
БИОГРАФИЈА 

 

Марија Милинковић је рођена 24.10.1987. године у Крагујевцу. Основне студије 

завршила је 2010. године на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у 

Крагујевцу, одсек Филологија, смер Немачки језик и књижевност, са просечном 

оценом 9,68. Мастер студије завршила је 2013. године на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, студијски програм Пословна економија и менаџмент, 

модул Маркетинг, са просечном оценом 8,80, а 2014. године завршила је и мастер 

студије на Филолошко-уметничком факултету, са просечном оценом 9,71. Докторске 

студије уписала је 2014. године на Филолошко-уметничком факултету, модул Наука о 

језику, и положила све испите са просечном оценом 9,77. 

 

Као стипендиста Theodor-Heuss-Kolleg-a, програма Robert Bosch фондације и MitOst 

e.V, стекла је, у периоду 2007-2008. године, образовање у области менаџмента 

пројектом, самостално развила и спровела друштвено-ангажован пројекат „Kleine 

Augen sehen groß – Мале очи виде више“. Као стипендиста Немачке службе за 

академску размену DAAD студирала је, у зимском семестру 2009/10. године, на 

Институту за германистику Универзитета у Ростоку. Носилац је стипендије Фонда за 

младе таленте Републике Србије (2009. и 2012. године), као и стипендије Фонда 

Академик Драгослав Срејовић (2007, 2008, 2009. и 2010. године). Као стипендиста 

Фондације Др Зоран Ђинђић и WUS Austria, учествовала је 2011. године у тромесечном 

програму праксе “Experiencing Europe – Serbian Young Professionals in Austria“, у НВО 

Interkulturelles Zentrum у Бечу. 

 

Од 2010. до 2012. године била је запослена на Универзитету у Крагујевцу као стручни 

сарадник на пројекту 145010-TEMPUS-2008-RS-JPHES “Development of Lifelong 

Learning Framework in Serbia”. У периоду 2012-2017. год. водила је DAAD курсеве 

немачког језика на Економском факултету у Крагујевцу, намењене студентима и 

наставницима, а у зимском семестру 2016/17. године била је ангажована, као студент 

докторских студија, на извођењу вежби на наставним предметима Интегрисане 

вештине немачког језика 1 и Интегрисане вештине немачког језика 3, на Филолошко-

уметничком факултету. Од 2013. год. запослена је на Економском факултету у 

Крагујевцу, као стручни сарадник за међународну сарадњу,  а 2018. год. изабрана је у 

звање наставника страног језика са једном трећином радног времена, за ужу научну 

област Немачки језик у економији и, од школске 2018/19. године, изводи наставу на 

предметима Немачки језик 1 и Немачки језик 2.  

 

Учествовала је на научним скуповима, конференцијама и семинарима у земљи и у 

иностранству, као и у Erasmus+ програмима мобилности. У досадашњем раду објавила 

је неколико ауторских радова у релевантним научним часописима и зборницима. 

Основне области њеног научног интересовања су: контрастивна лингвистика, 

морфосинтакса немачког језика, немачки језик у економији. 

 

Говори немачки, енглески и шпански језик. 


