
ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 
РАЧУНАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА УНИОН 

 
Визија Рачунарског факултета Универзитета Унион је да постане водећа наставна, научноистраживачка и 
стручна установа у области математике и рачунарства, која се развија у модерну, европску високошколску 
установу, признату по својим наставним, научним и стручним достигнућима наставника и свршених студената.  
 
Рачунарски факултет Универзитета Унион остварује научну, наставну и образовну делатност врхунског 
квалитета у складу са Законом о високом образовању Републике Србије и Болоњском Декларацијом, а са циљем 
задовољења потреба студената, запослених, привреде и друштва у целини.  
 
Квалитет наставе заснива се на квалитету наставног, ненаставног и помоћног особља Факултета и савременој 
инфраструктури. Наставно особље константно ради на сопственом усавршавању, ширећи знања и унапређујући 
вештине. Сваки руководилац унутар свог домена одговорности подржава овај процес и уважава сваку 
иницијативу која води побољшању наставног процеса. Кроз наставу, научне и стручне активности и 
континуираном едукацијом запослени раде на одржавању и унапређењу квалитета наставног и научно-
истраживачког процеса, као и на примени научних резултата у пракси у циљу одрживог развоја. Наставници 
и сарадници публикују резултате свог рада чиме доприносе јачању научног и стручног престижа и бољој позицији 
Факултета.  
 
Основни принципи на којима се заснива наша политика квалитета су:  

 квалитет наставно-образовног процеса и научно-стручног деловања и испуњавање свих захтева стандарда 
за оцењивање квалитета високошколских и научно-истраживачких установа,  

 управљање квалитетом усмерено на стално побољшање научно-истраживачког рада и образовног 
процеса у циљу оспособљавања студената за пружање услуга највишег квалитета и развијања њихове 
жеље за непрекидним усавршавањем,  

 задовољавање успостављених критеријума квалитета:  
 усаглашавање са процесима европске интеграције високошколског образовања,  
 максималан квалитет,  
 потпуна документованост рада,  
 потпуна обезбеђеност наставних и истраживачких процеса одговарајућом инфраструктуром, 

лабораторијском опремом, уџбеницима, литературом, библиотечким и информатичким 
ресурсима,  

 системско праћење, периодична интерна и екстерна провера квалитета и самовредновање,  
 рационално, ефикасно и ефективно обављање свих послова и задатака.  

 
У спровођењу политике квалитета Рачунарски факултет Универзитета Унион остварује свестрану сарадњу са 
водећим факултетима и научним институцијама у земљи и свету, као и са корисницима наставног, научног и 
стручног рада Факултета.  
 
Право и обавеза запослених је да активно учествују и доприносе унапређењу система квалитета, осавремењивањем 
свих процеса рада и сталним залагањем, у сврху повећања сопствене компетентности, знања и искуства. 
Доследно спровођење политике квалитета условљено је радном дисциплином и добрим међуљудским 
односима.  
 
Декан, шефови лабораторија и шефови стручних служби одговорни су да обезбеде разумевање и примену ове 
политике квалитета на свим нивоима Факултета.  
 
Стратегија квалитета Рачунарског факултета Универзитета Унион регулисана је посебним општима актима 
Факултета у складу са одредбама закона и других прописа.  
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