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СТРАТЕГИЈУ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 

 

1. ОСНОВНА ОПРЕДЕЉЕЊА 
 

Висока железничка школа струковних студија у Београду се у складу са сопственом 

мисијом и визијом високог места у српском образовном простору, стандардима које је 

усвојио Национални савет за високо образовање, определила за непрекидно и систематско 

унапређење квалитета својих студијских програма, ресурса, процеса рада, знања и 

оспособљености студената који завршавају основне и специјалистичке струковне студије, 

односно да њихова стечена знања буду што примењивија у пракси. 

 

Стратегија обезбеђења квалитета је основни стратешки документ из области обезбеђења, 

контроле и унапређења квалитета образовања на Високој железничкој школи струковних 

студија. 

 

Стратегијом се утврђују циљеви и принципи система обезбеђења квалитета, чиниоци и 

мере обезбеђења и развијања квалитета. 

 

Стратегија је документ трајног карактера, који ће се периодично преиспитивати и 

кориговати у складу са захтевима и потребама везаним за контролу и унапређење 

квалитета.  

 

2. ЦИЉЕВИ  
 

Циљ Стратегије обезбеђења квалитета је остваривање, Законом о високом образовању, 

постављених циљева и визије образовања на Високој железничкој школи струковних 

студија. 

 

Спровођењем стартегије остварују се дугорочни циљеви: 

1. континуирано унапређење обима и квалитета наставних садржаја, 

2. континуирано унапређење и осавремењавање студијских програма,  

3. континуирано унапређење квалитета наставног и ненаставног кадра,  

4. унапређење квалитета и обима истраживачких активности наставника и сарадника, 

5. унапређење партнерских односа и сарадње кроз уговоре о пословно  - техничкој 



сарадњи са партнерима из земље и иностранства, 

6. унапређење знања запослених, кроз напредовање и школовање младих кадрова, 

7. коришћење савремених технологија, 

8. повећање ефикасности студија,  

9. континуирано унапређење послова управљања и руковођења школом и квалитета 

ненаставне подршке,    

10. oбезбеђење квалитета свих процеса рада, 

11. обезбеђење улоге судената у процесу континуираног унапређења квалитета, 

систематско праћење, периодичне провере и континуирано унапређење система 

квалитета у Високoj железничкoj школи струковних студија. 

 

3. ЧИНИОЦИ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 

Основни чиниоци обезбеђења квалитета Високе железничке школе струковних студија у 

Београду су запослени у наставним, истраживачким процесима, сарадници у практичним 

процесима рада и оспособљавања и процесима подршке, студенти и инфраструктурни 

ресурси  Високе железничке школе струковних студија.  

 

4. ПРИНЦИПИ 
 

Развој система обезбеђивања квалитета и његова имплементација у све сегменте рада, 

подразумеваће укључивање свих запослених на Високој железничкој школи струковних 

студија , као и активно учешће студената Високе железничке школе струковних студија. 

 

Систем обезбеђења квалитета биће изграђен на начин који обезбеђује његово 

прилагођавање и интегрисање у јединствени систем обезбеђивања квалитета на Високој 

железничкој школи струковних студија. 

 

У процесу успостављања система обезбеђења квалитета, посебна пажња биће посвећена 

остваривању мисије и визије Високе железничке школе струковних студија, као и 

проблемима са којима се Високa железничкa школa струковних студија   суочава, а то је 

недостатак потребне инструменталне опреме за практичан рад и наменски опремљеног 

лабораторијског простора у Високој  железничкој  школи струковних студија. 

 

Систем обезбеђења квалитета базиран је на стандардима у свим сегментима рада Високе 

железничке школе струковних студија. 

 

5. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ 
 

Полазна основа за израду Стратегије јесу следећа документа: 

 Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, број 76/05, 100/07, 97/08, 

44/10, 93/12, 89/13,  99/14, 45/15 и 68/15); 

 Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06); 

 Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета 

високошколских установа („Службени гласник РС“ број 106/06, 73/11, 101/12, 

103/12 и 13/14); 



 Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и 

студијских програма („Службени гласник РС“ број 106/06, 112/08, 70/11, 101/12, 

13/14 и 111/15); 

 Статут Високе железничке школе струковних студија (број 177/3-1 од 

12.02.2016.године). 

 

6. ОБЛАСТИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује квалитет су: 

 студијски програми, 

 наставни процес, 

 наставно особље, 

 научноистраживачки и стручни рад, 

 оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и обавеза на испиту, 

 библиотека, 

 информациони ресурси, 

 простор и опрема, 

 ненаставно особље, 

 процес управљања, 

 јавност у раду, 

 финансирање. 

