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На основу члана 55 став 1, тачка 7  Закона о научноистраживачкој делатности 

доносим

ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАЗВОЈА НАУЧНОГ ПОДМЛАТКА:

 Институт  за  европске  студије  као  један  од  примарних  циљева  има 

стварање  што  квалитетнијег  научног  подмлатка.  Развојна  стратегија  Института 

захтева  да   будући  кадар  има  свестрано  теоријско  образовње  које  се  може 

применити на конкретним истраживањима.  То се може постићи само пажљивим 

менторским радом са младим истраживачима, као и њиховом усмеравању на она 

истраживачка подручја која су од интереса за Институт. Богата  радна пракса са 

младим  кадровима   на  Институту  се  и  до  сада  показала  успешном,  као  и 

специјализације које су многи истраживачи имали прилику да упражњавају. 

Институт за европске студије планира да у наредних четири године укључи 

најмање  пет  младих  истраживача  у  своја  основна  истраживања.  Кад  је  реч  о 

профилу  кадрова  на  које  Институт  рачуна  пожељно  би  било  да  они  буду  из 

следећих научних дисциплина:  социологија (емпиријска истраживања), економија, 

политичке науке и  права.  Будући  да је  основно усмерење  Института  неговање 

мултидисциплинарног истраживања, на тај начин би се очувала основна структура 

истраживачког кадра. У том циљу Институт је оформио малу датотеку података о 

потенцијалним кандидатима за истраживачка места приправника, тако да може да 

прати њихов научни напредак пред њихову селекцију за рад на пројекту Института. 

http://www.ies.rs/


У  том  смислу  кандидатима  се препоручују  теме  из  европских  студија,  као  и 

усавршавање  у   истраживачким  методама  који  би  задовољили  постављене 

истраживачке циљеве (емпиријска  истраживања,  коришћење технике  теренских 

истраживања,  коришћење статистичких показатеља, итд.).  Примљени кандидати 

ће  по  устаљеној  пракси  добити  менторе,  у  зависности  од  подручја  својих 

делатности. Обавеза ментора је да сарађују са младим истраживачима, помажу 

им у  писању магистарских и  докторских радова,  као и  научних публикација  за 

објављиваље.  Обавеза   ментора  за  истраживаче-приправнике  је  да  подносе 

годишње  извештаје  министарству.  Ментори  такође  извештавају  Научно  веће  о 

резултатима младих истраживача.

У  скорој  будућности  очекујемо  да  ће  два  наша  истраживача  добити 

докторска звања,  тако да ће се и на тај  начин отворити простор за постепено 

укључивање  младих  научних  потенцијала  у  рад  Института.  У  том  смислу  и 

систематизацијом радних места предвиђено је примање како младих истраживача 

са уписаним, као и завршеним мастер студијама.
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