
Табела 9.1. Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави 
Име и презиме  Петар П. Челик 

Звање Предавач 

Назив институције у  којој наставник ради са 

пуним радним временом и од када 

Висока струковна школа за предузетништво,  Београд  

2016. 

Ужа научна односно уметничка област Информациони системи УДК 004 

Академска каријера  

 Година  Институција  Област  

Избор у звање 2016. Висока струковна школа за 

предузетништво,  Београд   

Информациони системи УДК 004 

Докторат    

Специјализација    

Магистратура 2011. Универзитет „Алфа“, Факултет за трговину 

и банкарство  

Економска дипломатија 

Диплома 2000. Универзитет „ Браћа Карић“, Београд 

Факултет за трговину и банкарство 

„Јанићије и Даница Карић“ 

Економија –менаџмент у трговини 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 

 назив предмета      врста студија и студијски програм* 

1. Информатика и статистика  Основне струковне студије, СЕ 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 

1. HUMAN RESOURCES AS A FACTOR OF COMPETITIVENESS OF ENTERPISES AND ECONOMY; EMoNT 

2011: 1st International Conference-Economic and Management Based On New Technologies, Jun 12-15, 2011, 

Kladovo, Serbia 

2. Предузећа у поступку реструктурирања – РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ТЕКСТИЛНЕ ИНДУСТРИЈЕ; Билтен 

Агенције за приватизацију 2005 

3. 6. Међународни форум ОБРАЗОВАЊЕ-НАУКА-ПРОИЗВОДЊА, Универзитет Шуков, Белгород, Русија, '' 

Карактеристике пословног амбијента за развој предузетништва у Србији'', 2012. (Поглавља у 

монографијама и тематским зборницима) 

4. „Анализа привредног окружења и перспективе предузетничког потенцијала у Србији “, Гласник за 

друштвене науке, Алфа универзитет, Београд, 2012. – у припреми (Рад у стручном часопису) 

5. „ Макроекономски трендови и положај предузетништва, праћени процесом транзиције у Србији“, часопис 

Економика, oktobar 2012., Ниш (Рад у стручном часопису) 

6. Експертски извештај у оквиру Пројекта „Унапређење пословног амбијента локалне самоуправе кроз 

регулаторну реформу“ у градовима/општинама Обреновац, Крагујевац, Лесковац, Панчево, Пирот и 

Параћин који финансира швајцарски државни секретаријат за економске послове (SECO), а који 

имплементирају Стална конференција градова и општина (СКГО) – Савез градова и општина Србије и 

Оптимус ‐ Центар за добро управљање из Београда (2012) 

Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  

Укупан број цитата  

Укупан број радова са СЦИ (ССЦИ) листе  

Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 

Усавршавања   

Други подаци које сматрате релевантним:  

*Студијски програм: 
СЕ – струковни санитарно еколошки инжењер, 

 


