БИОГРАФИЈА
Др Мирјана Кнежевић, редовни професор
Мирјана Кнежевић је рођена 08.02.1971. године у Крагујевцу, где завршава основну школу и
Прву крагујевачку гимназију са одличним успехом. Правни факултет Универзитета у
Крагујевцу уписује школске 1990/91. године, а дипломира 27.02.1995. године, са просечном
оценом 9,44. Последипломске студије, Привредно-правни смер завршава на Правном
факултету Универзитета у Новом Саду где добија академско звање магистра и доктора
правних наука. Магистарски рад под називом: „Уговор о превозу ствари у унутрашњој
пловидби“, одбранила је 18.09.2002. године на Правном факултету Универзитета у Новом
Саду, где брани и докторску дисертацију под називом: „Одговорност превозиоца за смрт и
телесне повреде путника“, дана 07.02.2005. године. У звање асистента-приправника на
наставном предмету Привредно право изабрана је 20.09.2000. године, а у звање асистента на
истом предмету изабрана је 28.03.2003. године. У звање доцента за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија - наставни предмет Привредно право, изабрана је
28.10.2005. године. Од 2006. године ангажована је за извођење наставе на наставним
предметима Међународно привредно право и Право у угоститељству и туризму. Изабрана је у
звање ванредног професора за ужу научну област Менаџмент и пословна економија
економија - наставни предмети: Трговинско право и Међународно привредно право, 12.
јануара 2011. године, а 19. јануара 2016. године поново бирана у исто звање за ужу научну
област Менаџмент и пословна економија економија - наставни предмет: Привредно право.
Изводи наставу на предметима: Привредно право (основне академске студије); Право
конкуренције ЕУ (докторске академске студије). Ангажована је и на извођењу испита из
наставних предмета: Берзанско право и берзанска етика, Берзанско право и Берзанска етика,
од 2014. године. Била је ментор или члан комисије за одбрану више од 35 дипломских и
завршних радова на основним студијама, као и 20 мастер радова, ментор једне магистарске
тезе, члан 4 комисије за одбрану докторске дисертације и 2 магистарске тезе. Научно и
стручно интересовање усмерила је ка различитим актуеленим питањима Привредног права и
Међународног привредног права. У области Привредног права у фокусу интересовања су
статусно-правна питања, као и она везана за приватизацију, стечајно право, банкарско право,
а у области Међународног привредног права, међународни трговачки уговори и међународно
саобраћајно право. Аутор је 3 уџбеника, 2 монографије и преко 100 радова објављених у
оквиру међународних и домаћих научних скупова, у тематским зборницима и часописима.
Учествовала је на тренингу "Farm Management", у Чачку и Крагујевцу, 2005. године, у
организацији USDA & Pennsylvania State University. Рецензент је радова: међународне
конференције “Contemporary Issues in Economics, Business and Management” Економског
факултета Универзитета у Крагујевцу; часописа Facta Universitatis, Series: Economics and
Organization. Члан је Издавачког савета часописа Економика Друштва економиста из Ниша од
2013. године, Редакцијског одбора часописа Hotel and Tourism Management Факултета за
менаџмент и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу, као и члан
Организационог одбора Међународне научне конференције Contemporary Issues in Economics,
Business and Management. 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. Учесник је пројекта Министарство
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Учествовала је у изради Стратегије
просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020 и привредниог система, у оквиру рада
Министарства животне средине и просторног планирања и републичке Агенције за просторно
планирање. Била је члан, а сада председник Дисциплинске комисије првог степена, а од 2016.
године члан Дисциплинске комисије другог степена. Члан је неколико домаћих научностручних асоцијација у области права, привредног права и економије. Говори енглески језик.
У раду користи вештине познавања оперативног система Windows и рачунарских апликација
MS Office - Word, Excel и PowerPoint.

