
У складу са чламном 42 Статута Високе школе за комуникације, на седници Наставног 

већа одржаној 11.12.2017.године, усвојен је  

 

 

ПЛАН НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА 

за период 2017. до 2020. године 

 

 

 Увод 

 Висока школа за комуникације остварује наставни и научно-истраживачки рад у 

пољу друштвено-хуманистичких наука а реализује следеће студијске програме: 

 1. Основне академске студије 

 Студијски програм Комуникације; 

 Студијски програм Савремене културе; 

 

 2. Мастер академске студије 

 Студијски програм Куктура и комуникације. 

 

Упоредо са наставном делатношћу, Висока школа планира и развој научно-

истраживачког рада у својим матичним областима и то кроз четири основна сегмента: 

1. Националне и међународне научно-истраживачке и стратешке пројекте који би 

се реализовали од стране истражоивачких тимова у областима основних и 

примењених истраживања; 

2. Националне и међународне пројекте који би представљали индивидуални 

пројектни и истраживачки рад појединих наставника и сарадника; 

3. Развој услова за истраживања за потребе израде мастер радове студената и 

наставничка менторства за њих; 

4. Реализацију пројеката трансфера знања и развоја услуга које се обављају за 

потребе јавног и корпоративног сектора. 



 Планом обухватамо објављивање резултата научно-истраживачког рада у 

националним и међународним часописима, у монографијама и у зборницима радова са 

националних и међународних научних скупова. 

 Финансирање научно-истраживачког рада Високе школе ослањаће се на средства 

надлежних министарстава, сопствена средства, средства прикупљана од донатора, или 

средства корисника резултата истраживања. 

 У складу са ужим научним областима, основни правац научно-истраживачког рада 

биће усмерен ка разумевању друштвених промена важних за будућност земље, припреми 

научних подлога за социјалне реформе и учешћа у креирању нормативних и стратешких 

решења у пракси специјалне едукације и рехабилитације, социјалног рада и социјалне 

политике. 

 

 Нормативно-стратешке основе 

 

 План научно-истраживачког рада Високе школе за комуникације заснован је на: 

Закону о научно.истраживачкој делатности; Закону о високом образовању; Закону о 

иновационој делатности; Националној стратегији одрживог развоја; Стратегији развоја 

образовања у Србији до 2020.године; Стратегији Југоисточна Европа 2020 (SEE 2020), 

Програму Хоризонт 2020 Европске Комисије за науку и иновације; Нацрту стратегије 

научног и технолошког развоја РС за перидо од 2016. до 2020.године - ,,Истраживање за 

иновације''. 

 

 Научно-истраживачки рад на Високој школи за комуникације 

 

Научни пројекти 

 

 Висока школа за комуникације ће преко будућих наставника и сарадника 

учествовати на пројектима самостално и у партнерству са другим високообразовним и 

научно-истраживачким установама. Школа је већ потписала и на сбази је Уговор о 

заједничким активностима са Универзитетом „Адриатик“ из Бара (Црна Гора) са којим 

планира да развије заједничку научну конференцију у области културолошких наука. 



  Научна издања и научни скупови 

 

 Висока школа за комуникаицје планирала је организовање стручног скупа сваке 

друге године, као и покретање истраживачке делатности, превсходно штампање 

монографија, зборника радова, уџбеника, као и часописа Школе са периодиком од 2 пута 

годишње. Школа ће наставити да објављује новопокренути часопис за истраживања у 

друштвено-хуманистичким наукама „Хуманистика“ а који је до сада изашао у четири 

броја. Хуманистика је интердисциплинарни научни часопис који објављује научне и 

стручне радове из научних области које припадају пољу друштвено-хуманистичких наука. 

 Часопис је покренут 2017. године с циљем да постане заједничка платформа 

истраживачима и академским ствараоцима из регионалног и међународног научног 

окружења. Хуманистика доприноси развоју научног подмлатка и стварању услова за бољи 

проток идеја, достигнућа и знања у међународним оквирима. Часопис промовише 

вредности и достигнућа научног рада и сарадње међу различитим актерима научне и 

образовне јавности у Србији и региону. 

 Хуманистика објављује радове који задовољавају опште стандарде који важе за 

научне радове у друштвеним и хуманистичким наукама а што се потврђује позитивним 

рецензијама сачињеним од стране два независна рецензената у анонимном поступку. 

 Часопис излази два пута годишње у марту и у септембру у 500 примерака а радови 

се штампају на српском, енглеском и светским језицима раширене употребе у датим 

научним областима.  Сви радови и свака појединачна свеска часописа могу се пронаћи у 

електронском издању часописа како у електронској форми, тако и у ПДФ верзији сваке 

засебне свеске часописа. Радови и целе свеске часописа се могу бесплатно преузимати са 

интернет стране.  

