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ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ФАКУЛТЕТА
ТЕХНИЧКИХ НАУКА
1.1 Узимајући у обзир место и улогу Факултета као образовно-научне установе, а у складу са статутом
дефинисаном мисијом и визијом, а на предлог Деканског колегијума, Наставно-научног већа Факултета,
Савет Факултета је утврдио следеће основне задатке (општи циљеви квалитета):
• задовољење потреба корисника (студената) у домену основних, дипломских, специјалистичких и
докторских студија, као и посебних програма за стално стручно усавршавање,
• извођење научно-истраживачких пројеката, самостално, односно у сардњи са другим организацијама
из земље и иностранства,
• примена развојних техничко-технолошких решења у пракси,
• публиковање и дисеминација научних и стручних сазнања кроз модерну издавачку делатност
штампаних и електронских публикација,
• стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима,
• задовољење потрбе осталих корисника из области услуга Факултета.
Овако исказани основни задаци (општи циљеви квалитета) показују друштвену оправданост постојања
Факултета и одређују општи правац његове делатности и основ за препознавање приоритета Факултета у
будићности, што се најбоље види из дефинисане визије Факултета техничких наука: Остварење високог
места у друштву најбољих.
1.2 Основни задаци (општи циљеви квалитета факултета) утврђени су од стране одбора за квалитет и
усвојени од органа управљања, а објављени су на интернет презентацији Факултета.
1.3 Основни циљеви Факултета произилазе из основних задатака (општих циљева квалитета) и одређује
тежње, жељена стања Факултета на основу којих се, рационалним мерама – политикама обезбуђује
остварење мисије Факултета. Квалитетно одређени циљеви служе у управљачкој структури факултета као
основна подлога за процес доношења одлука ,водич за повишење укупне ефикасности процеса рада и
основа за оцену карактеристика – перформанси процеса рада.
Основни циљеви факултета су:
• стално унапређење свих процеса рада, првенствено образовног и научно-истраживачког процеса,
• успостављање таквих студијских програма који ће бити стално прилагођени најновијим светским
достигнућима у науци и развоју образовног процеса,
• обезбеђење свих неопходних ресурса потребних за реализацију образовне и научноистраживачке
делатности,
• стицање знања и вештина (компетенција) које ће студентима и свим заинтересованим странама
омогућити ефективну и ефикасну интеграцију у савремене научне, привредне и друштвене токове,
• сарадња са привредним и друштвеним организацијама у циљу решавања техничких проблема и
подстицања развоја.
• омогућавање покретљивости студената у складу са Болоњском декларацијом,
• стално унапређивање система менаџмента квалитетом,
• развој квалитетног и ефикасног информационог система,
• стална обука и научно и стручно усавршавање запослених
• стално подстицање марљивости, креативности и иновативности запослених,
Остварењем циљева добијају се конкретни резултати којима Факултет тежи и представљају основу за
контролу (преписивање) рада Факултета.
1.4 Конкретни, мерљиви цињеви се доносе за сваку пословну годину и исказују и прате кроз Извештаје о
реализацији планова пословања Факултета
према посебно успостављеном документу Система
мемаџментом кивалитетом Q2.РУ.02 – Поступак израде и праћења реализације плана пословања.
1.5 Све активности Факултета, а посебно развој студијских програма у складу су са утврђеним његовим
основним задацима и циљевима, што је детаљно разрађено кроз низ докумената Система менаџмента
квалитетом, која су доступна преко интернет презентације Факултета.На тај начин су основни задаци и
циљеви Факултета техничких наука усклађени са циљевима високог образовања Републике Србије.
1.6 Руководство Факултета управља реализацијом постављених циљева, стално их преиспитује и подешава у
складу са захтевима корисника и променама у науци и друштву.

