3.07.2020
БИОГРАФИЈА
Проф. др Јелена Ерић Нилсен (Nielsen)
Рођена је 25.09.1977. године, у Крагујевцу, Србија. Основну школу и Прву крагујевачку гимназију
завршила је са одличним успехом. Економски факултет Универзитета у Крагујевцу, смер
Менаџмент, уписала је академске 1996/97. године и дипломирала 28.06.2002. године, са просечном
оценом 9,03. У току студија награђивана је као један од најбољих студената генерације.
Последипломске студије на Економском факултету у Крагујевцу, смер Менаџмент, група
Менаџмент и организација, уписала је академске 2002/03. године успешно завршила, са просечном
оценом 10,00. Магистарску тезу под насловом "Кључни аспекти креирања новог послованог
подухвата" одбранила је 2009. године на Економском факултету у Крагујевцу. Докторску
дисертацију под насловом "Развој организационих капацитета за подстицање предузетничког
понашања" јавно је одбранила 6. јула 2013. године на Економском факултету Универзитета у
Крагујевцу и стекла академско звање доктор економских наука.
Од 1.11.2002. године запослена је на Економском факултету у Крагујевцу, најпре као асистентприправник на предмету Управљање малим и средњим предузећима. Од академске 2002/03 године
изводи вежбе и на наставном предмету Увод у менаџмент. У звање доцент за ужу научну област
Менаџмент и пословна економија, на наставним предметима Увод у менаџмент и Предузетнички
менаџмент, изабрана је 12.02.2014. године. Одлуком Наставно-научног већа изводи наставу на
предметима Корпоративно предузетништво, Зелено предузетништво и животна средина и
Пословна стратегија на мастер академским студијама. Ангажована је за извођење наставе на
наставном предмету Стратегијска трансформација организације, на докторским академским
студијама. Предлагач је модула на мастер академским студијама, под називом Иновације и
технолошко предузетништво.
Основне области научно-истраживачког рада су: пословна економија и менаџмент,
предузетништво, корпоративно предузетништво, лидерство, организационо понашање и
трансформација, корпоративно управљање. Аутор је монографије под насловом “Корпоративно
предузетништво”, у издању Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, објављене 2020.
године. Усавршава се кроз писање и публиковање научних радова, као и учешће на домаћим и
међународним конференцијама. Аутор је и коаутор значајног броја научних и стручних радова
објављених у часописима националног и међународног значаја. Рецензирала је радове у значајном
броју часописа, међународних монографија и зборника радова. У претходном периоду је
учествовала на бројним домаћим и
међународним научно-истраживачким и примењеним
пројектима. Боравила је на стручном усавршавању на Alfred Lerner College of Business Administration
and Economics, University of Delaware, USA. Учествовала је у програмима мобилности: University of
Technology and Life Sciences (Пољска), The Shool of Education (Данска), Fulbright Summer Institute
(Бугарска).
Учествује активно у обезбеђивању научно-наставног подмлатка. Доприноси раду тела и огана
Економског факултета у Крагујевцу. Члан је Наставно-научног већа и Катедре за менаџмент и
пословну економију. Била је члан Савета Економског факултета у Крагујевцу, Програмског савета
Центра за целоживотно учење, ангажована је у раду Центра за саветовање студената и
каријерно вођење, и била је члан Комисије за обезбеђење квалитета наставно-образовног и
научно-истраживачког рада на Економском факултету у Крагујевцу.
Редовно је члан тима за промоцију Факултета и активно доприноси побољшању угледа Факултета и
Универзитета. Председник је Организационог одбора Међународне конференције Contemporary
Issues in Economics, Business and Management - EBM 2016 и члан Организационог одбора
Међународне конференције Contemporary Issues in Economics, Business and Management EBM 2018. Члан је Друштва економиста Крагујевца. Одлично познаје енглески језик, служи се
француским, немачким и данским језиком.
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