
 

 

       

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ  

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ 
Краљево, Доситејева 19 

   

Политика квалитета  

Систем обезбеђења (менаџмента) квалитета Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву је усмерен 
на испуњавање и одржавање адекватног нивоа "културе квалитета" и препознавања Факултета за машинство 
и грађевинарство у Краљеву од стране студената, послодаваца, академске заједнице, запослених и друштва у 
најширем смислу као респективне вискошколске установе у  Републици Србији која је отворена за тржишну 
утакмицу са свим сродним факултетима у Србији и шире. 

То подразумева следеће циљеве: 

 Испуњење и одржавање Националних стандарда квалитета за акредитацију високошколских установа и 
студијских програм свих нивоа студија; 

 Имплементацију, (сертификацију) и унапређење менаџмент система за управљање Факултетом (QMS-а 
менаџмент система за квалитет) у  складу са захтевима серије међународних стандарда (ISO 9000, 
ISO/IEC 17000 итд.); 

 Испуњење, одржавање и стално унапређење квалитета студијских програма, процеса извођења наставе и 
вредновања студената на свим нивоима студија који се мери кроз показатеље (1) ефикасности студирања 
(број уписаних/броју дипломираних), (2) квалитетом (уписаних, дипломираних) студената и (3) 
ефективности 

 Испуњење и одржавање најбоље пословне праксе за покретање и реализацију научно-истраживачких и 
развојних пројеката на регионалном, националном и међународном ниво, што подразумева развој и 
одржавање ”Научног капацитета” највишег нивоа као фактора академског опстанка који се мери (1) 
бројем радова на SCI листи, (2) бројем међународних пројеката и (3) развојем и акредитацијом 
лабораторијских капацитета; 

 Стварање и одржавање услова у којима ће студентима бити понуђени најсавремснији студијски 
програми, најбољи услови за учење, практични рад  и ван наставне активности које ће им омогућити 
запослење у земљи и иностранству; 

 Омогућавање запосленим на факултету најбоље услове за лично усавршавање, материјалне и остале 
погодности које не заостају  за сличним институцијама; 

То ће бити постигнуто ако: 

 Испуњење и одржавање Националних стандарда квалитета за акредитацију високошколских 
установа и студијских програм, односно квалитета који задовољава одговарајуће прописе и стандарде, 
се реализује уз истовремено снижење трошкова, повећање ефективности и ефикасности студирања и 
остварења визије дугорочног развоја Факултета кроз процес самовредновања, екстерног оцењивања и 
унапређења квалитета; 

 Обезбеђење и стално унапређење квалитета је задатак и одговорност руководства Факултета, што 
се првенствено огледа кроз промену  стила руковођења ка унапређењу квалитета наставног процеса, 
научно-истраживачког рада, ненаставних активности и рада и услова студирања; 

 Стално унапређење свих процеса рада, научно стручне компетентности и способности запослених 
негујући тимски рад, подстичући инвентивност, стваралачку  креативност и пословну  интуицију сваког 
запосленог; 

 Активним укључивањем студената у дефинисање квалитета и садржаја наставног процеса, 
ненаставних активности и рада и услова студирања неговањем и подстицањем сарадње међу 
студентима; 

 Одговорност за креирање, благовремену примену и обезбеђење квалитета припада свакој 
организационој целини, катедри и појединцу за послове које обавља, без могућности преношења на 
неког другог; 

Уведен и сертификован систем обезбеђења (менаџмента) квалитета представља вредан ресурс који стално 
мора да се одржава и прилагођава променама у организационој култури, пословној околини Факултета, 
нацоналној и међународној регулативи, што представља искључиву одговорност највишег руководства 
(Декана) и председника Комисије за обезбеђење квалитета Факултета. 

Краљево, 04.04.2013. године 
Декан МФК 
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