
БИОГРАФИЈА 
 
 
Виолета Тодоровић је рођена 29.01.1972. године у Крушевцу. Основну школу завршила је у Падежу, 

као носилац Вукове дипломе, а средњу економску школу у Крушевцу, такође као носилац Вукове дипломе. 
Економски факултет у Крагујевцу уписала је школске 1991/92. године, а на смеру Финансије и 

рачуноводство дипломирала 1996. године, са просечном оценом 9,32, као студент генерације. Дипломски рад 
из предмета Организација и пословање банака, рађен на тему "Акције и обвезнице као инструменти тржишта 
капитала" одбранила је 30.08.1996. године, са оценом 10. 

 По завршетку редовних студија, школске 1996/97. године уписала је последипломске студије на 
Економском факултету у Београду, смер Монетарни, банкарски и финансијски менаџмент. Све испите 
предвиђене наставним планом овог смера положила је са просечном оценом 9,87. Магистарску тезу под 
насловом "Теоријско-методолошки проблеми испитивања финансијских перформанси банака" одбранила је 
13. фебруара 2003. године, једногласном одлуком Стручне комисије. 

Докторску дисертацију под насловом "Регулатива банака и банкарске кризе" одбранила је 31.01.2011. 
године на Економском факултету у Крагујевцу. 

Радни однос на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу засновала је новембра 1997. године. 
У звање асистента-приправника на наставном предмету Организација и пословање банака изабрана је 10. 
новембра 1997. године. У јуну 2003. године изабрана је за асистента на истом предмету, а јула 2008. године 
реизабрана је у звање асистента на предметима Организација и пословање банака и Банкарство. Јуна 2011. 
године изабрана је у звање доцента за ужу научну област Финансије, финансијске институције и осигурање - 
наставни предмет Банкарство. Фебруара 2016. године изабрана је у звање ванредног професора. 

У оквиру циклуса научног истраживања 2011-2015. година, учествовала је на реализацији пројекта 
“Унапређење јавних политика у Србији у функцији побољшања социјалне сигурности грађана и одрживог 
привредног раста” (бр. 47004) Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. 

Члан је Комисије за основне и мастер академске студије на Економском факултету у Крагујевцу и 
руководилац модула Финансије финансисјке институције и осигурање студијског програма Економија на 
основним и мастер академским студијама. Члан је уредништва научног часописа Економски хоризонти, у 
издању Економског факултета Универзитета у Крагујевцу. Члан је Савета Економског факултета Универзитета у 
Крагујевцу. 

Основне области научног интересовања су банкарске кризе, регулатива банкарског пословања, 
управљање перформансама банака, управљање ризицима финансијских институција. 

 
Аутор и коаутор је већег броја научних и стручних радова. Учествовала је на међународним и домаћим 

конференцијама. Остварила је запажене резултате у раду са студентима, о чему говоре резултати анкетирања 
студената. 


