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Kennari Hrafnhildur S. Sigurgeirsdóttir Sk.st. HRS

Áfangalýsing

Nemendur eiga að kynnast grundvallarhugtökum gæðastjórnunar og þeim skal vera ljóst 
hvers vegna fyrirtæki taka upp gæðakerfi og sækjast eftir vottun. Þeir læri að skilja hvaða 
áhrif gæðakerfi getur haft á starfsumhverfi þeirra. Að áfanganum loknum eru þeir færir 
um að taka þátt í skipulögðu gæðastarfi á vinnustað.
 
Áfangamarkmið
Að loknu námi í áfanganum eiga nemendur að  þekkja:

– gildi viðskiptamanns fyrir fyrirtækið
– gæðastaðla
– gæðahandbók og notkun hennar
– gæðavottun, undanfara hennar og orsakir þess að fyrirtæki eru vottuð
– gæðahugtakið og grunnhugmyndir gæðastjórnunar
– dæmi um vel heppnað gæðastarf í fyrirtækjum

Að loknu námi í áfanganum eiga nemendur að  geta:
- unnið markvisst í gæðahóp í sínu vinnuumhverfi
- hagnýtt sér verklagsreglur við vinnu sína
- lagt fram tillögur um úrbætur á vinnuferlum

 Námsgögn:  

 Netheimildir verða mikið notaðar og dæmi um slóðir eru:

www.fma.is Félag málmiðnaðarmanna á Akureyri
www.vinnueftirlit.is Vinnueftirlitið

     www.si.is Samtök iðnaðarins
www.stadlar.is  Staðlaráð Íslands
www.rsk.is Ríkisskattstjóri
http://www.idnadarraduneyti.is/ Iðnaðarráðuneytið
http://www.mannvirkjastofnun.is/ Mannvirkjastofnun
http://www.idan.is/ Iðan – fræðslusetur

Áætlun um yfirferð:

1. Lota: ISO staðlar kynntir, gæðahandbók og notkun hennar og farið í mikilvægi vottunar. 
Heimsókn í ISO vottað fyrirtæki í kjölfarið.

2. Lota: Gæðavottun iðnfyrirtækja skv. Samtökum iðnaðarins. Farið í gæðahandbók og A, B, C 
og D vottun. Heimsókn í vottað fyrirtæki í kjölfarið.

3. Lota: GÁMES eftirlitskerfið kynnt og farið í heimsókn í fyrirtæki.
4. Lota:  Lokaverkefni.
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Verkefni, námsmat og vægi verkefna:   

Grunnhugtök og tengsl við líf 
og starf

Eitt verkefni 10%

Heimsóknir/kynningar Verkefni í kjölfar heimsókna 15% hvert verkefni (60%)

Gæðastaðlar, gæðavottun, 
undirbúningur og dæmi um 
vel heppnað gæðastarf

Eitt stórt verkefni 30%

Dagsetning á lotum eru háðar hvenær fyrirtæki geta tekið á móti okkur og hvenær 

starfsmaður Samtaka iðnaðarins verður fyrir norðan.

Birt með fyrirvara um breytingar.

Dagsetning:

___________________________ _______________________________
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils
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