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МИСИЈА И ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ
НАУКА
МИСИЈА:
Факултет техничких наука у Новом Саду је високошколска и научноистраживачка установа
чија мисија је реализација висококвалитетних образовних процеса, развој научних
дисциоплина и трансфер стечених знања у привреду и друштво.
Од оснивања, 1960. године Факултет техничких наука је посвећен остварењу своје мисије
заснован на успешним резултатима научно-истараживачког рада и њиховој примени у
пракси .Током времена Факултет је према уоченим потеребама привредног окружења, као
и актуелним потребама друштва, развио студијске програме, који образују студенте за
постојеће и наступајуће техничко-технолошке и социо-економске системе, развијајући при
том упоредо и сопствене, компетентне људске и природне ресурсе.
Факултет техничких наука своју мисију остварује у три међусобно повезане основне групе
деелатности: високо образовање, научноистраживачки рад и трансфер знања у привреду.
При томе стално унапређује образовне програме, квалитет процеса рада и људске и
материјалне ресурсе са тежњом достизања највиших стандарда. На тај начин Факултет
техничких наука обезбеђује задовољење образовне потребе младих генерација, научно
стручних потреба привреде и материјалних потреба запослених, те као део ширег
образовног – научног система, представља покретачку снагу развоја друштва.

ВИЗИЈА:
Визија Факултета техничких наука ја да, као равноправни партнер у једноставном
европском простору високог образовања у научноистраживачком раду, достигне највише
нивое изврсности, односно високо место у друштву најбољих.
На путу ка испуњењу своје визије Факултет свој оквир компетенција и рада шири и
допуњује партнерским везама са универзитетима и привредним организацијама са свих
континената света, усвајајући позитивне трендове глобалног система образовања и
истраживања.
Оријентација ка модерним студијским програмима и квалитетним стидујама ствара услове
за бржи раст и развој уз реално поимање потреба за образовањем у карактеристичном
окружењу. Велики број међународних научних пројеката и обиман трансфер добијених
резултата у привреду ставара додатну вредност и компетенције учесника у процесу
образовања, а све у циљу остваривања постављене визије.

