Прилог 10.1.
Шема организацине структуре Факултета за машинство и
грађевинарство у Краљеву , Универзитета у Крагујевцу

УНИВЕРЗИТЕТ У
КРАГУЈЕВЦУ
Савет ФМГ
Колегијум
Продекани

Декан Факултета за машинство
и грађевинарство у Краљеву

Наставно-научно веће
Наставно-научне јединице

Ктедра за основне машинске конструкције и
технологију материјала
Катедра за енергетику и аутоматско
управљање
Ктедра за производне технологије
Катедра за урбано инжењерство
Ктедра за конструкције и пројектовање у
машиноградњи
Ктедра за грађевинарство
Ктедра за друштвено-економске науке и
страни језик

Факултет за машинство
и грађевинарство
Краљево

Комисија за обезбеђење
квалитета на МФК
Комисија за самовредно.
и оцењивање квалитета
Студентски папламент

Научно-истраживачке и стручне јединице

Катедра за примењену механику, математику
и физику

Комисија за обезбеђење
квалитета на Универзитету

Административно-тхничке јединице

Центар за грађевинску и транспортну
механизацију
Центар за железничка возила
Центар за производне технологије и системе

Служба за метерјално-финансијске
послове

Центар за интегрисани развој производа и
процеса
Центар за испитивање и спајање материјала

Информациони центар

Центар за одржавање, квалитет и техничку
дијагностику
Центар за топлотну технику и заштиту
животне средине
Центар за аутоматско управљање и флуидну
технику (Акредитована лаб. за испитивање)
Центар за примењену механику и основе
машинских конструкција
Регионални центар за енергетску ефикасност
Иновациони центар (Иновациони центар за
информационе технологије)
3 Д ИМПУЛС Лабораторија

Служба за студентска питања

Општа служба
Служба за одржавање и обезбеђење
објеката
Напомена:
Сталне организационе целине,
тела, органи
Привемене организационе
целине, тела, органи
Примарна одговорност
Секундарна одговорност
Учествује

Библиотека
Купци / Корисници услуга
●
●
●

Привреда
Државне институције
Организације
професионалаца

Привреда
Партиципанти и
спонзори истражива.
● Други факултети
● Заједница
●
●

Студенти
Привреда
Организације
професионалаца
● Заједница
●
●
●

Купци / Корисници услуга

Излази / Производи

Наставни процес

Процес развоја образовних садржаја

Процес научно-истраживачког и стручног рада

Знање, способно.
и компетентност
студената

Студијски
програми,
курсеви, семинари

Ново знање, нови
производи и/или
технологије

●
●
●

Привреда
Државне институције
Организације
професионалаца

Привреда
Партиципанти и
спонзори истражива.
● Други факултети
● Заједница
●
●

Студенти
Привреда
Организације
професионалаца
● Заједница
●
●
●

