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Na Sveučilištu u Zagrebu održava se radionica Na Sveučilištu u Zagrebu održava se radionica Na Sveučilištu u Zagrebu održava se radionica Na Sveučilištu u Zagrebu održava se radionica SSSStvaranje vrijednosti iz znanja tvaranje vrijednosti iz znanja tvaranje vrijednosti iz znanja tvaranje vrijednosti iz znanja ----    

uvod u upravljuvod u upravljuvod u upravljuvod u upravljanje inovacijama za istraživačeanje inovacijama za istraživačeanje inovacijama za istraživačeanje inovacijama za istraživače    
 
  
Na Sveučilištu u Zagrebu, u Zvonimirovoj 8, u petak 13. prosinca 2013. od 9 do 16.30 sati, održat će se 

radionica pod nazivom Stvaranje vrijednosti iz znanja - uvod u upravljanje inovacijama za istraživače. 

 

Radionicu organizira Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u okviru 

europskog projekta BISTEC - Building innovation support through efficient cooperation network.  

 

Riječ je o prvoj od ukupno četiri radionice početne razine za istraživače o osnovama intelektualnog 

vlasništva, upravljanju inovacijama u istraživačkim projektima, transferu tehnologije i uspješnoj suradnji s 

industrijom. Radionice su prvenstveno nRadionice su prvenstveno nRadionice su prvenstveno nRadionice su prvenstveno namijenjene mladim istraživačimaamijenjene mladim istraživačimaamijenjene mladim istraživačimaamijenjene mladim istraživačima koji nemaju znanja i iskustva 

u navedenim aktivnostima, ali i svima ostalima koji žele obnoviti ili proširiti svoje znanje. Prva radionica 

okupit će oko 25 sudionika. 

 

Uz dr. sc. Vlatku Petrović, voditeljicu Ureda za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, predavači na 

radionici bit će Radoslav Ostermann, dipl.ing. i dr. sc. Davorka Moslavac Forjan, voditelji transfera 

tehnologije u Uredu za transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Teme njihovih izlaganja su pronalaženje i 

procjena rezultata istraživanja s komercijalnom vrijednošću, marketing inovacije i pronalaženje 

industrijskog partnera, zaštita rezultata istraživanja pravima intelektualnog vlasništva te upravljanje 

intelektualnim vlasništvom u istraživačkim projektima. Također, sudionici radionice sudjelovat će u tri 

grupne vježbe: Procjena inovacije, Elevator pitch - kako se predstaviti u 60 sekundi i Analiza uspješnih 

primjera iskorištavanja intelektualnog vlasništva. 

 

Detaljnije informacije o radionici Stvaranje vrijednosti iz znanja - uvod u upravljanje inovacijama za 

istraživače dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu, na poveznici 

http://cirtt.unizg.hr/pages/events/upravljanje-inovacijama?lang=hr .  

 

Program radionice šaljem u prilogu maila. 

  

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