 Хуманистика је часопис који послује на бази подмирења стварних трошкова те у 

том смислу не обавља комерцијалну активност. Часопис не наплаћује својим ауторима 

објављивање, рецензирање нити било какве друге трошкове. Трошкови администрирања 

радова, хонорара за рецензенте, уреднике, техничко уређење, штампање и онлине 

публиковање у потпуности сноси издавач. 

 Хуманистика је часопис отвореног приступа (Open Access Journal) што значи да је 

целокупан садржај бесплатно доступан корисницима, како појединцима тако и 



институцијама. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, 

штампају, претражују или да улазе у целокупне текстове чланака, као и да их користе у 

било које друге законски дозвољене сврхе без тражења претходног одобрења од издавача 

или аутора, што је у складу с дефиницијом отвореног приступа по BOAI. Аутори и 

ауторице радова објављених у Хуманистици задржавају своје ауторско право, укључујући 

и право на цопyригхт. 

 

 Циљеви научно-истраживачког рада Високе школе за комуникације 

 

 У складу са циљевима научно-истраживачког рада Висока школа за комуникације 

тежиће да научно-истраживачке активности, заједно са образовним процесом, омогуће: 

1. Оснаживање изврсности и доступности људских реурса – стручних профила које 

едукује Висока школа, који ће бити укључени у рад науке, просвете, културе, 

информисања, дипломатије, као и управљањем комуницирањем за потребе свих 

других државних органа РС и организација цивилног друштва; 

2. Подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у ужим научним 

областима Високе школе и интердисциплинарним истраживањима са другим 

сродним наукама; 

3. Јачање могућности за укључивање у међународне организације и учествовање у 

научноистраживачким пројектима националног регионалног и европског значаја; 

4. Примену резултата научно-истраживачког рада у просвети, култури, информисању, 

дипломатији и осталим државним органима РС и организацијама цивилног 

друштва; 

5. Објављивање научних монографија и уџбеника, као и радова у међународним и 

водећим националним часописима; 

6. Стимулисање и менаџмент научних инвоација које треба да служе унапређењу 

квалитета и живота особа са ометеношћу као дела укупног одрживог и хуманог 

разувоја српског друштва; 

7. Интегрисање научних истраживања у европски истраживачки простор; 

8. Успостављање финансијски реалног и одрживог научно-истраживачког рада. 

 



 Остваривањем постављених општих циљева, висока школа, остварује део укупне 

мисије развоја српског друштва заснованог на знању и обезбеђивању услова за одрживи 

развој РС. 

 Циљ научно-истраживачког рада Високе школе је развој науке културе и 

комуницирања; унапређење делатности високог образовања и квалитета наставе у 

научном пољу Високе школе, подстицање материјалних услова за рад свих наставника и 

сарадника, као и увођење студената и научног подмлатка у научно-истраживачки рад. 

 Полазећи од општих, посебни циљеви научно-истраживачког рада Високе школе су 

следећи: 

1. Унапређивање научне и педагошке делатности високог побразовања на самој 

Високој школи у матичним областима; 

2. Обезбеђивање континуираног научно-истраживачког рада на Високој школи у 

областима основних и примењених истраживања реализованих од стране 

наставника и сарадника; 

3. Обезбеђивање учешћа наставника и сарадника на домаћим и међународним 

научним скуповима; 

4. Достизање адекватног ниова квалитета научног часописа који Висока школа 

издаје два пута годишње; 

5. Унапређивање квалитета и обима научно-истраживачке делатности Високе 

школе;  

6. Обезбеђивање научно-истраживачког рада студената мастер студија; 

7. Унапређење праксе основношколског и средњошколског образовања деце кроз 

процесе и пројекте медијске писмености и савладавања вештина писања и 

издаваштва;  

8. Унпаређење праксе комуницирања у области основношколског и 

средњошколског образовања, као и особа запослених у јавној управи и 

привреди; 

9. Унпаређење поступака процене, метода и инструмената унутар ужих научних 

области Високе школе; 

10. Трансфер знања у нове процесе и услуге; 



11. Развој стратегија у правцу унапређивања координације институција које се баве 

научним и практичним радом у сфери културе и комуникација; 

12. Унапређивање националне и међународне видљивости научно-истраживачких 

резултата наставника, сарадника и студената високе школе; 

13. Унапређивање међународне сарадње Високе школе у областима едукације 

студената, основних, иновационих и развојних истраживања. 

