
Млађан Стојановић је дипломирао је Технолошко-металуршком 

факултету, Универзитета у Београду, а на Техничком 

универзитету у Делфту је стекао стручни докторат из 

инжењерства из области пројектовања процеса и хетерогене 

катализе у процесима производње биогорива. Као истраживач 

је координирао и учествовао на пројектима из оквирних 

програма ЕУ, Светске банке, националним пројектима y Србији и 

Холандији, као и консултант у пројектима са приватним 

сектором. Поседује стручно знање из шире сфере предузетништва, специфично из 

области патенатног система, евалуације економских и пословних модела и пројектног 

менаџмента. Ради на развоју механизама финансирања иновационих пројеката који за 

циљ имају стимулацију сарадње научноистраживачких организација и привреде. 

Тренутно води програм трансфера технологије и програм иновационих ваучера у Фонду 

за иновациону делатност. Члан је Краљевске Холандске асоцијације инжењера, 

Асоцијације универзитетских менаџера технологија (AUTM) и Европског удружења за 

трансфер знања ASTP Proton. 
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