
Немања Лојаница је рођен 04.02.1988. године у Крагујевцу. Основну школу и Прву 

крагујевачку гимназију завршио је у Крагујевцу. Економски факултет Универзитета у 

Крагујевцу, на студијском програму Економија, завршио је 2011. године, са просечном 

оценом 9,63. Мастер студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, на 

истом студијском програму, завршио је положивши испите са просечном оценом 9,60. 

Мастер рад под насловом “Концентрација привредних активности као последица 

процеса глобализације”, одбранио је “са похвалом” 2013. године. Школске 2013/14. 

године уписао је докторске академске студије на Економском факултету Универзитета 

у Крагујевцу на модулу Макроекономија. Полoжио је све испите предвиђене планом и 

програмом, и одобрен му је рад на докторској тези, под насловом “Моделирање веза 

макроекономских показатеља и економска политика у функцији динамизирања 

привредног раста” (28.09.2016. године).  

Током студија више пута је награђиван од стране Факултета, Београдске берзе, 

Удружења банака Србије, а био је и добитник стипендија Министарства омладине и 

спорта (Доситеја), и Фонда “Академик Драгослав Срејовић”. Био је учесник 

међународних конференцији у Пољској, Словенији, Хрватској, Италији и међународне 

летње школе у организацији Универзитета у Грацу (“Leadership and Education: The 

Future of Europe”). Током трајања мастер студија обавио је праксу у ProCredit банци, 

као стипендиста у оквиру програма “Млади банкари”. У јуну 2016. године боравио je 

на Универзитету у Санкт Галену, у оквиру програма “Time series analysis: Advanced 

methods”, док је у децембру 2017. године успешно завршио програм у организацији 

Међународног монетарног фонда, “Macroeconometric forecasting” (коначна оцена 90%).  

У звање сарадника у настави на наставним предметима Национална економија и 

Основи макроекономије изабран је 2013. године, док је у звање асистента изабран 2015. 

године. Познаје рад на рачунара (ECDL Certificate, Syllabus Version 5.0), а боравио је на 

усавршавању енглеског језика на Малти (EEC Language Centre) и поседује сертификат 

о напредном нивоу знања енглеског језика. У оквиру програма ДААД завршио је 

средњи курс немачког језика (B1 Zertifikat Deutsch, OnDAF тест).  