 

 Програм истраживања 

  

 У научним областима у којима делује Висока школа за комуникације постоји 

велики број истраживачких тема које су од посебног значаја за науку и праксу, а од 

интереса су и за остваривање националне стратегије научног и технолошког развоја РС у 

пољу друштвено-хуманистичких наука. Принцип који ће при том избору бити поштован 

јесте да приоритет имају они истраживачки проблеми који су општијег и заједничког 

карактера за више научних области, да су од значаја за друштвену заједницу и за државне 

институције које финансирају истраживања и да могу да имају значајан утицај на 

практичан рад у областима културе и комуникација. 

 Научно-истраживачки рад ће се одвијати и кроз менторства и научни рад студената 

којима су одобрени мастер радови. 

 Висока школа планира да организује националне и међународне научне скупове. 

Такође планира да организује стручне скупове студената истих или сличних научно 

стручних опредељења псредством Студентског парламента. 

 

 Рад на побољшању обима квалитета и научних истраживања 

 

 Висока школа за комуникације планира да у континуитету прати научно-

истраживачки рад кроз следеће активности: 

a) Рад на повећању научног потенцијала, посебно научног подмлатка; 

b) Мере за побољшање квалитета опреме; 

c) Рад на обезбеђивању већих материјалних средстава за научни рад; 



d) Активности на успостављању унутрашње контроле квалитета научно-

истраживачког рада на Школи. 

 

 Рад на повећању научног потенцијала са следећим мерама 

 - Подстицање и подржавање свих активности усмерених на непрестан развој 

каријере и континуирано унапређење научно-истраживачких компетенција наставника и 

сарадника кроз јачање компетенција у погледу знања страних језика, едукација из 

менаџмента у науци и кроз учешћа на научним скуповима у земљи и инострансттву; 

 - Унапређење нивоа организоване размене наставника и сарадника и извођење ових 

активности кроишћењем постојећих интернационалних мрежа за размену истраживача, 

као и различитих билатералних програма. 

Успешно спорвођење ових активности треба да  доведе до дуготрајних позитивних 

ефеката: нпр. повећан обим учешћа у међународној размени, више објављених радова у 

часописима са (С)СЦИ листе и категорије М24 и М51, повољнија категоризација 

истраживача према критеријумима МПНТР, повећан број финансираних истраживачких 

месеци, итд. 

 Рад на побољшању квалитета опреме, са следећим мерама 

 До побољшања квалитета опреме довешће активности које су истовремено 

оријентисане на правилно интегрисање сваке нове опреме у инфраструктуру Високе 

школе и оптимизацију коришћења постојеће опреме. Средства за ове активности биће 

обезбеђена из сопствених средстава Високе школе и буџета појединачних научно-

истраживачких пројеката. Успех планираних активности биће мерљив у току и на крају 

наредног циклуса и то на основу: конкретних резултата нове опреме у повећању општег 

научног потенцијала на Високој школи и пораста броја предлога и квалитета научних 

пројеката. 

 Рад на обезбеђивању већих материјалних средстава за научни рад 

 Материјална средства за научно-истраживачкиу делатност могу бити повећана на 

три начина: 

 - Ангажовањем средстава од стране МНПТР – ова средства би требало да буду 

увећана на основу повећања броја квалитетних предлога пројеката чије ће финансирање 

бити одобрено; 



 - Ангажовањем финансирања научног рада на Високој школи од стране 

међународних фондова. Ово се може постићи повећањем броја и квалитета предлога 

пројеката који ће се реализовати на Високој школи, а који ће бити послати селекционим 

комисијама неког од ЕУ програма, или кроз донације фондова појединих држава у ЕУ и 

изван ЕУ; 

 - Ефикаснијим финансијским менаџментом научно-истраживачке делатности на 

Високој школи. 

 Активности на успостављању унутрашње контроле квалитета научно-

истраживачког рада на Високој школи: 

 Ове активности представљају део донете Стратегије Високе школе за 

самовредновање и контролу квалитета. У наредном периоду планира се: 

-  Вредновање објективних услова за научно-истраживачки рад на Високој школи 

кроз 

оцену: квантитета и квалитета истраживачког потенцијала, квалитета простора и 

истраживачке опреме, стање библиотечког фонда и нивоа доступности литературе у 

електронском облику, динамике и структуре финансирања и квалитета менаџмента 

ресурсима који су намењени научно-истраживачком раду; 

-  Вредновање научне компетентности наставника и сарадника на Високој школи са  

мерама за унапоређење научног потенцијала; 

-  Вредновање остварених резултата по појединим активностима/пројектима кроз  

анализу резултата научно-истраживачких пројеката који ће се изводити на Високој школи, 

-  Вредновање обима увођења студената у научно-истраживачки рад кроз: садржај и  

обим укључивања студената, број и успех студената на мастер студијама, ниво учешћа 

студената у међународној размени. 

 

 

НАСТАВНО ВЕЋЕ 

Проф. др Бобан Томић 

 
 

 

 


