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МИСИЈА И ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА ТЕХНИЧКИХ НАУКА
МИСИЈА ФАКУЛТЕТА
Од оснивања, 1960. године Факултет техничких наука је посвећен остварењу квалитетних процеса
образовања који су засновани на успешним резултатима научно-истраживачког рада и њиховој
примени у реалним условима. Током времена Факултет је, према уоченим потребама привредног
окружења као и према актуелним потребама друштва, развио студијске програме који образују учеснике
у наступајућим технолошким и социо-економским променама у друштву, развијајући при том упоредо и
сопствене, компетентне људске и технолошке ресурсе који обезбеђују остварење мисије.
Своју мисију Факултет остварује наставним, научним и стручним радом и истраживањем, развојем и
иновирањем метода и поступака у своме раду, условљеним достигнућима науке и потребама уже и
шире околине, са циљем задовољења потреба студената, запослених и друштва у целини.
Своју сврху постојања Факултет остварује одговарајућом СТРАТЕГИЈОМ ДЕЈСТВА, која садржи
савремене принципе и поступке за остваривање мисије.
Сврха постојања и стратегија дејства, су реална основа за успешност и развој у условима сталног
унапређења СТАНДАРДА ПОНАШАЊА запослених, у функцији њиховог односа према раду, задацима
и околини.
Ефикасно и ефективно остваривање сврхе постојања, стратегије дејства и стандарда понашања
запослених, Факултет остварује сталним иновирањем РАЦИОНАЛНИХ ПОСТУПАКА, који обезбеђују
успешан рад и развој, у датом времену и условима, као и МОРАЛНИМ ПРИНЦИПИМА, чији је задатак
обезбеђење успешног развоја и рада у будућности.
На путу ка испуњењу планова раста и развоја Факултет свој оквир компетенција и рада шири и
допуњује партнерским везама са универзитетима и привредним субјектима са свих континената света,
усвајаjући позитивне трендове глобалног система образовања.
Оријентација ка заједничким студијским програмима и студијама 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 ствара додатну вредност самом
процесу образовања.
МИСИЈОМ су одређене подлоге које усмеравају укупан и потребан напор запослених у остваривању
ефеката неопходних за успешан рад и развој Факултета.

ВИЗИЈА ФАКУЛТЕТА
Визија Факултета је заснована на дугорочној политици и циљевима у развоју ефективности,
ефикасности и рационалности остваривања МИСИЈЕ.
Савремени научни, технички и технолошки ниво процеса рада и пословања, конкуректан развијеним
земљама у свету, доприноси сталном повишењу укупног квалитета процеса рада на Факултету,
богатства и животног стандарда на нивоу земаља развијеног и богатог света.

Остварење високог места у друштву најбољих је визија Факултета техничких наука.

