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Циљ предмета  
Циљеви су дефинисани иновативностима у спирали животног века производа (на примерима ИТ, система и 

менаџмента знањем) за: 1) упознавање кандидата са потребама планирања надградње знања; 2) истраживање 

иновативности извора знања, на пројектима који обухватају практичне проблеме, укључујући финализацију дела 

знања из одговарајуће под/области; 3) провере самосталности кандидата у изабраном домену знања; 4) 

унапређење решења проблема.   

Исход предмета   

Кандидат је оспособљен да истражује и управља знањем (на примерима и по фазама животног века ИТпроизвода/ 

система/ процеса) тако да самостално: 1) планира континуирано унапређење знања, 2) реализује истраживачки 

пројекат, организује процесе, пореди индексне параметре иновативности, примењује стечено знање у решавању 

реалних проблема, 3) самооцењује ниво (и својих) научних резултата (по кластерима иновативности знања), 4) 

доприноси унапређењима очекиваног нивоа.   

Садржај предмета Теоријска 

настава  

Процес истраживачког рада (поред упознавања са методологијом, у изабраној под/области и у поређењу са ИТ и 

другим областима највећег интензитета иновативности) обухвата:   

1- избор тематских под/области (према стандардизованој SRPS и међународној ISO/IEC класификацији свих 

области рада и стваралаштва – ICS = 01 до 99, за ИТ – ICS = 35, [4], [5]),  

2- дефинисање предмета рада, методологије рада, циљева рада (у складу са циљевима предмета), реализацију 

истраживања (прикупљањем података, процесом обраде и анализом резултата),  

3- дефинисање кластера за самооцењивање потреба, могућности и исхода при реализацији иновативности знања 

(дневно, седмично, месечно и годишње),  

4- анализирање доприноса унапређењу решења проблема (на примерима моделиране изврсности): система, 

производа, процеса, активности и задатака. Практична настава   

Изводи се кроз консултације и истраживачки рад у изабраном домену, са изворима знања (на примерима ИТ 

производа - софтвера и услуге пројектовања), укључујући стандардизоване фазе:  

1- планирања пројекта према линијама трендова иновативности извора знања у изабраним подобластима, 

2- израде рада уз одређивање и поређење квантитативних индекса (количине и вредности извора знања),   

3- провере резултата рада, метрику, оцењивање и квантитатвно вредновање резултата,  

4- предлога за унапређење „критичних“ елемената из модела изврсности (12 критеријума, према [2]).  
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Број часова активне наставе: 7  Теоријска настава: 4  Практична настава: 3  

Методе извођења наставе  

Предавања, консултације и СИР уз реализацију теоријске и практичне интерактивне хибридне наставе (уз LMS 

Moodle и пратеће ресурсе за Е-учење), уз кооперативно студирање истраживањем и решавањем проблема у 

узабраном домену знања.  

Оцена знања (максимални број поена 100)  

Семинарски рад: 50 поена;  

Усмени део испита: 50 поена.  

  


