БИОГРАФИЈА
Др Лелa Ристић, ванредни професор
Лела Ристић је рођена 29.11.1974. године у Јагодини. Основну школу је завршила као носилац
Вукове дипломе. Средњу Економско-комерцијалну школу завршила је у Јагодини, са одличним
успехом. На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу дипломирала је
22.05.1998.године. Магистарску тезу под насловом: „Аграрна политика и развој пољопривреде
Србије са посебним акцентом на утицај Заједничке аграрне политике Европске уније“,
одбранила је 23.06.2005. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.
Докторску дисертацију под насловом: „Интегрални рурални развој у Европској унији и Србији“
одбранила је 26.04.2010. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.
На Економском факултету Универзитета у Крагујевцу запослена је oд 01.02.1999. године као
асистент-приправник, а 10.03.2006. године изабрана је у звање асистента. У звање доцента за
ужу научну област: Општа економија и привредни развој - наставни предмет Економика
пољопривреде, изабрана је 10.11.2010. године, а у звање ванредног професора
07.07.2015.године. Изводи наставу на предметима: Економика пољопривреде (основне
академске студије); Туризам и агробизнис (мастер академске студије); Економија одрживог
развоја и Управљање руралним развојем (докторске академске студије).
Основне области научно-истраживачког рада: одрживи развој пољопривреде и руралних
подручја, аграрна и рурална политика, менаџмент у агробизнису, туризам и агробизнис.
Аутор је и коаутор 4 уџбеника и преко 50 радова објављених у оквиру међународних и домаћих
научних скупова, у тематским зборницима и часописима. Била је ментор или члан комисије за
одбрану више од 140 дипломских и завршних радова на основним студијама, као и 18 мастер
радова, ментор једне докторске дисертације, члан комисије за одбрану једне докторске
дисертације и члан комисије за одбрану 2 магистарске тезе.
Учествовала је, 2002. године, у летњој школи "Introducing the EU", коју су у Новом Саду
организовали Универзитет у Новом Саду и University of Münster - Institut für Politikwissenschaft,
Germany. Била је учесник програма „USDA 2003 Faculty Exchange Program-FEP in Agricultural
Economics“, 2003. године, у САД-у. Учествовала је на тренингу "Farm Management", у Чачку и
Крагујевцу, 2005. године, у организацији USDA & Pennsylvania State University.
Рецензент је радова: часописа Економски хоризонти, међународне конференције “Contemporary
Issues in Economics, Business and Management” и научног скупа „Институционалне промене као
детерминанта привредног развоја Србије“, Економског факултета Универзитета у Крагујевцу;
часописа Studies and Proceedings of the Polish Association for Knowledge Management; часописа
Мегатренд ревија; часописа Школа бизниса; и часописа Facta Universitatis, Series: Economics and
Organization. Члан је Уредништва Научне публикације Државног универзитета у Новом Пазару
- Серија Б: Друштвене и хуманистичке науке. Рецензент је Комисије за акредитацију и проверу
квалитета у оквиру образовно-научног поља Друштвено-хуманистичке науке и у поступку
признавања страних високошколских исправа, који спроводи ENIC-NARIC центар
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Члан је неколико
домаћих и међународних научно-стручних асоцијација у области економије, аграра и туризма.
Члан је Комисије за основне и мастер студије Економског факултета Универзитета у
Крагујевцу. Била је секретар Катедре за економску теорију и привредни развој, члан Комисије
за обезбеђење квалитета, члан Савета, члан Дисциплинске комисије, а као продекан за науку
члан Комисије за докторске студије, Издавачког одбора Центра за издавачку делатност и
Одбора Центра за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Крагујевцу.
Говори и служи се руским и енглеским језиком. У раду користи вештине познавања
оперативног система Windows и рачунарских апликација MS Office - Word, Excel и PowerPoint.
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