
Биографија – Мирјана Тодоровић 

Рођена је 13.02.1979. у Ћуприји. Основну школу је завршила у Кончареву, а средњу Економско-

трговинску школу  у Јагодини. Основне студије, смер Рачуноводство и финансије, уписала је 

школске 1998/99. године на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, где је дипломирала 

са просечном оценом 8,94. У току основних студија награђивана је више пута, поводом дана 

Факултета, а као апсолвент добитник је награде од стране Владе Републике Србије.  

Последипломске студије, смер Финансијско-рачуноводствена анализа, уписала је на Економском 

факултету Универзитета у Београду. Све испите предвиђене  наставним планом положила је са 

просечном оценом 9,33. Магистарску тезу под називом „Интегрисани обрачун трошкова по 

активностима као продукт савремених информационих система“ је одбранила 2010. године. 

Докторску дисертацију на тему „Обрачун трошкова по активностима базиран на времену – 

инструмент интегрисаног управљања lean пословним процесима“, одбранила је 03.06.2013. на 

Економском факултету Универзитета у Крагујевцу.  

По завршетку основних студија, засновала је радни однос (у трајању од 6 месеци) у Delta банци у 

Јагодини. Од 01.11.2004. године запослена је на Економском факултету у Крагујевцу, најпре у 

звању асистента приправника и асистента, а затим и у звању доцента од 14.11.2013. године. 

Изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. 

Била је руководилац и учесник већег броја међународних и националних пројеката. Учествовала је 

у изради неколико стручних студија и објавила је више од 40 научних и стручних радова у домаћим 

и иностраним публикацијама.  

За сврхе усавршавања похађала је већи број радионица, обука и семинара. У априлу 2012. 

боравила је, у својству госта истраживача, на Универзитету у Генту (Белгија), на Факултету за 

економију и пословну администрацију. Реализовала је више краћих стдијских боравака у 

иностранству, и то на Oрхус универзитету (Aarhus University, Danish School of Education) u 

Kопенхагену (Данска) – децембар, 2011.; Економском факултету Универзитета у Сплиту (Хрватска) – 

јун, 2017.; Универзитету Гуљелмо Маркони (Università degli Studi Guglielmo Marconi) у Риму 

(Италија) септембар, 2017.; Универзитету Матеј Бел (Univerzita Mateja Bela)  у Банској Бистрици 

(Словачка) –децембар, 2017. година. Била је гостујући предавач на Факултету за финансије и 

осигурање Економског Универзитета у Катовицама (Пољска) у оквиру Међународне недеље "New 

Frontiers in Finance and Accounting", 17-21. октобра 2016., у окриру Erasmus+ мобилности 

наставника. 

 

 

 

 

 


