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На основу чл.55 става 1 тачка 4 Закона о научноистраживачкој делатности, 
доносим

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ИНСТИТУТА  2011-2015.

Институт за европске студије у континуитету изучава политичке, економске, 
социјалне и цивилизацијске процесе у Европи. У том оквиру интерес истраживања 
усмерен  је  на  процесе  европских  интеграција,  укључивање  Србије  у  Европску 
унију, процес транцизије, изградњу модерних демократских институција, економске 
процесе,  регионалног  развоја,  питања безбедности и  културног  идентитета.  Од 
када је  институт регистрован под именом Институт за европске студије (раније 
Институт  за  међународни  раднички  покрет)  он  је  реализовао  четири  глобална 
пројекта  које  је  финансирало  Министарство  за  науку  републике  Србије: 
„Преображаји у Европи: природа, правци и перспективе“ (1991-1995), „Европа и 
Југославија:  проблеми  интеграције,  модернизације  и  транзиције“  (1996-2000), 
„Убрзано придруживање Европској унији - предуслов успешне транзиције и развоја 
Србије“  (2000-  2005),  „Перспективе  европског  оквира  Србије“  (2006-2010).  У 
периоду  2011-2015. Институт  ће  реализовати  нови  пројекат,  који  финансира 
Министарство za науку и технолошки развој и који носи назив „Србија у процесима 
европских интеграција:  глобални контекст, институције, идентитет“.

Институт  за европске студије се првенствено бави интердисциплинарним 
истраживањима: истраживачи ангажовани на пројекту су из различитих научних 
дисциплина, што омогућује да се друштвени феномени савремености захвате из 
различитих углова. Исто тако наш пројекат се ослања на теме које обрађујемо у 
континуитету  од  двадесет  година:  то  су  фундаментална  теоријска  питања 
(савремени  историјски  процеси,  основне  цивилизацијске  парадигме),  као  и 
актуална друштвена збивања (изградња институција у Србији, процес приступања 
Европској  унији,  актуалне економске и политичке промене у свету,  итд.).  У том 
оквиру  дијапазон  истраживања  би  ишао  од  анализа  апстрактних  парадигми  и 
вредности  (модели  политичког  и  економског  организовања  добро  уређеног 
друштава),  преко  конкретних  истраживања  савремених  социјалних  процеса 
(глобална економска криза, питање расположивих ресурса, степена и резултата 
интеграција  у  Европи и  свету,  перспективе Србије  у  интегративним процесима, 
итд.) 

http://www.ies.rs/


Научноистраживачки рад Института  биће фокусиран на што квалитетнију 
реализацију  одобреног  пројекта.  Сам пројектат  је  замишљен тако  да  обухвата 
четири тематске целине: 

• Европске  студије  и  Европска  унија  у  савременим  међународним 
односима,

• Теоријске  парадигме  разумевања  положаја  Србије  у  Европи,  са 
нагласком на теоријама развоја, 

•  Србија у регионалним и европским интеграционим процесима, 
•  Проблем идентитета Србије и Срба у савременом свету.

У оквиру реализације пројекта планирано је објављивање  двадесет  ауторских 
монографија,  сто  педесет  чланака   у  часописима  националног,  водећег 
националног и  међународног значаја,  као и   четири тематска зборника који ће 
обухватити радове истраживача  са Института, као  и спољних сарадника. Један 
од циљева је такође и повећање  броја чланака  у часописима са ИСИ листе. Исто 
тако планирано је одржавање  најмање  четири научне конференције. Као један од 
видова  одржавање  комуникације  научне  заједнице  и  презентације  постигнутих 
научних  резултата  је  континуирано  одржавање  трибине  Института,  са   око 
двадесетет  трибина  годишње.  Исто  тако  истраживачи  на  пројекту  ће  у  оквиру 
својих  активности  учествовати  на  великом  броју  међународних  и  националних 
скупова, где ће бити у прилици да саопште делове својих истраживања. 
Институт ће наставити  праксу сарадње са међународним институцијама, као што 
је Луксембуршки институт за европске и интернационалне студије, Институтом за 
федерализам  у  Фрибуру,  Универзитетом  у  Ослу,  Централно-европским 
универзитетом у Будимпешти итд.  До сада смо са овим установама организовали 
летње школе, заједничке конференције и истраживачке пројекте, па је у домену 
реалних  очекивања  да  ће  Институт  успоставити  сличну  сарадњу  и  са  другим 
сродним  научним  ораганизацијама.  Поменути  тип  пројеката  финансиран  је  од 
стране иностраних партнера, као и међународних фондација, па ће се настојања 
Института кретати у том правцу.
У току следећег пројектног циклуса планирано  је да у рад на пројекту укључимо 
четири до пет младих истраживача и на тај начин очувамо кадровски континуитет, 
као и да проширимо подручја наших истраживања.
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