Александра Бошковић је рођена у Крагујевцу, 04.10.1990. године. Основну школу је завршила
као носилац дипломе ,,Вук Караџић“, а Прву крагујевачку гимназију, природно-математички
смер, са одличним успехом. Економски факултет у Крагујевцу уписала је академске 2009/10.
године. Основне академске студије, студијски програм Пословна економија и менаџмент,
модул Менаџмент, завршила је 2013. године, са просечном оценом 9,66. Мастер академске
студије, студијски програм Пословна економија и менаџмент, модул Међународни менаџмент,
завршила је 2015. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, са просечном
оценом 9,80. Докторске академске студије уписала је на истом факултету, академске 2015/16.
године, на студијском програму Економија, модул Управљање пословањем.
У току трајања студија, била је добитник вишеструких награда за најбоље студенте од стране
Економског факултета у Крагујевцу, стипендије ,,Доситеја“, Фонда за младе таленте,
Министарства омладине и спорта, Фонда „Академик Драгослав Срејовић“ и Министарства
просвете, науке и технолошког развоја. Прошла је већи број тренинга из области менаџмента и
маркетинга и завршила је Летњу школу економије на Институту економских наука у Београду.
Учествовала је на такмичењима у решавању студија случаја (прво место на такмичењу Ace the
Case 2014, у организацији ревизорске куће KPMG у Београду; треће место на такмичењу на
Економском факултету у Крагујевцу). Поседује активно знање рада на рачунару (MS Office, IBM
SPSS), говори енглески језик (ESOL Cambridge sertifikat) и служи се немачким језиком (DAAD
сертификат).
Запослена је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, где је 01.10.2014. године
изабрана у звање сарадника у настави, а 01.10.2016. године у звање асистента, за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија, на наставном предмету Организација предузећа.
Од академске 2015/16. године је ангажована и за извођење вежби на наставном предмету
Понашање потрошача. Обављала је функцију секретара Катедре за менаџмент и пословну
економију.
Учествује у пројекту Економског факултета у Крагујевцу „Економски аспекти европских
интеграција – искуства и перспективе Републике Србије“. Обавља дужност секретара
Организационог одбора научног скупа „EBM-Contemporary Issues in Economics, Business and
Management“ (2016. и 2018. године).

