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1. Spokojenost studentů a odpovědnost
Vzdělávací činnost fakulty životního prostředí je směřována k uspokojování potřeb studentů a k dosažení jejich
plné důvěry v kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání.
Za důležitou součást požadavků moderního vzdělávání považujeme rozvoj materiálně technického vybavení
našich učeben a laboratoří.
Při uspokojování potřeb studentů je rozhodující lidský faktor. Důraz je kladený na kvalifikaci učitelů, loajalitu
ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování
systému a dodržování právních a jiných požadavků.

2. Optimalizace vnitřní organizace společnosti
Neustále zlepšovat systém a strukturu řízení pro dosažení větší efektivity a spolehlivosti všech činností
a dbát o vzdělávání svých zaměstnanců. Motivovat své zaměstnance tak, aby se zajímali o svou práci a
vykonávali ji zodpovědně a efektivně. Pro zlepšení jazykové připravenosti studentů i pedagogů
spolupracovat se zahraničními partnery.

3. Zlepšování nabízených produktů a služeb
V oblasti životního prostředí spolupracovat s odbornými státními i privátními organizacemi, zúčastňovat se
exkurzí do výrobních podniků a zapojovat se do odborných grantů

4. Vzájemnost
U pedagogů a hospodářských pracovníků docílit vědomí, že každý z nich je odpovědný za kvalitu vzdělávání,
bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, zároveň jim vytvářet podmínky pro jejich odpovědnou práci.
Toto nám umožňuje neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a
odborného zázemí.

5. Environment

Další závazek směřuje na prevenci znečištění životního prostředí a nutnost být v souladu se všemi
příslušnými právními a jinými požadavky v oblasti environmentu. Poskytovat pravidelné informace
o činnosti firmy zainteresovaným orgánům.
Při všech činnostech plnit požadavky legislativy při ochraně životního prostředí. Vedení firmy se dále
zavazuje k neustálému zlepšování svého environmentálního profilu a to především prostřednictvím
environmentálch cílů.
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