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   ВИСОКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У БЕОГРАДУ 

 

 

Развој нових технологија довео је до промена у тржишним и пословним оријентацијама у 

свим привредним гранама. Промена се одразила на научно - образовне институције, кроз 

стварање нових правила у области школства, развој нових стандарда наставно - 

образовног процеса. Због потребе укључивања у систем европског образовања у складу са 

Болоњском декларацијом, циљ иновирања наставног плана и студијских програма Високе 

железничке школе струковних студија у Београду је повећање њиховог квалитета. 

 

Висока железничка школа струковних студија кроз сталне контакте са представницима 

привредних организација, Железница Србије, железничких управа региона и јавног 

сектора обезбеђује повратну информацију о потреби организовања појединих студијских 

програма, потреби школовања одређених кадрова, могућностима запошљавања 

дипломираних студената одређених усмерења и квалитету стручњака које Висока 

железничка школа струковних студија образује.  

 

Висока железничка школа струковних студија у Београду  је високошколска установа која 

реализацијом висококвалитетног образовног процеса, развојем научних дисциплина и 

трансфером стечених знања у области техничко - технолошких и друштвено -

хуманистичких наука,  омогућава да свршени студенти буду оспособљени да се брзо и 

лако укључе у динамичке захтеве окружења и да на ефикасан начин решавају конкретне 

проблеме. При томе, стручњаци школовани у Високој железничкој школи струковних 

студија истовремено ће својом практичном оспособљеношћу и умешношћу доприносити 

расту угледа Високе железничке школе струковних студија. 

 

Мисија школе се реализује да кроз образовање, стручан рад, стално иновирање 

наставних садржаја, примену савремених метода едукације и кроз мултидисциплинарни 

приступ образовању квалитетнних стручњака у областима железничког саобраћаја,  



машинства и грађевинарства, електротехнике у саобраћају,  јавног градског и 

индустријског саобраћаја,  инжењерства заштите животне средине и комерцијалног 

пословања железнице.  

 

Високо стручно и практично применљива стечена знања студената Високе железничке 

школе струковних студија у Београду су у складу са израженим потребама привредних 

сектора града, региона, шире заједнице, Железница Србије и железница у региону и као 

таква доприносе модернизацији железнице и других привредних субјеката у складу са 

европским стандардима.  

 

Визија Високе железничке школе струковних студија у Београду јe да, као равноправни 

партнер у јединственом европском простору високог образовања у истраживачком и 

стручном раду, достигне највише нивое изврсности, односно високо место у друштву 

најбољих. 

 

Визија Високе железничке школе струковних студија у Београду је да се развије у 

модерну високошколску установу признату и познату пре свега по достигнућима својих 

свршених студената, али и по директном утицају Високе железничке школе струковних 

студија у Београду на јачање свести локалне, националне заједнице и шире о релевантним 

питањима струкових области којима се бави.  

 

Циљеви Високе железничке школе струковних студија у Београду су: 

 подизање нивоа квалитета основних и специјалистичких студија, 

 усклађивање наставних планова и програма са развојем нових технологија, 

 јачање веза са привредом, приватним сектором, јавним установама, а посебно 

уважавање потреба регионалног развоја, 

 јачање сарадње са сличним образовним инситуцијама у ужем и ширем окружењу, 

 повећање ефикасности студирања, кроз улагања у опрему, библиотеку, 

осавремењивање учила, лабораторија, кабинета, учионица, стимулисање позитивних 

резултата у настави и ван ње, 

 усавршавање наставника кроз семинаре, предавања, трибине из разних области, 

научно - стручне екскурзије, сајмове, изложбе, саветовања, 

 континуирано стварање новог научно - наставног кадра и усавршавање научног и 

стручног подмлатка, 

 јачање двосмерности у комуникацији професор - студент кроз нестајање, дуги низ 

година присутног, неприкосновеног ауторитета професора и новог схватања да се 

студент поштује као личност, да се уважавају се његове потребе, интереси, права и 



већи утицај на рад школе, доношење одлука и учешће у конципирању наставних 

планова и програма, 

 стално унапређивање информационог система Високе железничке школе струковних 

студија у Београду и стимулисање схватања свих запослених о неопходности тог 

вида улагања, 

 проналажење нових начина обезбеђења финансијских средстава, 

 осигурање мобилности и међународно признање стечених квалификација на оба 

нивоа студија, 

 организација конференција, радионица, јавних предавања и формирање академске 

климе у региону, 

 издавање уџбеничке и друге литературе, научних и ненаучних публикација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


