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ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА 

Изјава о политици квалитета 

 

Политика квалитета представља основу за рад и развој Факултета ветеринарске медицине и трајно 

уређивање односа унутар Факултета, као и са његовим окружењем. 

Факултет ветеринарске медицине (у даљем тексту Факултет) је високошколска установа у оквиру 

групације медицинских наука, са својством правног лица у саставу Универзитета у Београду, која 

остварује академске студијске програме на два нивоа образовања: интегрисане, специјалистичке и 

докторске академске студије. 

На Факултету се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, унапређења 

делатности високог образовања, односно унапређења квалитета наставе, усавршавања научног 

подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад као и стварања материјалних услова за рад 

и развој Факултета. Факултет је акредитован као научноистраживачка организација на којој се 

успешно реализује велики број научноистраживачких пројеката.  

Факултет може самостално, или у сарадњи са другим високошколским установама да реализује 

програме образовања током читавог живота. 

У складу са захтевима струке, Факултет обавља стручне послове и лабораторијска испитивања.  

Политику квалитета Факултет ће спроводити кроз: 

- примену законских прописа и норматива из образовне и научноистраживаче делатности; 

- испуњавање захтева, потреба и очекивања свих заинтересованих страна – студената, 

наставника, сарадника, ненаставног особља, Универзитета, Министарства, друштва и 

привреде; 

- обезбеђивање развоја и побољшавање наставног процеса на интегрисаним, специјалистичким 

и докторским академским студијама; 

- обављање свих процеса преношења и провере знања у складу са најбољом светском 

академском праксом; 

- унапређење научноистраживачког и стручног рада, као и сарадње са привредом; 

- обезбеђење бољих услова студирања; 

- обезбеђење услова за квалитетан и продуктиван рад свим запосленима, ради повећања 

мотивације за рад и повећање безбедности на раду; 

- стално оспособљавање и стручно усавршавање својих кадрова; 

- стално унапређење ефективности целокупног система кроз праћење, оцењивање и 

побољшање својих активности. 

Право и обавеза свих запослених је да спроводе Политику квалитета, штите и чувају интересе 

Факултета и својим радом афирмишу себе и Факултет. Декан, продекани, руководиоци 

организационих јединица (шефови катедри, одсека, служби) у обавези су да обезбеде разумевање, 

примену и одржавање ове Политике квалитета на свим нивоима на Факултету, у складу са својим 

надлежностима.  
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