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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА ИНЖЕЊЕРСКИХ НАУКА

Предмет: Извештај комисије за избор у звање истраживач-приправник, кандидата
Ане Ковачевић, маст. екон.

Одлуком Наставно -научног већа Факултета инжењерских наука у Крагујевцу, бр.

1/1238-14 од 19.04.2018. именовани

01-

смо за чланове Комисије за избор кандидата Ане

Ковачевић , маст. екон. у звање истраживач-приправник. Комисија је у саставу:

1.

Др Миладин Стефановић , ред. проф. ,
Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу

Уже научне области: Производно машинство, Индустријско инжењерство

2.

Др Александар Алексић , доцент,

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент

3.

Др Снежана Нестић , доцент,

Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
Уже научне области: Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент и
Производно машинство

4.

Др Младен Ђурић , доцент,
Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Ужа научна област: Управљање квалитетом

На основу увида у приложену документацију и личног познавања кандидата,

Комисија

подноси

Крагујевцу:

Наставно-научном

већу

Факултета

инжењерских

наука

у

ИЗВЕШТАЈ

1. Биографски

подаци о кандидату

Ана Ковачевић је рођена

15. јуна 1993.

године у Новом Пазару . Завршила је

основну школу ОШ "Рашка" у Рашки са одличним успехом . Након завршене основне

школе уписала је средњу Економску школу у Рашки , смер економски техничар, коју

је завршила са статусом ђака генерације и носиоца Вукове дипломе.
Школске

2012/2013

године је уписала Економски факултет Универзитета у

Крагујевцу, студијски програм Пословна економија и менаџмент, модул Маркетинг.
На истом је дипломирала

15.09.2016.

године са просечном оценом

9,78 . Завршни рад

из предмета Тржишно комуницирање на тему "Значај агенција за привредну
пропаганду у поступку креирања конкурентске тржишне позиције" одбранила је са
оценом " положила са похвалом ".
Мастер академске студије је завршила

15 .09.2017

године на Економском

факултету Универзитета у Крагујевцу, смер Пословна економија и менаџмент,
модул Електронско пословање, где је примила награду најбољег дипломираног
студента на мастер академским студијама за постигнут успех и остварену просечну

оцену

у току студирања . Мастер тезу под називом "Испитивање ставова

10,00

потрошача о примени друштвених мрежа у електронској трговини у Републици

Србији је одбранила са оценом " положила са похвалом ".
Током
просвете ,

основних

науке

студија била је

награђивана

од стране Министарства

и технолошког развоја,

Скупштине

Општине

града

Рашке

и

Министарства омладине и спорта -Фонда за младе таленте "Доситеја". Током лета

2016.

године била је практикант у Бизнис иновационом центру у Крагујевцу у

сектору за развој тржишта и где је стекла сертификат за писање бизнис планова.
У оквиру програма

DAAD завршила је

курс немачког језика, ниво познавања

А2 са највишом оценом. Поред немачког, активно користи енглески језик (виши
ниво -Б2) , и италијански језик

-

ниво А 1. Такође поседује

ECDL

саге

certificate,

и у

току студирања похађала је бројне курсеве и присуствовала бројним конференцијама
и семинарима. Била је члан европске студентске
економског факултета

USEF

AEGEE организације и организације

где је учествовала у организовању такмичења и

студентских догађаја.

Докторске академске студије на Факултету инжењерских наука у Крагујевцу
је уписала школске

2017/2018.

као студент чије се студије финансирају из буџета

Републике Србије, за област истраживања бира студијску област Индустријски
инжењеринг и инжењерски менаџмент, при чему је била најбоље рангирани студент.

2.

Научно-истраживачки рад

3. Учешће у
4.

реализацији научно-истраживачких пројеката

Резултати педагошког рада

2

ЗАКЉУЧАК
На

основу

биографских

података

и

до

сада

показаних

рез ул тата

у

истраживачком раду и на студијама , Комисија закључ ује да АнаКовас1евић , маст.
екон. испуњава з аконске усл ове према Закону о на учноистражива ч кој делатности ,
да

буде

изаб р ана

у

звање

истраживач-приправник

и

пр едлаже

Научно

наставничком већу Факултета инжењ е рских наука у Крагујевцу да до н есе одлуку о
избору Ане Ковачевић , маст. екон . у з вање истраживач- приправник .

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ

1.
Др Миладин Стефановић , ред . проф. , Фак ултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу
Уже на у чн е области: Прои звод н о машинство , Индустријско
инжењерство

2.
Др Александар А л ексић , доцент, Факултет инжењерских наука
Универзитета у Крагујевцу
Ужа научна област: Индустријско инжењерство и инжењерски
менаџмент

3.
Др Снежана Нестић , доцент, Ф акултет инжење рск и х наука
Универ з итета у Крагујевцу
Уже научне области: Индустријско инжењерство и инжење рски
менаџмент и Пр оизводно машинство

4.
Др Младен

ић , до цент, Факултет организационих нау ка ,

Универ з итет у Београду

Ужа научна обл аст: Управљање квалитетом

У Крагујевцу ,

20.04.2018.
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