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Циљ предмета
Циљ предмета јесте стицање знања из области управљања квалитетом у
ваздухопловству;
упознавање студената са основним појмовима и концептима
квалитета у ваздухопловству, као и обележјима система квалитета у ваздушном
саобраћају, системом контроле квалитета у ваздушном саобраћају, аеродромима, код
авио превозника, организацијама за обуку особља у ваздухопловству, контроли лета,
организацијама за одржавање ваздухоплова идр;
оспособљавање студената за
разумевање темељних принципа управљања квалитетом са аспекта остваривања
политике и циљева квалитета.
Исход предмета
Исход предмета јесу усвојена знања и оспособљеност студента
за разумевање
процеса управљања квалитетом у ваздухопловству, посебно са аспекта система
контроле квалитета у ваздушном саобраћају, аеродромима, код авио превозника,
организацијама за обуку особља у ваздухопловству, контроли лета, организацијама за
одржавање ваздухоплова идр.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод у предмет; Историјски развој квалитета; Концепти квалитета;. Међународне и
националне норме система квалитета; Контрола квалитета, осигурање квалитета,
управљање квалитетом, TQM- Total Quality Management; Појам квалитета у
ваздухопловству; Специфичности гранске норме везане уз
ваздушни саобраћај;
Обележја система квалитета у ваздушном саобраћају; Систем контроле квалитета на
аеродромима; Систем контроле квалитете код авио превозника; Систем контроле
квалитета у организацијама за обуку особља у ваздухопловству; Систем контроле
квалитета у контроли лета; Систем
контроле квалитета у организацијама за
одржавање ваздухоплова.
Практична настава:
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