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Задаци и циљеви рада Високе здравствене школе струковних студија у Београду односе 

се на стицање знања и вештина предвиђених у оквиру наставних планова студијских 

програма и програмских садржаја појединих предмета. С обзиром на то да се ради о 

струковним студијама и да је за неке профиле здравствених радника ово једини ниво 

образовања  врло је битно да на свим студијским групама има довољно струковно 

апликативних садржаја који су у здравству применљиви и за којима постоје евидентне 

потребе у свакодневној медицинској пракси. 

Мисија и Визија Школе формулисане Стратегијом обезбеђења квалитета, исказују 

опредељеност Школе за обезбеђивање квалитета у образовном раду и тежњу за 

интеграцијом у јединствен eвропски образовни систем. 

Мисија Школе је да доследном применом европских и светских стандарда организује 

висококвалитетне студије из области здравствене неге, санитарно еколошке заштите, 

медицинске радиологије, физио и радне терапије, исхране и дијететике, медицинско-

лабораторијске технологије, козметике и зубне протетике. 

Образовни процес у Школи одвија се по студијским програмима и наставним методама 

који се континуирано иновирају, а чији је циљ да студенти овладају најактуелнијим 

знањима и вештинама, да се оспособе за креативан рад и тиме стекну сигурну основу за 

успешно запошљавање, као и перманентно усавршавање у струци. Школа ће неговати све 



профиле здравствених радника између осталог и због продора техничких и технолошких 

иновација које траже комплетнија и разноврснија стручна знања здравствених радника.  

Визија Школе је да континуирано остварује сопствени развој, развој знања и 

компетенција свршених студената, као и да својом делатношћу допринесе здравству и 

здравственој заштити у Републици Србији. У складу са визијом, образовни процес се 

непрекидно унапређује, а наставници и студенти континуирано раде на сопственим и 

заједничким стручним пројектима. 

Основни задатак  Школе је да кроз реализацију студијских програма формира 

одговарајуће академске профиле, здравствене раднике спремне да се суоче са променама у 

друштвеном  и технолошком окружењу. 

У оквиру основних задатака Школа: 

1. Планира, организује и обезбеђује наставни процес на основним, специјалистичким 

и мастер струковним студијама; 

2. Континуирано унапређује образовни процес и квалитет наставе; 

3. Остварује сарадњу са сродним образовним установама ван граница наше земље, 

ради размене наставних искустава, унапређења педагошке способности наставника, 

размене студената, реализације истраживачких и стручних пројеката; 

4. Остварује сарадњу са здравственим и другим институцијама у Републици и 

иностранству ради размене искустава у оквиру области које се изучавају у школи; 

5. Организује стручне скупове у земљи и иностранству; 

6. Публикује научне и стручне радове у домаћим и међународним часописима; 

7. Развија и унапређује сопствену издавачку делатност; 

8. Развија стручно истраживачки рад; 

9. Непрекидно ради на сопственом унапређењу и давању доприноса бржем развоју 

уже и шире друштвене заједнице у области здравства и здравствене заштите. 

 

Основни циљ Високе здравствене школе струковних студија у Београду јесте висок 

квалитет процеса студија и квалитет свршених студената у складу са принципима 

признатих европских и светских високообразовних институција.  

 



Активности високошколске установе, а посебно развој студијских програма у складу су са 

утврђеним основним задацима и циљевима високошколске установе, а то су: 

1. Усмеравање свих кадровских и техничких потенцијала у обезбеђивању високог 

квалитета студија и студирања у области медицине уважавајући при томе сва 

актуелна научна сазнања, методе и поставке у свету. 

2. Остваривање високог нивоа квалитета реализације наставног процеса. 

3. Пружање студентима стручних знања која одговарају савременим захтевима 

образовања у медицинским наукама; 

4. Израда уџбеника и практикума за све наставне предмете и обезбеђивање шире 

стручне литературе из земље и иностранства. 

5. Образовање квалитетних, професионално комптентних кадрова за потребе 

здравственог система у нашој земљи, који ће своја знања и вештине моћи да 

примењују и у иностранству. 

6. Развијање система обезбеђења и контроле квалитета у свим областима свог 

деловања. 

7. Сагласно Болоњској декларацији пружање могућности студентима несметаног 

наставка школовања било у земљи или иностранству. 

8. Успостављање сарадње са домаћим и иностраним научноистраживачким и 

здравственим установама;  

9. Подстицање унапређења знања из области медицинских наука; 

10. Повезивање са високообразовним институцијама истог или сличног образовног 

профила у Региону и Европи (размена професора, студената, заједничке докторске 

студије, саветовања, стручне и научне конференције, пракса, размена литературе и 

др.). 

Сарадња Школе са зравственим установама, удружењима, агенцијама, предузећима, 

високообразовним и научним  институцијама из земље и иностранства омогућава 

стварање услова за развој истарживачког, образовног и консултантског рада студената 

што доприноси њиховој укупној научној и стручној афирмацији. 

Шири циљеви Школе произилазе из њене Стратегије обезбеђења квалитета и могу се 

сублимирати у задовољавању ширих друштвених потреба Pепублике Србије и земаља у 

региону.  



Све активности су у складу са задацима и циљевима Школе. Школа редовно, периодично 

и континуитету преиспитује своје задатке и циљеве, у складу са Правилником о 

стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета. Захваљујући концепту студија, 

Школа даје свој активни допринос укључивању нашег образовног система у европски 

систем образовања и самим тим потврђује друштвену оправданост свог постојања. 
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