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ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА
Машински факултет је опредељен за успостављање система управљања
квалитетом у области образовне и научно-истраживачке делатности у складу са
међународним и домаћим препорукама, стандардима и захтевима ISO 9001.
Успостављање таквог система осигураће ефикасно и ефективно коришћења ресурса,
идентификацију и адекватно управљање ризицима. Такође, омогућиће разумевање и
испуњење захтева свих заинтересованих страна, као и достизање циљева
организације у погледу квалитета производа и услуга које факултет пружа.
Машински факултет је успоставио и одржава комуникацију између свих учесника
у систему образовања и пружања стручних услуга, створио разумевање, прати
њихове потребе и очекивања, тежи да оствари пуно задовољство свих, увек имајући
на уму да је примарна улога Машинског факултета остваривање високог нивоа
оспособљености кадрова, будућих носилаца привреде и задовољства пруженим
услугама и производима свих његових корисника.
Тежићемо потпуној примени законских и других прописа из образовне и научноистраживачке делатности. Унапредићемо научно-истраживачки рад, сарадњу са
привредом, реализацију инжењерских активности и пружање техничких савета.
Факултет ће својим радом и развојем стално оспособљавати висококвалитетне
кадрове за потребе пословних система и пратити стање тржишта рада и
прилагођавати се његовим потребама.
Тежићемо да вођењем демонстрирамо опредељеност описаним вредностима у
организацији и тиме утичемо на понашање других, како би се достигла наша мисија
и визија.
Укључићемо све запослене у развој организације, користити њихово знање и
искуство, истицати њихов допринос и осигурати окружење у којима су запослени
мотивисани да остваре свој пуни потенцијал.
Управљаћемо радним активностима
међусобно повезаних процеса.
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Обезбедићемо окружење у ком су сви запослени мотивисани да стално побољшавају
ефективност и ефикасност радних процеса и нашег система управљања.
Доносићемо одлуке на основу логичке анализе података. Користећемо мерења
перформанси процеса и карактеристика система.
Сви запослени у настави су дужни да раде, како на свом, тако и на сталном
унапређењу студијских програма који се тичу свих наставних нивоа и тема.
Ненаставно особље је дужно да подржи наставне активности како би исте биле
реализоване на адекватан начин. Такође, сви запослени на факултету су дужни да
раде на очувању и подизању угледа како у земљи, тако и ван њених граница и у
томе очекујем њихов пуни допринос.
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