УН ИВЕР ЗИТЕТ У КР АГУ ЈЕ ВЦУ
Факултет инжењерсн.:их наука
Број:

01 -1/1269-2

09.04.2019 .rодине
КРАГУЈЕВАЦ

Савет Факултета инж ењерс1<их нау 1<а Универзитета у Крагује вцу на
основу члана

146.

у Крагујевцу ( број

Ста тута Фа1<ултета инжењерских наука Универзитета

01 -1/2262

од

02.07.2018. године) ,

донео је:

ОДЛУКУ

1 Усваја се до1<умен т Политика 1<валитета Фа1<ултета инжењерс1<их
наука У ниверз итета у Крагујевцу , 1<ао у матер ијалу који је дат у прилогу
ове одлу1<е.

II

Саставни

инжењерс1<их

20.03.2019.

део
нау~<а

одлуке

чини

Унив ерзитета

Политика
у

квалитета

Крагујевцу,

бр .

Факултета

01-1 / 1073

године.

ПРЕДСЕД НИ К САВЕТА

р Слободан Савић, ре д. проф .

од

Број : 01-1/1073
Датум :

20.03.2019. године

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Визија Факултета инжењерск и х наука Универзитета у Крагујевцу је сте да се развије у модерну

европску високошколску институцију признату по својим научно истражи вачким достигнућима и
резултатима дипломираних студената, као и студената мастер и докторских студија у различитим
научним областима. Намера је да Факуmет континуирано оспособљава лидере који ће водити
напредак индустрије у региону и целој земљи, као и младе стручњаке способне да се укључе у
сарадњу са универзитетима у целом свету .

Основни задатак Факултета инжењерских н аука Универз итета у К рагујевцу, као образовно-научне
устано ве, јесте да стално иновира наставне садржаје, континуира но примењује савре м е н е методе

и технике образовања и да кроз научноистраживачки процес образује мл аде и висококвалитетне
стручњаке у области тех ничко-технолошких наука који ће бити сп особни да буду лидери у развоју
индустрије региона и шире .

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу је чврсто опредељен да спроводи своју
политику квалитета непрекидно и систематски, ради на унапређивању : својих студијских програма,
наставног

процеса,

истраживања,

уџбе ника

и

лите ратуре,

опреме,

ненаставне

подршке,

вредн овању целокупног наставно г процеса од стран е студе ната и менаџм ента ор г анизација у

којима наши дипломирани студенти раде.
Свој у политику квалитета Факултет ће спроводити кроз ангажова ње свих запослених, тежњу ка
константном унапређивању, дон ошењу одлука на основу чињени ца , лиде рски приступ, изградњу

доб рих међуљудских унутар Факултета и са окружењем, стално побољшање задовољства студената
(стеченим знањем, условима студирања итд. ) , запослених и осталих корисника услуга уз потпуну
примену законских прописа и поштовање принципа усредсређен ости на студенте и стратегију
развој а државе .

Уна пређење квалитета Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагује вцу биће реализовано

помоћу система обезбеђења квалитета који чине : Комисија за обезбеђење квалитета, усвојени
интерни

стандарди

и

поступци

обезбеђења

квалитета

који

се

перманентно

преиспитују и

унапређују уз подстицајно деловање органа пословођења и органа управљања Факултета.

