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К РАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ФАКУЛТЕТ ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО- НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ
НАУКА

Предмет: Извештај Комисије за избор Марије Савковић , маст.инж.организ.наука у научно
звање истраживач

Одлуком

-

приправник .

Наставно-научног

Крагујевцу, бр . О 1-1 /260-34 од

већа

Факултета

31 .01 .2018.

инжењерских

наука

Универзитета

у

именовани смо у чланове Комисије за писање

извештаја за избор кандидата Марије Савковић , маст.инж.организ.наука, у научно звање
истраживач

-

приправник.

Комисија је у саставу:

1.

др Иван Мачужић , ванредни професор , Факултет инжењерских наука, Универзитет у

Крагујевцу. Ужа научна област: Производно машинство , Индустријски инжењеринг.

2.

др Марко Ђапан , доцент, Факултет инжењерских наука, Универзитет у Крагујевцу.
Ужа научна област : Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент.

3.

др

Стеван

Милисављевић ,

ванредни

професор ,

Факултет

техничких

наука,

Универзитет у Новом Саду, Ужа научна област: Квалитет, ефективност и логистика.

На основу увида у приложену документацију и личног познавања кандидата, Комисија

подноси

Наставно-научном

Крагујевцу следећи:

већу

Факултета

инжењерских

наука

Универзитета

у

ИЗВЕШТАЈ

Биографски подаци о кандидату

Марија Савковић , рођена је
школу

Милутин

и

15.

јула

године у Крагујевцу . Завршила је основну

1984.

Драгиња Тодоровић

у

Крагујевцу ,

а

потом

Другу

крагујевачку

гимназију у Крагујевцу , општи смер са одличним успехом .
Школске 2003/04 .године уписала је Факултет организационих наука у Београду, смер
Менаџмент,

завршила

2011 . са

просечном

оценом

8,60

и

тиме

стекла

звање

маст.инж .организ.наука. Завршни рад из предмета Маркетинг: " Промоција изнад л иније

АТЛ", под менторством проф. др Велимира Штављанина , одбранила је са оценом

1О.

Мастер академске студије на модулу Општа економија уписала је школске
на

Економском

факултету Универзитета

просечном оценом

8,40

у

Крагујевцу

и

зав ршила

20 11/12. године
2013. године са

и стекла академски назив мастер економиста. Мастер рад из

предмета Контроверзе у макроекономији "Политика тржишта рада у земљама ЕУ
Србији" , под менторством проф . др Гордане Марјановић , одбранила је са оценом
Докторске

академске

инжењерских

наука

студије

уписала је

Универзитета

у

школске

2017/2018.

Крагујевцу ,

научна

године

област

на

и

10.

Факултету

Индустријско

инжењерство и инжењерски менаџмент.

Служи се енглеским језиком (чита , пише и говори
пише и говори

- DAAD

-

одлично) , немачким језиком (чита,

сертификат А 1 ниво) и италијанским језиком (основе).

Поседује

ECDL Core сертификат (Computer essentials, Online Essential s, Word Processing,
Spreadsheets, Presentation, Using Databases).

Усавршавања:
Година

Назив

2015-2017

Запослење у Центру за едукацију

2013-2014

Стручна пракса

SI - masinogradnja d.o.o,

2007

Стручна пракса

TeleGroup d.o.o.,

Connect education,
Чачак

Београд

Крагујевац

ЗАКЉУЧАК

На основу биографских података и до сада показаних резултата у току студија, Комисија
закључује да Марија Савковић, маст.инж.орг. наука испуњава све услове према одредбама
Закона о научноистраживачкој

делатности

и Статута Факултета инжењерских наука

Универзитета у Крагујевцу , да буде изабрана у звање истраживач-приправник и предлаже

Наставно-научном већу Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу да
донесе одлуку о избору Марије Савковић у звање истраживач-приправник .
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1.

др Иван Мачужић, ванредни професор
Факултет инжењерских наука, Универзитет у
Крагујевцу
Ужа научна област: Индустријско инжењерство
и инжењерски менаџмент .

:р ~ ·
Факултет

инжењерских

наука, Универзитет

у

Крагујевцу

Ужа научна област : Индустријско инжењерство
и инжењерски менаџмент .
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Факултет техничких наука, Универзитет у
Новом Саду

Ужа научна област :
л огистика

У Крагујевцу и Новом Саду,

05.02.2018.

год .

Квалитет, ефективност и