 

7. МЕРЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА 
 

Високa железничкa школa струковних студија   утврђује мере за обезбеђење квалитета: 

 утврђивање области обезбеђења квалитета и то: студијски програми, настава, 

наставници и сарадници, научноистрачивачки рад, оцењивање студената, уџбеници 

и литература; 

 библиотека, информациони ресурси, простор и опрема, ненаставно особље, процес 

управљања и јавност у раду; 

 обавезно самовредновање и оцена квалитета студијских програма и установе, у 

складу са стандардима Националног савета за високо образовање у интервалима од 

највише три године; 

 спољашња провера квалитета, у складу са стандардима националног савета за 

високо образовање, коју спроводи Комисија за акредитацију и проверу квалитета; 

 акредитација Високе железничке школе струковних студија у складу са 

стандардима Националног савета за високо образовање у Законом прописаном 

року; 

 остваривање јединства образовног, стручног и научноистраживачког рада чији се 

садржаји и резултати, одосно знања користе у наставном процесу; 

 међународна сарадња; 

 образовање сталног тела за праћење и контролу квалитета Високе железничке 

школе струковних студија - Комисија за обезбеђење контроле квалитета и 

самоевалуацију; 

 обавеза јавног публиковања резултата вредновања квалитета на интернет страници 

Високе железничке школе струковних студија; 

 обавеза перманентног изграђивања културе квалитета на Високој железничкој 



школи струковних студија, као и стручног усавршавања особља које активно 

учествује у овим процесима.; 

 применом наведених мера и сталном контролом, уз потребну финансијску 

подршку, Високa железничкa школa струковних студија обезбеђује услове за 

постизање повећања ефикасности студија. 

 

8. СУБJЕКТИ ОБЕЗБЕЂЕЊА И УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 
 

Субjекти обезбеђења и унапређења квалитета су сви запослени у Високој железничкој 

школи струковних студија  и студенти. Они раде на обезбеђењу квалитета кроз 

одговарajућа тела: 

 Комисиjа за обезбеђење квалитета (коју чине запослени у Високој железничкој 

школи струковних студија   и студенти), 

 Наставно веће и Комисије формиране од стране Наставног већа, 

 Савет Високе железничке школе струковних студија , 

 Студентски парламент и њeгoвe комисиjе. 

 

Права и обавезе свих субjеката обезбеђења квалитета су регулисана Статутом Високе 

железничке школе струковних студија и правилницима за издавачку делатност, 

финансирање примењено - истраживачког рада у Високој железничкој школи струковних 

студија, одржавање наставе и испита и обезбеђење квалитета. Сви субjекти имаjу право и 

обавезу да учествуjу у обезбеђењу квалитета на свом радном месту, као и кроз учешће у 

раду тела кoja обезбеђуjу квалитет. 

 

9. АКЦИОНИ ПЛАН 
 

Усвајањем и применом следећих докумената, кроз чије ће одредбе и садржаје бити 

дефинисане одређене мере, поступци и механизми обезбеђења, контроле и унапређења 

квалитета, биће свеобухватно реализован систем обезбеђења квалитета: 

1. Извештај о раду Високе железничке школе струковних студија; 

2. План рада Високе железничке школе струковних студија  за текућу годину; 

3. Финансијски извештај за последње три године; 

4. Финансијски план за текућу годину; 

5. Извештај о резултатима самовредновања Високе железничке школе струковних студија; 

6. Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђење квалитета; 

7. Правилник о самовредновању и  оцењивању  квалитета студентских програма, наставе и 

    услова рада; 

8. Правилник о обезбеђењу, контроли  и унапређењу квалитета;  

9. Правилник о вредновању  квалитета  и компетенција дипломираних студената у Високој 

    железничкој школи струковних студија у Београду;  

10. Правлник о студијама; 

11. Правилник о упису студената на студије првог степена основних струковних студија,  

12. Правилник о специјалистичким струковним студијама. 

 

10. ЈАВНОСТ СТРАТЕГИЈЕ 
 

Стратегија обезбеђења квалитета Високе железничке школе струковних студија у 



Београду доступна је запосленима, студентима и јавности путем истицања у наставним, 

кабинетским и комуникационим просторима, објављена је на интернет страници Високе 

железничке школе струковних студија чиме се промовише како у Високој железничкој 

школи струковних студија  тако и у јавности. 

 

11. ПРЕИСПИТИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 
 

Стратегију обезбеђења квалитета, једном годишње,  преиспитују органи Високе 

железничке школе струковних студија  - Комисија за обезбеђење квалитета, Наставно веће 

и Савет Високе железничке школе струковних студија. У процесу преиспитивања система 

управљања квалитетом, према одговарајућој процедури, а на основу оцене њене 

усаглашености са циљевима и  степеном остварења се пројектују корективне мере за њено 

унапређење.  

 

За спровођење ове стратегије Комисија за обезбеђење квалитета ће сачинити Акциони 

план којим ће се ближе утврдити циљеви, мере и активности које ће се предузети. 

 

Акционим планом ће се предвидети рокови за извршење планираних активности, као и 

тела која ће бити надлежна за спровођење мера. 

 

Високa железничкa школa струковних студија  ће донети и друга општа акта у складу са 

потребама, а која су неопходна за контролу и унапређење квалитета. 

 

12. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
 

Стратегију обезбеђења квалитета објавити на огласним таблама и на интернет страници 

Високе железничке школе струковних студија . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


