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Узимајући у обзир место и улогу Техничког факултета у Бору као образовно – научне установе
у оквиру Универзитета у Београду, а у складу са Статутом Факултета, мисијом и визијом, на
предлог Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета, Декана и Наставно – научног већа
Факултета, Савет Факултета је утврдио следеће основне задатке (опште циљеве квалитета)

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ И ЦИЉЕВИ ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У
БОРУ
1.1. Полазећи од сврхе постојања Техничког факултета у Бору Универзитета у Београду и
реализације његове мисије и визије, на Факултету у задатке првог приоритета спадају:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

задовољење потреба корисника (студената) у домену основних, академских и докторских
студија, као и посебних програма стручног усавршавања, давањем адекватног одговора на
исказане потребе у окружењу за овом врстом образовања;
реализација научно-истраживачких пројеката, самостално или у сарадњи са другим
институцијама из земље и иностранства;
примена развојних техничко-технолошких решења у пракси;
пружање консалтинг услуга корисницима код нас и у свету;
организовање научно-стручних скупова националног и међународног значаја;
издавање публикација националног и међународног значаја,
публиковање научних резултата у националним и водећим светским часописима;
стална усаглашеност са актуелним научним и стручним сазнањима,
задовољење потреба осталих корисника из области услуга Факултета.

Овако исказани основни задаци и општи циљеви квалитета показују друштвену оправданост
постојања Техничког факултета у Бору и одређују општи оквир његове делатности и основу за
препознавање приоритета Факултета у будућности што се најбоље види из дефинисане визије
Факултета: остваривање високог места у друштву најбољих.
1.2. Основни задаци и општи циљеви квалитета утврђени су од стране Комисије за обезбеђење
и унапређење квалитета, усвојени од стране органа управљања и објављени на сајту Факултета.
1.3. Основни циљеви Факултета произилазе из основних задатака и општих циљева квалитета и
одређује жељена стања Факултета на основу којих се политиком квалитета остватрује мисија
Факултета. Одређени циљеви служе управљачкој структури Факултета као основа у процесу
доношења одлука, као водич за повећање укупне ефикасности процеса рада и као основа за
оцену перформанси процеса рада.

Основни циљеви Факултета су:
• стално унапређење процеса образовања на свим нивоима и развојем студијских програма
који ће бити прилагођени савременим светским достигнућима у науци и развоју образовног
процеса;
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