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ИЗЈАВУ О ПОЛИТИЦИ КВАЛИТЕТА
Примарни интерес и део пословне политике Високе железничке школе струковних студија
у Београду је квалитет образовног процеса. Сви наставни процеси и пословање Високе
железничке школе струковних студија морају имати задовољавајући ниво и бити
препознатљиви од стране студената, послодаваца и запослених.
Висока железничка школа струковних студија, испуњавајући захтеве окружења о
процесима образовања и успешне примене истраживачких достигнућа у процесима и
методама рада и пословања, увек и у целости тежи да обезбеди поверење окружења
квалитетом својих услуга.
Квалитет образовног процеса и пословања се остварује применом следећих начела:
 квалитет наставе мора у потпуности да задовољи захтеве и очекивања студената;
 настава би требало да омогући упознавање студената са практичном применом
процеса рада и пословања, као и са применом прописа и регулативе у области
железничког саобраћаја, железничког машинства и грађевинарства, електротехнике
у саобраћају, јавног градског и индустријског саобраћаја, инжењерства заштите
животне средине и комерцијалног пословања железнице;
 постављени циљеви квалитета остварују се применом и развојем система
менаџмента квалитетом, према стандарду SRPS ISO 9001: 2015,
 систем менаџмента квалитетом је усмерен на спречавање непланираних одступања
у настави и одговарајућим пратећим процесима уколико до њих дође;
 све активности (интерне и екстерне) се посматрају као процеси који морају бити
прецизно дефинисани, документовани и остваривани;
 као неопходан услов сталног побољшања система менаџмента квалитетом
препознато је научно и стручно оспособљавање на свим нивоима;
 кроз редовно приспитивање система менаџмента квалитетом, руководство прати
остваривање политике квалитета и функционисање система менаџмента
квалитетом;
 одговорност за квалитет је појединачна, а одговорност за побољшање система
менаџмента квалитетом је на комисији за послове праћења, обезбеђивања и
унапређења развоја квалитета студијских програма, наставе и услова рада и на

директору Високе железничке школе струковних студија;
 континуирано унапређење квалитета едукативних процеса и пословање засновано
је на тимском одговорном раду, знању и искуству запослених наставника,
сарадника и ненаставног особља;
 подизање нивоа свести свих запослених о квалитету путем стручног
оспособљавања на пољу система менаџмента квалитетом.

