Curriculum Vitae
Име и презиме, титула, научно звање
Драган Глигорић, доктор економских наука, виши асистент
ПЕРСОНАЛНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Датум рођења: 24.06.1983. године
Мјесто рођења: Србац
Адреса: Краља Александра I Карађорђевића 61, 78 000 Бања Лука
Држављанство: Република Српска, БиХ
Телефон: +387 51 430 043
Е-пошта: dragan.gligoric@efbl.org
Интернет адреса: www.efbl.org/dragangligoric
ОБРАЗОВАЊЕ:
2016

2011

2006

Доктор економских наука, докторску дисертацију под називом
„Утицај примјене режима чврстог фиксног девизног курса на
равнотежу текућег биланса“ (ужа научна област међународна
економија) одбранио 22.04.2016. године, Универзитет у Бањој
Луци, Економски факултет
Магистар економских наука, магистарски рад под називом
„Утицај избора режима девизног курса на реални девизни курс
земаља Западног Балкана (ужа научна област међународна
економија и монетарна економија) одбранио 07.10.2011. године,
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет
Дипломирани економиста, дипломирао 18.12.2006. године,
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет.

РАДНО ИСКУСТВО:
2007 – до данас

2010 − до данас
2007 – 2009

Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет – асистент и
виши асистент на предмету Међународни економски односи и
Међународно финансирање (од академске 2010/2011. године),
Катедра зе међународне економске односе, (од 03.03.2010.
године).
Координатор за систем квалитета на Економском факултету
Универзитета у Бањој Луци
Комисија за хартије од вриједности - спољни сарадник у сектору
за инвестиционе фондове и сектору за надзор, (допунски рад)

МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ:
2009

TEMPUS пројекат (CD-JEP 41077), 15-то дневни „stady stay“
Универзитет Удине, Италија.

2011

TЕМPUS „Strategic management of Higher Education Institutions
Based on Integrated Quality Assurance System“ (No. 511262
TEMPUS-1-2010-1-BE-TEMPUS SMGR).

2011

CUBRIK „Strengthening Quality Assurance System within Western
Balkans HEIs in Support of National and Regional Planning“ (158999TEMPUS-1-2009-1-ES-TEMPUS-SMGR)

2011

EURELSMED „EU Support to Institutional Capacity Building for
Regional and Local Economic and SME Development, Bosnia and
Herzegovina“.

2013

BANOROB „Bosnian-Norwegian research based innovation for
development of new, environmental friendly, competitive robot
technology for selected target groups“.

2015

Пројeкат Свјетске банке и Републичке управе за геодетске и
имовинско правне послове Републике Српске − Пројекат
регистрације непокретности, пројектни задатак „Евалуација
утицаја“ ( BA-RERP-51880BA-BL-CQ-CS-C.3.2) − ангажован као
члан главног пројектног тима привредног друштва CITY
Consulting д.о.о. Бања Лука

ОСТАЛО
 У периоду од 23-27.06.2008. године похађао сам семинар на тему Методологија
израде акционог плана, Софија (Бугарска), у организацији Toronto Centre-Leadership
in Financial Supervision
 Похађао сам обуку за интерног провјеривача 24. и 25.12.2010. године у Источном
Сарајеву (Република Српска, БиХ) и положио испит за сертификат интерних
провјеривача у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001:2008, у организацији
Словеначког института за квалитет и метрологију, Универзитета у Бањој Луци и
Универзитета у Источном Сарајеву.
 Члан комисије за полагање пријемног испита за академску 2009/2010, 2011/2012,
2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 годину и члан редакционог одбора Водича са
приручником
 Члан организационог одбора конференције REDETE 2012, REDETE 2014, REDETE
2015 и REDETE 2016 (www.redete.org)
 Спољни сарадник − тренер на такмичењима за најбољу технолошку иновацију 2013.,
2014., 2015. и 2016. године у организацији Министарства науке и технологије
Републике Српске, Иновационог центра Бања Лука, Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије
 Судски вјештак економске струке
 Члан Радне групе за израду плана активности за акредитацију Универзитета у Бањој
Луци (одлука број: 01−5062−3/11, од 06.12.2011).
 Члан Радне групе за праћење, анализу и унапређење система квалитета на
Економском факултету Универзитата у Бањој Луци (одлука број 13/3.1659−IX−4/12
od 13.07.2012. године)
 Учествовао сам на бројним семинарима и радионицама са сљедећим тематикама:
увођење система квалитета, израда пословних планова, како побољшати пружање
консултатнских услуга, како остварити своју идеју.
ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ:
 Објавио сам више научних и стручних радова и учествовао у бројним пројектима.
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:

Врло добро познавање говорног и писаног енглеског и руског језика
КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ:
MS Office пакет (Word, Excel, Eviews, Power Point, Access, Outlook).
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА:
'Б' категорија, од новембра 2001. године.
ЧЛАНСТВА У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА:
Члан пројектног тима Центра за пројектни менаџмент и предузетништво (CPME)
Економског факултета Универзитета у Бањој Луци (http://www.cpme.efbl.org/)
ИНТЕРЕСОВАЊА:
Главна област интересовања је економија уопште, а посебно међународни економски
односи и међународнe финансиje. Такође, интересује ме област финансијских тржишта,
те пословање малих и средњих предузећа. У слободно вријеме бавим се читањем и
разним врстама спорта.

