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Полазећи од основних принципа менаџмента квалитетом, руководство Факултета 
заштите на раду  у  Нишу  утврдило  је  политику квалитета која: 

 Обезбеђује разумевање текућих и будућих потреба корисника услуга 
Факултета, испуњава њихове захтеве у тежњи да превазиђе њихова 
очекивања, 

 Омогућава руководству да креира амбијент у коме запослени могу да 
постану потпуно укључени у испуњавање мисије и циљева Факултета, 

 Омогућава потпуно учешће свих запослених и коришћење њихових 
способности у постизању максималне добити за Факултет, 

 Осигурава ефикасније остваривање жељених резултата, јер се ресурсима и 
активностима управља као процесима, 

 Обезбеђује индентификовање, разумевање и управљање међусобно 
повезаним процесима као системом, који доприноси ефикасности и 
ефективности у достизању циљева Факултета,  

 Претпоставља континуирано унапређивање свих перформанси Факултета, 

 Осигурава да ефективне одлуке буду засноване на анализи података и 
информација. 

Факултет је спреман да обезбеди и континуирано унапређује квалитет наставе, 
наставног и другог особља, лабораторијске и друге опреме и процеса, као и 
испуњење захтева студената и корисника услуга и задовољење захтева друштва. 

Основу за остваривање политике квалитета представља систем вредности - 
суштинска одређења, морални принципи и рационални поступци који одржавају 
културу квалитета и достигнућа Факултета и дају значења стандардима понашања 
у смислу: високог квалитета рада, професионалног односа, поверења, 
одговорности, оптимизма, истрајности, привржености, способности учења и 
предвиђања догађаја, и др. 

Политика квалитета представља основу за пројектовање развоја, утврђивање, 
преиспитивање и постизање циљева квалитета, трајно уређивање односа и 
континуирано унапређивање процеса на Факултету. Остварење политике 
квалитета има позитиван утицај на квалитет услуга, ефективност, ефикасност и 
финансијске резултате, па према томе и на задовољство и поверење свих 
унутрашњих и екстерних заинтересованих страна. 
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Сви запослени на Факултету су, на адекватан начин, упознати са политиком и 
циљевима квалитета. Остали заинтересовани, као и корисници услуга Факултета су 
о политици информисани путем: реклама и пропаганде, штампаног текста 
политике квалитета на публикацијама Факултета, интернета, промоције на 
стручним и научним скуповима, и др. 

Политика квалитета Факултета се периодично преиспитује и континуирано 
унапређује и побољшава.  

 


