
Биографија 

Александра Васић (рођ. Пештерац) је рођена  28.12.1993. године у Крушевцу. 

Основну школу „Миодраг Чајетинац ‒ Чајка“ у Трстенику завршила је са одличним 

успехом, као носилац Вукове дипломе. Средњу економску школу у Трстенику, смер 

економски техничар, завршила је 2012. године са одличним успехом, такође као 

носилац Вукове дипломе. Основне академске студије на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу,  смер Финансије, берзе и банкарство,  уписала је школске 

2012/13. године. Дипломирала је 22.09.2016. године, одбранивши завршни рад на тему 

„Рацио анализа у функцији испитивања кредитне способности предузећа“. Током 

основних студија остварила је просечну оцену 9,97. Мастер академске студије на 

Економском факултету Универзитета у Крагујевцу, студијски програм Економија, 

модул Финансије, берзе и банкарство, завршила је са просечном оценом 9,4. Мастер 

рад на тему ,,Кредитна способност предузећа у функцији минимизирања кредитног 

ризика банака”, одбранила је 12.10.2017. године. Докторске академске студије уписала 

је на Економском факултету Универзитета у Крагујевцу академске 2017/18. године, на 

модулу Макроекономија. Све испите предвиђене наставним планом је положила са 

просечном оценом 9,78. 

У току трајања основних и мастер академских студија била је стипендиста Фонда за 

младе таленте општине Трстеник, Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије, као и носилац стипендије Фонда за младе таленте Републике Србије 

– Доситеја. Од стране Економског факултета Универзитета у Крагујевцу, два пута је 

награђивана као најбољи студент модула Финансије, берзе и банкарство, и то: 2013. и 

2015. године. Била је полазник летње стручне праксе у Народној банци Србије, 

филијала у Крагујевцу, током јула и августа месеца 2017. године. Праксу је похађала у 

центру за едукацију корисника финансијских услуга. 

Од јуна 2018. година je ангажована као истраживач-приправник на пројекту 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја на Економском факултету 

Универзитета у Крагујевцу, на предметима Финансијска тржишта и Банкарство. Аутор 

је или коаутор неколико научних радова објављених у часописима од националног 

значаја. 

Служи се енглеским језиком (ниво знања B2), поседује  активно знање рада на 

рачунару у оквиру основних програмских апликација (рад на програмима ,,Microsoft 

Office“ пакета – Word, Excel, Power Point). Основне области научног интересовању су 

бихевиоралне финансије, финансијска тржишта и банкарско пословање. 

 


