Curriculum Vitae

Др Тајана Сердар Раковић, доцент

ЛИЧНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
Датум рођења: 22.06.1983.
Мјесто рођења: Загреб, Хрватска
Држављанство: Републике Српске / Босне и Херцеговине
Телефон: 051/430-052
Факс: 051/430-053
Е-пошта: тајана.сердар-раковиц@еф.унибл.орг
Интернет адреса: www.ефбл.орг
ОБРАЗОВАЊЕ:
2006 - Дипломирани економиста, дипломирала 10.10.2006. године, Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци.
2011 - Магистар економских наука, 22.07.2011. одбранила магистарску тезу под
називом: „Утицај развојних фондова на ефикасност инвестиција“ , Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци.
2016 – Доктор економских наука 29.08.2016. одбранила докторску дисертацију под
називом: „Избор модела процјене вриједности предузећа у условима кризе и
неактивног тржишта капитала“, Економски факултет Универзитета у Бањој Луци.
РАДНО ИСКУСТВО:
2006 – 2007:
Интеграл Инжињеринг д.о.о Бања Лука, сектор финансија – помоћник
главног рачуновође.
2007 – данас:
Универзитет у Бањој Луци, Економски факултет – асистент на
предмету Економска глобализација, Савремени економски системи и Економика
Европске уније, виши асистент на предмету Економика Европске уније и Савремени
економски системи, доцент из уже научне области пословне финансије.
2006-2006
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Волонтирала на сједницама у Народној скупштини Републике Српске од јануара до
јуна 2006. године.
2006 - 2007
Од октобра 2006. до јуна 2007. запослена у Интеграл Инжињерингу д.о.о. Бања Лука, у
сектору финансија. Обављала рачуноводствено-финансијске послове као помоћник
главног рачуновође. У истом предузећу одрадила приправнички стаж.
2007 – данас
На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци ангажована као асистент 2007.
године, на предмету Економска глобализација, Катедра за економску теорију и анализу.
У сталном радном на Економском факултету од јуна 2007. године. У академској
2007/2008 години, асистира на новим предметима: Пензионо и здравствено осигурање,
Економика бесцаринских зона и Екологија и економски развој. У току академске
2008/2009 држала вјежбе из Економских доктрина и Савремених економских система.
У јануару 2012. изабрана у звање вишег асистента на предмету Економика Европске
уније. У току 2016/2017 држала вјежбе из предмета: Економика Европске уније и
Спољнотрговинско пословање. Од марта 2017. је доцент из уже научне области
пословне финансије.
МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ:
Учествовала у седам научно-истраживачких пројекта као члан пројектног тима:
 „Методологија израде пословног плана“ (2010-2011); носилац пројекта:
Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, вођа пројекта проф. др
Здравко Тодоровић;
 „Понашање предузећа у посттранзиционом периоду у државама бивше
Југославије“ (2010-2011); носиоци пројекта: Економски факултети из Бања Луке,
Љубљане, Подгорице, Суботице и Тиране, вође пројекта: проф. др Драган
Микеревић за БиХ и проф. др Јанез Прашникар за Словенију;
 „Улога нематеријалног капитала у привредном расту и реструктурирању
земаља Западног Балкана и Словенији“ (2012-2013); носиоци пројекта:
Економски факултет Универзитата у Бањој Луци и Економски факултет из
Љубљане, вође пројекта: проф. др Драган Микеревић за БиХ и проф. др Јанез
Прашникар за Словенију;
 „Рјешавање проблема незапослености у Републици Српској и Босни и
Херцеговини помоћу програма и фондова Европске уније: рефлексије
Стратегије ЕУ 2020“ (2012-2014); носилац пројекта: Економски факултет
Универзитета у Бањој Луци, вођа пројекта: проф. др Горан Поповић;
 „Улога корпоративног реструктурисања, генеричког материјала, материјалних
и нематеријалних инвестиција у савладавању економске кризе у Босни и
Херцеговини“ (2014-2015); носиоци пројекта: Економски факултет Универзитата
у Бањој Луци и Економски факултет из Љубљане, вође пројекта: проф. др
Драган Микеревић за БиХ и проф. др Јанез Прашникар за Словенију;.
 „Побољшање конкурентске предности произвођача флаширане питке воде као
стратешког ресурса БиХ у циљу подстицања економског раста“ (2014-2015);
носилац пројекта: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци, вођа
пројекта: проф. др Новак Кондић.
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 “Инструменти за спречавање пословних превара – теорија, пракса и рјешења у
Словенији и Републици Српској, Босна и Херцеговина”(2016-2017); носиоци
пројекта: Економски факултет Универзитета у Бањој Луци и Економскопословни факултет Универзитета у Марибору и, вође пројекта: проф. др Новак
Кондић за БиХ и проф. др Изток Колар за Словенију.
ДОСТИГНУЋА У РАДНОМ ВИЈЕКУ:
 Објављено 18 радова, 1 стручни и 17 научних, од чега 7 са међународних
конференција.


Коаутор монографије “Нематеријална имовина као потенцијал раста у
Републици Српској“ чији су издавачи Економски факултет Универзитета у Бањој
Луци и Економски факултет у Љубљани.

 На Економском факултету Универзитета у Бањој Луци од академске 2006/2007.
године држала вјежбе из седам предмета сврстаних у три катедре: Катедра за
економску теорију, анализу и политику, Катедра за међународне економске
односе и Катедра за рачуноводство и пословне финансије.
 Члан Стручне редакције за финансије и фискалну политику, ангажоване на
изради Енциклопедије Републике Српске. Економски факултет у Бањој Луци у
сарадњи са Академијом наука и умјетности Републике Српске, а на основу
Закона о енциклопедији од 08.05.2007. године радио је на изради Енциклопедије
Републике Српске.


Члан Организационог одбора Међународне научне конференције РЕДЕТЕ 2012,
РЕДЕТЕ 2014 и РЕДЕТЕ 2015 Економског факултета Универзитета у Бањој
Луци.



Вршила дужност замјеника координатора за међународну сарадњу на
Економском факултету Универзитета у Бањој Луци;



Била је члан Комисије за спровођење квалификационог испита за упис на прву
годину И и ИИ циклуса студија на Економском факултету у Бањој Луци
академској 2015/2016 години.

 Овлашћени процјењивач и члан Удружења овлашћених процјењивача у Босни и
Херцеговини које има пуно чланство у Вијећу међународних стандарда
вредновања – IVSC. Држала обуку и стручну едукацију кандидата за полагање
стручног испита – Овлашћени процјењивач у Удружењу овлашћених
процјењивача у БиХ.
СТРАНИ ЈЕЗИЦИ:
Активно коришћење говорног и писаног енглеског језика (положен Фирст
Цертифицате, Цамбридге); средњи ниво знања њемачког и француског језика.
КОМПЈУТЕРСКА ПИСМЕНОСТ:
Познавање рачунарских програма: Word, Excel, Power Point, Outlook (MS Office).
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА:
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Возачка дозвола Б категорије од јануара 2004. год.
ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ОДБОРИМА:
Овлашћени процјењивач и члан Удружења овлашћених процјењивача у Босни и
Херцеговини које има пуно чланство у Вијећу међународних стандарда вредновања –
IVSC.
ИНТЕРЕСОВАЊА:
Главно подручје интересовања су пословне финансије, посебно процјена вриједности
предузећа, инвестиције и међународне пословне финансије.
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