.
Structura organizatorică: definirea, componentele, tipologia și modalități de reprezentare a structurii
organizatorice; structura organizatorică informală.
Procesul decizional: definirea, tipologia și cerinţele de raționalitate a deciziilor; procesul decizional, metode și
tehnici de adoptare a deciziei.
Sistemul informațional: definirea, componentele și funcțiile sistemului informațional; cerințele de raționalitate
a informațiilor; deficienţe majore ale sistemului informaţional.
Sistemul metodologico-managerial: managementul prin obiective, managementul prin bugete, tabloul de bord,
delegarea, şedinţa, metode de fundamentare a deciziilor.
Managementul resurselor umane.
Modalități de determinare a obiectivelor strategice pornind de la o situație concretă.

21. Fundamentarea optiunilor strategice pe exemplul unei firme specializate pe producerea și comercializarea
produselor electrotehnice.
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