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Циљ предмета 

Упознавање студената са:  

а) методлогијом потребном за анализирање нивоа иновација и технолошких унапређења, б) 

методологијом потребном да се тржишно валоризују иновације и технилошка унапређења, в) 

методологијом коју користе финансијски посредници, који улажу у иновације и технолошка унапређења, 

за вредновање иновација и технолошких унапређења и г) методологијом потребном да се иновација или 

технолошко унапређење ''преведе'' у одржив пословни подухват    

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени да користе методолошке инструменте потребне за препознавање 

тржишног потенцијала иновације и технолошког унапређења. Такође, студенти ће бити оспособљени да 

користе инструменте којима се прикупља капитал финанасијских посредника који улажу у иновације и 

технолошко унапређивање.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1. Дефинисање иновација и технолошког унапређења 

2. Улога crowdfunding платформи у финансирању иновација и технолошких унапређења 

3. Улога пословних ''анђела'' (business angels) у финансирању иновација и технолошких унапређења 

4. Улога Venture capital-а фондова у финансирању иновација и технолошких унапређења 

5. Инструменти мерења тржишног потенцијала иновација и технолошких унапређења   

6. Фазе развоја иновација и технолошког унапређења – од истраживања до тржишта 

Практична настава:Вежбе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, 

консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава  усмени испит 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 10   

 

 

  


