
  
 

ПОЛИТИКА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА  

  

Факултет за примењену екологију "Футура"је високообразовна академска и 
научна институција која своју мисију реализује наставним и научним, образовним и 
стручним радом и истраживањима. Мисија Факултета је да шири, унапређује и 
промовише знање и учење, да представља интелектуални изазов, мотивише креативност 
и подржи жељу за усавршавањем и стицањем знања у циљу конкретног и мерљивог 
друштвено-економског развоја и повећања укупног фундуса знања у најширем 
контексту, за добробит целокупног човечанства. 

Настојимо да својим истраживачким и образовним активностима, програмима и 
концепцијом буде препознатљив на регионалном и међународном плану као научна, 
истраживачка, стручна и високообразовна институција. 

Декларишемо се као образовна и научноистраживачка установа која ће 
перманентно тежити највишем квалитету свих својих активности. Квалитет као кључни 
момент рада представља најважнији стратешки задатак и циљ Факултета, који тежи 
изврсности у свим облицима свог наставног и научноистраживачког рада. 

Футура се опредељује да непрекидно и систематски ради на унапређењу 
квалитета својих програма, наставног процеса, научноистраживачког и стручног рада, 
наставника и сарадника, студената, уџбеника, литературе, библиотечких и 
информатичких ресурса, управљања факултетом,  простора  и  опреме,  финансирања,  
ненаставних  активности,  услова рада. Факултет поставља за свој приоритет достизање 
највиших академских стандарда и најпотпунијих вештина и способности студената и 
наставника. 

Футура се обавезује да стално промовише и изграђује организациону културу 
квалитета и да, у складу са финансијским могућностима, обезбеди стручна усавршавања 
особља које активно учествује у овим процесима. 

У свом деловању се старамо се о повезаности образовне, научноистраживачке, 
уметничке и стручне делатности, кроз интеракцију и партнерски однос са другим 
образовним, научноистраживачким и уметничким установама, организацијама цивилног 
друштва и привредом. 

Политика квалитета служи дефинисаној сврси Факултета. Руководство Факултета 
је преузело на себе обавезу да спроводи и унапређује успостављени систем управљања 
квалитетом, као и да осигура да је Политика квалитета схваћена и прихваћена од стране 
свих запослених.   

Систем управљања квалитетом Факултета регулисан је Правилником о начину и 
поступку самовредновања и оцењивања квалитета.   



За контролу и информисање о спровођењу ове Политике одговорна је Комисија 
за обезбеђивање квалитета и самовредновање.   
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