Политика ИМС-а МФ/ИЦ
Машински факултет, на основу расположиве опреме, савремене технологије, процедура
организације и управљања, истраживачких, педагошких и лабораторијских капацитeта,
остварује научни, стручни и примењени квалитет на високом нивоу.
Иновациони центар користећи савремену истраживачку опрему подржану
одговарајућим софтвером реализује научно - истраживачке пројекте сагласно
захтевима корисника, а увек, у целости испуњавајући захтеве околине у процесима
истраживања, образовања и успешне примене научних достигнућа у процесима и
методама рада и пословања.
Машински факултет и Иновациони центар теже да обезбеде поверење и
задовољство свих заинтересованих страна.
Машински факултет и Иновациони центар управљају квалитетом образовног и
истраживачког процеса, међународном сарадњом и сарадњом са привредом
испуњавајући захтеве свих стандарда ИМС-а.
Основни принципи на којима се заснива Политика ИМС-а су:
1. Квалитет је стална одговорност и трајна брига руковдства и свих запослених за
испуњење свих захтева корисника и повећања њиховог задовољства, а посебно
према ИСО 9001:2015 и ИСО 21001:2018. У центру модела управљања
квалитетом МФ је студент.
2. Сви запослени савесно, одговорно и квалитетно извршавају своје радне задатке,
у безбедном окружењу.
3. Највише руководство ствара климу сарадње, узајамног поштовања и поверења
између свих запослених како би се они могли у потпуности укључити у
остваривање циљева организације и ИМС-а, водећи рачуна и о заштити животне
средине.
4. Континуирана обука свих запослених ради подизања њихове стручности у
остваривању постављених циљева ИМС-а.
5. Планско и стратегијско управљање ризицима, пре свега оним који се односе на
континуитет пословања.
6. Безбедно управљање информационим системом МФ/ИЦ сагласно захтевима
ИСО 27001:2013.
7. Развијање и одржавање обострано коректних односа са свим заинтересваним
странама.
8. Стално преиспитивање и побољшавање ИМС-а, ради његовог ефективног и
ефикасног функционисања.
9. Процес изградње ИМС-а је усмерен на:
- стално откривање недостатака у процесу рада и унапређење процеса у свим
функцијама, свим организационим јединицама и на свим радним местима
МФ/ИЦ,
- стално иновирање процеса рада, у складу са достигнућима науке и струке,
10. Критеријуми изградње ИМС-а су:
- обављање задатака свих запослених на најбољи начин у току времена рада,
- заједнички, тимски рад, са циљем узајамне помоћи при остваривању
утврђених циљева ИМС-а и стварања климе међусобног поштовања и
поверења,

- стално оспособљавање свих запослених за квалитетан и одговоран рад уз
поштовање захтева стандарда који чине ИМС,
- стално унапређивање партнерских односа са корисницима резултата
наставног, научног и стручног рада МФ/ИЦ.
11. Основна мерила успешног функционисања ИМС-а у пракси су:
- усаглашеност са достигнућима науке и праксе у свету и захтевима стандарда који
чине ИМС МФ/ИЦ,
- максималан степен креативности и иновативности у раду на унапређењу ИМСа у процесима рада,
- потпуна документованост процеса рада према захтевима стандарда који чине
ИМС МФ/ИЦ,
- потпуна уџбеничка обезбеђеност наставних процеса и стално водећи рачуна
да је студент центар процеса учења,
- остварен висок ниво ефективности, квалитета и рационалности у процесу
рада,
- максимална одговорност наставника за научни, едукативни и каријерни развој
студената и младих асистената и истраживача.
У реализовању Политике ИМС-а МФ/ИЦ остварује блиску и коректну сарадњу са
научним институцијама и корисницима резултата наставног, научног и стручног рада
МФ/ИЦ, како у нашој земљи тако и у свету.
Сви учесници у процесима рада МФ/ИЦ су одговорни за:
- позитиван и одговоран став према квалитету свога рада, поштујући захтеве
стандарда који чине ИМС МФ/ИЦ,
- примену достигнућа науке у своме раду и бригу о опреми, поштујући еколошке
и безбедносне (заштита здравља, заштита информација) захтеве,
- непрекидно иновирање и унапређење квалитета процеса рада,
- придржавање и примену усвојених докумената ИМС-а, дајући, својом
креативношћу, допринос унапређењу ИМС-а и процеса рада,
- развој културе квалитета, ИМС-а и имиџа МФ/ИЦ у духу утврђене политике
ИМС-а МФ/ИЦ.
Визија Машинског факултета је:

ИЗВРСНОСТ САДА И У СВЕМУ!
Београд, новембар 2020. године

Декан
Проф. др Радивоје Митровић

НАПОМЕНА 1:
Овај документ је усвојен на састанку радног тима МФ/ИЦ, који је одржан 20. јануара
2021. године.
НАПОМЕНА:
Овај документ је приспитан од стране највишег руководства на преиспитивању које је
одржано 21. маја 2021. године.

