ТЕХНОЛОШКИ
ФАКУЛТЕТ

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА
НА ТЕХНОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ
На предлог декана Технолошког факултета у Новом Саду, Савет Факултета утврђује следећу
Стратегију обезбеђивања квалитета у жељи да одржи висок ниво квалитета, постигнут у
досадашњем раду ове реномиране институције, и обезбеди његово стално унапређивање.
1. ПРЕДМЕТ ОЦЕЊИВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Технолошки факултет у Новом Саду је опредељен да систематски прати, оцењује,
анализира и побољшава све своје активности, а нарочито:
Квалитет сваког студијског програма у оквиру усвојеног наставног плана;
Квалитет наставног процеса као делатности Факултета од примарног значаја;
Квалитет научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника као нужан
предуслов подизања квалитета наставног процеса;
Квалитет наставника и сарадника који изводе наставу као учесници у процесу, са
једне, и студената, са друге стране;
Квалитет услова за рад (уџбеника, литературе те библиотечких и информатичких
ресурса, квалитет техничке подршке наставном процесу, квалитет расположивог простора и опреме);
Квалитет управљања Факултетом који се директно одражава на одвијање наствног
процеса као и квалитет ненаставне подршке;
Квалитет и стабилност извора финансирања.
2. НОСИОЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Носиоци политике обезбеђења квалитета на Технолошком Факултету у Новом Саду су:
Појединачни наставници који настоје да повећају успешност и квалитет свог рада;
Наставници и сарадници Факултета окупљени у одговарајућим Катедрама у саставу
Факултета;
Наставници и сарадници, чланови Наставно-научног већа Факултета, које је главни
носилац активности евалуације;
Комисија за интерну евалуацију, као стручно тело Наставно-научног већа
Студенти преко Студентског парламента као и преко својих представника у одговарајућим органима Факултета;
Ненаставно особље, нарочито запослени у Служби за студентска питања Факултета, у
Библиотеци (и студентској читаоници), у скриптарници и др.;
3. ПОСТУПЦИ ОЦЕЊИВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Поступци које ће Факултет предузимати ради прибављања података потребних за даљу
анализу и доношење одлука у смислу поправљања квалитета су:
Обезбеђење услова и инфраструктуре за редовно, систематско прикупљање и обраду
података за оцену квалитета у свим областима које су предмет самовредновања;
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