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О пројекту TEMPUS MAIN 

• Општи циљ пројекта је да се ојача иновативни капацитет Србије 

кроз модернизацију високообразовних институција у Србији и 

обезбеди одржива истраживачка база за ову област.  

• Пројектом се ово постиже на начин да се развију и реализују 

интердисциплинарне мастер и докторске студије у области 

иновационог менаџмента засноване на најбољој пракси из ЕУ, што 

су уједно и специфични циљеви пројекта.  

• Такође, и развој LLL курсева намењених људима из привреде је 

један од специфичних циљева пројекта. 

 



Учесници на пројекту 

1. Univerzitet u Novom Sadu - koordinator projekta 

2. Univerzitet u Nišu 

3. Univerzitet u Kragujevcu 

4. Univerzitet Singidunum 

5. Freie Universität Berlin, Germany 

6. Aristotle University of Thessaloniki, Greece 

7. University of Maribor, Slovenia 

8. South East European Research Centre, Thessaloniki, Greece 

9. World University Service - Austrian Committee, Graz, Austria 

10. Visoka tehnička školastrukovnih studija u Zrenjaninu 

11. Zavod za intelektualnu svojinu 

12. Fond za inovacionu delatnost 

13. Poslovni inkubator Novi Sad 

14. Poslovni inovacioni centar LLC Kragujevac 

15. Kreativno-edukativni centar Novi Sad 

 



Развој мастер студија 

• Студијски програм Инжењерство иновација 

• Трајање 1 година – 2 семестра 

• Кандидати: завршене студије са 240 бодова или 

најмање четворогодишње студије (стари систем).  

• Упис: 2016/2017 година, процес акредитације се 

завршава у априлу 2016.г 

• Настава на два факултета: Машински факултет у Нишу 

и Факултет техничких наука у Новом Саду. Диплома 

заједничка са ова два универзитета. 

• Студије су бесплатне (док траје пројекат). 



Предмети на студијском програму 

• ПРВИ СЕМЕСТАР 

1. Иновациони менаџмент 

2. Управљање креативношћу 

3. Технолошки и тржишни трендови 

4. Развој пословних модела 

5. Развој нових производа 

6. Управљање иновационим пројектима 

 

Ово су обавезни предмети и слушају се у првом семестру. У другом семестру 

се бирају два предмета из две групе изборних предмета.  

 



Предмети на студијском програму 

• ДРУГИ СЕМЕСТАР 

Прва група изборних предмета (бира се један предмет): 

1. Управљање променама 

2. Стратегија технолошких иновација 

3. Напредни алати и методе менаџмента 

4. Управљање знањем 

Друга група изборних предмета (бира се један предмет): 

1. Увод у технологије адитивне производње 

2. Управљање средствима интелектуалне својине 

Обавезни предмети: 

1. Истраживачке методе  

2. Пословне вештине 

• Пракса у трајању три недеље (потврда о запослењу за запослене) 

• Израда Мастер тезе 

 

• Сертификати о похађању LLL курсева који су у вези са релевантним 

предметима обезбеђује одређене погодности 

 


