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Ha OCHOBY liJI. 44. CTaryTa TexHWIKOr cpaKyJITeTa y :Sopy, HacTaBHO-HayqHO sene
<l>aKYJITeTa, Ha Ce.D:HH~H O.IJ:p)KaHOj 05. 07. 2012. I'O.D:HHe, .D:OHeJIO je

O.Z.JIYKY

I Ycsaja ce ,l(orryHa CrparerHje 3a o6e36efjHBaH.e KBaJIHTeTa Ha TexHHtiKOM <t>aKynery y
Bopy.

II ,ll;onyHa CTPaTerHje 3a o6e36eljHBaH.e KBaJIHTeTa Ha TexHH'-IKOM cpaKynery y Bopy,
cacTaBHHje .D:eo oae O.D:nyKe.

,l(OCTaBHTH:

- rrpe.n. KoM. 3a o6e36eljeH:.e
H YHarrpeljeH:.e KBaJIHTeTa
- apXHBH

ITPE,ll;CE,[(HMK

..._,,...,.,.t:l..HO-HAYliHOr BE'BA

У усвојеној Стратегији обезбеђења и унапређења квалитета на Техничком
факултету у Бору, на основу достигнутог нивоа развоја и унапређења квалитета у
периоду после усвајања Стратегије предлаже ce :
ДОПУНУ СТРАТЕГИЈЕ
ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
НА ТЕХНИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У БОРУ
1.
После тачке тачке 4. додаје се нова тачка 5 која гласи:
Технички факултет у Бору у постакредитационом периоду после извршене
диверзификације, направио је препознатљиве резултате на подручју квалитета
наставног процеса, укупне организације наставног процеса и научноистраживачког рада, издавачке делатности и организовања научних скупова.
У наредном периоду Факултет се опредељује за стратегију
диференцирања која је оријентисана на стицање средстава на основу јединствене
понуде која представња посебне вредности за студенте. Оквир који поставља
Факултет мора бити недостижан за конкуренте на тржишту југоисточне Србије на
коме Факултет делује.
Факултет се диференцира од својих конкурената на тај начин што својим
студентима омогућује студирање на савременом нивоу по програмима који су у
складу са најбољима у Европском образовном простору. Диференцирање се врши и
по надпросечном квалитету наставног кадра са референцама у часописима са СЦИ
листе, бројчано много више него наставни кадар код конкурената. Диференцирање
се такође врши на основу обима међународне сарадње и реализацијом научних
пројеката у земљи и иностранству. У издавачкој делатности диференцирање се
врши квалитетом уџбеничке литературе и научним часописима који остварују
завидне вредности импакт фактора.
Стратегијом диференцирања Технички факултет у Бору остварује низ
компаративних предности као што су:
-

штити се од конкурената пошто ствара лојалност младе генерације према
квалитету диплома које се стичу на Факултету;

-

стварају се могућности за стицање већих средстава што увећава стандард
запослених и стандард наставе;

-

стварају се баријере за улазак нових конкурената на тржишту које
контролише Факултет у Бору, због јединствености понуде коју Факултет
даје (квалитет наставе, квалитет студијских програма, студирање на терет
буџета, ниска школарина за самофинансирајуће студенте, смештај у
студентском дому високе категорије).

Да би се диференцирање могло успешно да оствари, неопходно је разумети
жеље будућих и садашњих студената, познавање
кадровских могућности
Факултета, уз стално иновирање свих активности на Факултету у циљу
хармонизације односа унутар Факултета и хармонизације односа са окружењем.
Факултет ће својим маркетинг и другим свакодневним активностима давати
јасне сигнале окружењу о главним перформансама које утичу на преференцију
будућих студената о способности Факултета да задовољи њихове жеље. На овај
начин Факултет мора да утиче на креирање критеријума које ће будући студенти
користити код избора факултета на коме ће наставити своје школовање.
2.
Тачка 5. постаје тачка 6.
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