Curriculum Vitae (српски)
Име и презиме

Бојан Крстић

Датум рођења

2. јул 1972.

Место рођења

Ниш

Држављанство

Србија

Образовање
Степен

Иституција

Датум

дипломирани економиста

Економски факултет Ниш

26.9.1996.

магистар економије

Економски факултет Ниш

19.4.2001.

доктор економских наука

Економски факултет Ниш

13.3.2006.

Личне способности и вештине
Страни језик 1 (ниво)

Енглески

Страни језик 2 (ниво)

Руски

Рад на рачунару
Остале вештине
Радно искуство
Позиција

Послодавац

Период

Aсистент приправник
- Редовни професор

Економски факултет

1997 -

Академска каријера
Датум избора
Асистент приправник

1.7.1997.

Асистент

19.4.2001.

Доцент

1.11.2006.

Ванредни професор

11.7.2011.

Редовни професор

28.4.2016.

Ваннаставне активности
Учешће на пројектима у земљи:


Учешће на пројектима процене вредности капитала предузећа у организацији Института,
односно Центра за економска истраживања Економског факултета у Нишу.



Учешће на научним пројектима надлежног Министарства РС у реализацији Економског факултета:
 Макропројекат Управљање трансформацијом предузећа које је финансирало надлежно









Министарство за науку и технологију Републике Србије у периоду 1996-2000. године, под
руководством проф. др М. Милисављевића.
Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, број 1406
Економска ефикасност стратегија развоја предузећа тржишне привреде-могућности и начини
унапређења (од 2001. до 2005. год.) под руководством проф. др Д. Гроздановића.
Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, број 1709
Стратегијско управљање производњом малих и средњих предузећа у условима транзиције (од
2001. до 2005. год.) под руководством проф. др Б. Предић.
(За остварене резултате на овим пројектима 2004. године добио је II (новчану) награду
Министарства).
Пројекат Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, бр. 149052
Развијање конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција у
временском периоду од 2006-2010. год., под руководством проф. др Љ. Станковић.
Пројекат Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем компетенција у
процесу европских интеграција Србије, Министарства за науку и технолошки развој Републике
Србије, бр. 149066, за период 2010-2015. год.



Учешће на научном пројекту (програм интегралних и интердисциплинарних истраживања) чији је
носилац Медицински факултет у Нишу - Мониторинг електромагнетних зрачења мобилних
телекомуникационих система у животној средини - анализа молекуларних механизама и
биомаркера оштећења код хроничне изложености са развојем модела за процену ризика и метода
за заштиту од зрачења, Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, бр. 043012, за
период 2010-2014. год.



Учешће на стручном пројекту Истраживачко развојног института Алфатек - Промоција метода
одлучивања као фактора конкурентности у привреди, Центра за промоцију науке, под руководством
др Зорана Стајића, ванредног професора Електронског факултета у Нишу.



Учешће на интерном научном пројекту - Наука и светска економска криза, у организацији Центра
за економска истраживања Економског факултета Универзитета у Нишу у периоду 2009-2012. год.



Учешће на интерном научном пројекту - Антикризне политике и посткризни процеси: изазови
економске науке у организацији Центра за економска истраживања Економског факултета
Универзитета у Нишу, који се реализује од 2013 до 2015. године.

 Руковођење научним пројектом (програма основних истраживања) чији је носилац Економски
факултет у Нишу - Унапређење конкурентности јавног и приватног сектора умрежавањем
компетенција у процесу европских интеграција Србије, Министарства за науку и технолошки развој
Републике Србије, бр. 149066, за период од 2010. до 2016. год.

Учешће на међународним пројектима:

Стручно усавршавање:

Предавања одржана на другим институцијама у земљи и иностранству:

Чланство у професионалним удружењима:

Реализоване обуке, семинари или предавања по позиву:

Кључне квалификације:
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