УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Поштовани колега,
На препоруку Сената, Савет Универзитета је 26. октобра 2010. године донео одлуку о
оснивању Центра за трансфер технологије. Једна од првих активности центра је рад на припреми
докумената којима ће се дефинисати политика и регулисати управљање интелектуалном својином
и трансфером технологије на Универзитету у Београду.
Поред дефинисања односа власништва над елементима интелектуалне својине
оствареним на Универзитету, овим документима дефинисаће се и обавезе, права и основи за
расподелу на релацијама ствараоци – факултет/институт – универзитет као и поступци заштите,
тржишне валоризације и комерцијализације интелектуалне својине и резултата научног и стручног
рада на Универзитету.
У циљу усаглашавања са европском и светском праксом у овом домену, сагласно уговору
са Заводом за интелектуалну својину и у сарадњи са Европском патентном организацијом,
стручну помоћ Центру за трансфер технологије ће следећих годину дана
пружати
специјализована организација за трансфер технологије Универзитета у Оксфорду, ISIS Innovation.
Прва расправа о овим документима одржаће се у оквиру Радионице о управљању
интелектуалном својином на Универзитету у Београду, коју ће водити dr Christopher Moody,
managing consultant, ISIS Innovation. У оквиру Радионице би требало да се размотре суштинска
питања везана за ову материју, сагледају решења која су већ примењена у Европи и региону и да
се изради предлог модела политике управљања интелектуалном својином на Универзитету.
Радионица је била заказана за 14. и 15. децембар, али није одржана због изненадних
изузетно неповољних временских услова у Великој Британији и немогућности стручњака из ISIS
Innovation, који је требало да воде Радионицу, да допутују у Београд.
Радионица о управљању интелектуалном својином на Универзитету у Београду
ће се одржати 18 и 19 јануара 2011. године са почетком у 9:30 сати, у сали 8 Ректората,
Студентски трг 1.
(Агенда Радионице и биографија dr Christophera Moody-a су у прилогу.)
Молимо Вас да на Радионици обезбедите учешће заинтересованих и релевантних
представника Ваше установе који ће на најбољи начин иницирати укључивање елемената и
решења битних за научне раднике, Вашу установу и комплекс струка у документе којима ће се
регулисати политика Универзитета у релевантним областима.
Молим Вас да Ваше присуство потврдите на адресу електронске поште ctt@rect.bg.ac.rs.
С поштовањем,

Проф. др Марко Иветић
Проректор за науку

