Др Зоран Калинић, ванр. проф.
Рођен је 11.08.1971. у Краљеву. Прву крагујевачку гимназију завршио је као носилац дипломе
'Вук Караџић'. Машински факултет у Крагујевцу, завршио је 1996. са просечном оценом 9,43.
Последипломске студије на Машинском факултету у Крагујевцу завршио је са просечном
оценом 10, а магистарску тезу одбранио је 2004.
У току студирања награђиван је за одличан успех од стране Универзитета и факултета, а био је
и стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, Амбасаде Краљевине
Норвешке, World University Service-Аустрија, Заставе-Yugo аутомобили и Скупштине града
Крагујевца.
Од 1996. до 2005. радио у различитим звањима на Машинском факултету у Крагујевцу и
учествовао у извођењу вежби из више предмета из области примене рачунара, информатике,
аутоматског управљања и електротехнике. У овом периоду, провео је месец дана (2004.) на
стручном усавршавању на Факултету за информатику Универзитета Баскије у Сан Себастијану,
Шпанија.
На Економском факултету у Крагујевцу запослио се у фебруару 2005., као асистент на
предмету Информациони системи, а од 2009. и на предметима Информационе технологије и
Електронско пословање.
Докторирао у априлу 2012. на Факултету инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу у
области развоја информационих система и мобилних комуникација. Од октобра 2012. био
запослен у звању доцента на наставном предмету Електронско пословање, а у мају 2017.
године изабран у звање ванредног професора.
Имао је више краћих студијских посета Универзитету у Удинама, Бечком универзитету за
економију и пословну администрацију, Универзитету у Марибору, Краковској економском
универзитету, Универзитету за информационе технологије и менаџмент у Жешову, Пољска,
Ковентри универзитету у Енглеској, Политехници у Торину и Коменијус Универзитету у
Братислави. На основу Темпус ИМГ гранта провео је (2007.) шест недеља на стручном
усавршавању на Универзитету у Марибору.
Као гостујући наставник учествовао је у извођењу наставе из предметима E-business (2012.,
2013. и 2016.) и Data Mining. Cоncepts, Models and Methods (2014.) на основним студијама на
енглеском језику на Краковској економском универзитету. Године 2017. одржао више
предавања на Економско-пословном факултету Универзитета у Марибору, у оквиру пројекта
Владе Републике Словеније.
Учесник је више научно-истраживачких и стручних пројеката, аутор је и коаутор више од 70
радова на међународним и домаћим конференцијама и у часописима.
Истраживачке области и интересовања: е-пословање, е-трговина, е-управа, дигитални
маркетинг и примена метода и техника вештачке интелигенције у економији и менаџменту.
Активно се служи енглеским језиком.

