
МИСИЈА И ВИЗИЈА 

Мисија Факултета је да кроз своје образовне, истраживачке и здравствене активности доприноси 
квалитетном и ефикасном образовању доктора медицине, доктора стоматологије, магистара 
фармације, дипломираних стручњака здравствене неге, дефектологије и физиотерапије, а чије 
знање и вештине одговарају потребама и захтевима ширег простора. Ради унапређења и очувања 
здравља становништва, Факултет остварује функционално и институционално повезивање са свим 
здравственим центрима у региону, пре свега наставним базама, а посебно са врхунским 
здравственим установама у земљи и иностранству. Факултет се обавезује да ће оспособљавати 
студенте да буду компетентни у стеченим квалификацијама и настојати да омогући стицање 
неопходног знања за даље учење и усавршавање кроз докторске студије, специјализације, као и 
кроз све облике и нивое континуираног образовања. Факултет ће настојати да оствари и 
свеобухватније прожимање образовне, истраживачке и здравствене делатности кроз активније 
дидактичке приступе, информационе технологије и електронско учење у наставном процесу који 
промовишу креативност, критички приступ и синтезу стечених знања и вештина. Најзад, Факултет 
ће настојати да створи окружење у којем ће студенти, наставници и сарадници моћи да остваре 
своја професионална интересовања и да унапреде своје знање, при чему ће сваки рад на 
обезбеђењу квалитета рада Факултета бити препознат и вреднован.  

Факултет је посвећен циљевима који подразумевају ширење образовних и научних искустава са 
посебним нагласком на даљи развој знања и стицања вештина које су активним и информисаним 
члановима друштва неопходне за интелектуално и технолошко прилагођавање захтевима средине 
која је у процесу промена. У наредних десет година интенција Медицинског факултета биће да 
постане део интегрисаног европског простора образовања и истраживања у медицини и да буде 
један од добро организованих факултета југоисточне Европе. Као јавна образовна институција, 
Факултет се придржава следећих начела:   

 следити пут аутономије, али са преузмањем одговорности за развој свих факултетских 
ресурса;   

 студентима пружити стручна знања која одговарају новим захтевима локалне, националне 
и интернационалне заједнице;  

 прихватити интернационалне стандарде школовањем кадрова који ће се успешно 
уклапати у глобално друштво и обезбеђивањем мобилности наставног кадра и студената;   

 у потпуности примењивати нове образовне технологије и подстицати сазнајне процесе; 

 у свим областима деловања развијати систем осигурања квалитета следећи принципе 
сталног унапређења и имплементације савремених достигнућа; 

 тежити изврсности у свим облицима научноистраживачког рада, укључујући и 
мултидисциплинарне области, како би се допринело очувању и унапређењу знања, 
посебно када је у питању само подручје града Новог Сада и област Аутономне Покрајине 
Војводине.  

 


