
Биографија 

 

Маријана Бугарчић (рођена Симић) рођена је 20.04.1993. године у Краљеву. 

Основну школу и гимназију завршила је у Трстенику као носилац дипломе ,,Вук Караџић“.  

 

Економски факултет у Крагујевцу уписала је школске 2012/2013. године. Основне 

академске студије на студијском програму Пословна економија и менаџмент, модул 

Маркетинг, завршила је са просечном оценом 9.88. У септембру 2016. године одбранила је 

завршни рад из наставног предмета Менаџмент људским ресурсима, под називом 

,,Мотивација запослених у функцији унапређења организационих перформанси“. Мастер 

академске студије на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, студијски 

програм Пословна економија и менаџмент, модул Међународни менаџмент, уписала је 

2016. године. Положивши све испите предвиђене наставним планом и програмом и 

одбранивши мастер рад на тему ,,Утицај људског капитала на пословне перформансе 

предузетничког подухвата“, завршила је овај ниво студија са просечном оценом 10.00. 

Докторске академске студије уписала је на истом факултету академске 2017/2018. године, 

на студијском програму Економија, модул Управљање пословањем. Положивиши све 

испите предвиђене Наставним планом и програмом, у мају 2020. године пријавила je 

докторску дисертацију под насловом „Управљање вредношћу пројеката у дигиталној 

економији“ 

 

У току трајања студија, била је вишеструко награђивана као један од најбољих 

студената од стране општине Трстеник, Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја, као и стипендије ,,Доситеја“, Фонда за младе таленте, Министарства омладине и 

спорта. Похађала је већи број обука из области менаџмента и маркетинга (Развој и 

тестирање пословне идеје моделом Canvas и писање пословног плана; Мокрогорска школа 

менаџмента – Летњи Вивалди ЦФО форум). Учествовала је на такмичењима у решавању 

студија случаја и обавила је стручну праксу у предузећу ,,Сунце Маринковић” у 

Крагујевцу. Била је учесник бројних домаћих и међународних научних скупова и 

конференција у земљи и иностранству. Као млади истраживач била је ангажована на 

пројекту ,,Иновативност у високом образовању“, који је резултат билатералне сарадње са 

Економско-пословним факултетом у Марибору, Словенија. У току периода реализације 

пројекта у два наврата (1.10-31-10.2018. и 15.06-15.07.2019) била је гостујући млади 

истраживач на Економско-пословном факултету у Марибору, где је, осим научних и 

истраживачких активности, изводила наставу на предметима катедре за Организацију и 

менаџмент. 

Од јануара 2017. године ангажована је као сарадник у настави ван радног односа 

(демонстратор) на Економском факултету у Крагујевцу, где изводи вежбе према утврђеном 

распореду на наставним предметима Катедре за менаџмент и пословну економију. У јулу 

2018. године изабрана је у звање истраживач-приправник, при чему, осим извођења 



наставе на предметима Катедре за менаџмент и пословну економију, укључена је као 

истраживач на пројекту МНТР РС: Преклиничка испитивања биоактивних супстанци 

(ИИИ41010). Обављала је дужност секретара на Студентској конференцији ,,Изазови 

савремене економије и менаџмента", одржаној на Економском факултету у Крагујевцу, 

новембра 2018. године. Одлуком Ректора Универзитета у Крагујевцу изабрана је за 

секретара научног часописа ,,ФОРУМ - часопис за правне, економске и друге друштвене 

науке''. Новембра 2020. године изабрана је у звање истраживач-сарадник. 

 

У раду активно користи рачунар (MS Office, IBM SPSS, АМОS) и поседује ECDL 

сертификат. Говори и пише на енглеском језику. Посебно је интересују релеватне теме из 

области управљања људским ресурсима, управљања пројектима и интелектуалним 

капиталом.   

 

 




