
   

 

Introducere în SPC & MSA                

cu ajutorul MINITAB 

 

   

 

 

OBIECTIVE  

La finalul acestui workshop de introducere în SPC & MSA cu 
ajutorul software-ului MINITAB, participanții vor fi capabili să: 

 Cunoască interfața cu MINITAB 

 Identifice funcțiile principale ale MINITAB 

 Înțeleagă și să aplice unele instrumente de analiză grafică și 

statistică 

 Cunoască modul de interpretare a rezultatelor cu scopul de a lua 

deciziile adecvate 

 

CUI SE ADRESEAZĂ 

 Inginerilor tehnologi 

 Inginerilor și Responsabililor pentru îmbunătățirea proceselor 

 Șefilor din producție (Șefi de secții, ateliere, echipe) 

 Tuturor persoanelor din Departamentul Calitate și alte 

departamente, implicate în analiza grafică și statistică a datelor  

 Auditorilor interni de sistem (IATF 16949) și auditorilor de 

proces și produs 

 Auditorilor de secundă parte 

 Oricăror persoane interesate de cunoașterea SPC & MSA cu 

ajutorul MINITAB 

 

CUNOȘTINȚE PREALABILE 

 Nu sunt necesare, deși abilități matematice de bază ar fi 

benefice 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Durata: 1 zi 

Certificat:  

eliberat de Sc Calitop Srl  

Preț:  

pentru detalii vă rugăm să 

ne contactaţi pe adresa 

dan.daniela@calitop.ro 

Powerful statistical 

software everyone can 

use.  

www.minitab.com 

 



   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

AGENDA CURSULUI 

Ziua 1 

 Introducere și prezentarea generală a cursului 

 Prezentarea interfeței dintre utilizator și MINITAB  

 Prezentarea și examinarea unui Worksheet MINITAB 

 Prezentarea pașilor pentru realizarea calculelor statistice de bază 

 Crearea, interpretarea și editarea de: 

 Histograme 

 Diagrame Pareto 

 Teste pentru determinarea normalității datelor 

 Analize de capabilitate 

 Analize ale sistemului de măsurare 

(cu date furnizate de Calitop sau cu date de la client) 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERUL PRACTIC AL INSTRUIRII: 

Formatorul utilizează tehnici de instruire moderne și o varietate de 

metode de formare, pentru a oferi tuturor participanților cele mai bune 

oportunități de învățare, inclusiv: 

 Discuții în grup 

 Exerciții individuale sau în grup 

 

 

 

 

ECHIPA CALITOP VĂ STĂ LA DISPOZIȚIE! 

Tipul instruirii:  

 IN-HOUSE – cursul se 

desfăşoară la sediul clientului  

și/sau 

 OPEN – cursul se desfăşoară la 

sediul Calitop 

Limba de predare – 

română 

 

CONTACT 

Adresa:  

Str. Roșiori, Nr.4, 

400139 Cluj-Napoca 

Telefon:  

+40264 437584 

 

Website: 

www.calitop.ro 

 

E-mail: 

office@calitop.ro 


