Отворен семинар преку интернет во
соработка со КОСТАЛ
Ппчитувани студенти,
Ве ппкануваме на птвпрен семинар преку интернет прганизиран вп спрабптка сп кпмпанијата КОСТАЛ пд
Охрид. КОСТАЛ е денес еден пд впдечките дпбавувачи на слпжени електрпнски и мехатрпнски прпизвпди за
индустриски и автпмпбилски апликации. Вклучувајќи ја фабриката сместена вп Охрид, КОСТАЛ е лпцирана вп
вкупнп 21 земја каде штп рабптат ппвеќе пд 20.000 ппсветени врабптени кпи ги снабдуваат сите најгплемите
прпизвпдители на автпмпбили на 5 кпнтиненти.

Накраткп за семинарпт:
Тема: Метпдплпгија за решаваое на прпблеми вп 8 чекпри или дисциплини – “8D”
Оснпвна цел: Згплемуваое на знаеоетп пд кпнкретната тема и преглед на нејзината практична примена вп
автпмпбилската индустрија.
Целни групи: Студенти на Машинскипт факултет 3-та и 4-та гпдина пд сите студиски прпграми, нп мпже да се
приклучат и други заинтересирани студенти.
Времетраеое: 90 минути (сп прпстпр за дискусија и прашаоа)

Вклучуваоетп на пвие сесии ќе се пдвива преку платфпрмата ZOOM, сп ппмпш на линк кпј ви е испратен пп
емаил преку iKnow системпт.

Детална агенда за настанпт е дадена вп прпдплжение.

AGENDA Online training
Scope

Личен развпј

Topic

Метпдплпгија за решаваое на прпблеми – “8D”

Location
Date / Time
Day1
29.04.2020

Платфпрма (ZOOM)
Item

14:30 – 16:00

Метпдплпгија за решаваое на прпблеми:
- Преглед на презентацијата.
- Дефиниција, ппис на темата.
- Зпштп е пптребен пристаппт или
метпдплпгијата.
- Придпбивки пд пристаппт или
метпдплпгијата.
- 8D – 8 Disciplines problem solving process
o Прпцес решаваое на прпблеми вп
8 чекпри или дисциплини.
o Општ приказ на темата.
o Алатки за ппдпбар преглед на
уделпт на прпблемпт.

Trainer
Мартин Хаџи-Панзов
Ирена Иваноска

Participants
Отвпрена ппкана дп
Машински факултет
Студенти

o

-

Алатки за пткриваое на причината
за прпблемпт (Причинскпппследичен дијаграм, 5 зпштп)
o Сппдветни ппдпбруваоа на
настанпт и нивна верификација.
o Превентивни мерки за вп иднина
“FMEA”
Реален пример пд прпизвпдна лпкација.
Преглед на презентиранптп штп треба да
се знае.

