
 

Име, средње слово, презиме Марина В. Симин 
Звање Професор струковних студија 
Назив институције у  којој наставник ради 
са пуним радним временом и од када 

Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне 
комуникације,  Сремски Карловци, од 1. октобра 2011. 
године, 

Ужа научна односно уметничка област Менаџмент, Иновациони процеси,  Међународно пословање 
Академска каријера 
 Година  Институција  Област  
Избор у звање 2011 Висока школа струковних студија за  

менаџмент  и пословне комуникације   
Менаџмент 

Докторат 2011 Факултет политичких наука у Београду Интелектуална својина и 
предузетништво 

Магистратура 2005 Факултет политичких наука у Београду Интелектуална својина 
Диплома 1984 Економски факултет у Суботици, 

одељење у Новом Саду 
Међународни економски односи 

Списак предмета које наставник држи на студијама првог и другог нивоа 
 Назив предмета    

   
Назив студијског програма, врста студија  Часова 

активне 
наставе  

1. Иновациони процеси Менаџмент у маркетингу, Предузетништво – основне 
струковне студије 

 

2. Међународно пословање Менаџмент пословних комуникација, Предузетништв 
основне струковне студије 

 

Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10) 
1.  “Примена жига у функцији јачања конкурентности малих и средњих   предузећа”, Међународна 

научно – стручна конференција – На путу ка добу знања, Сремски Карловци, септембар 2012; 
2.  “Мали патенти као генератор развоја иновативних малих и средњих предузећа”, Међународна 

научно – стручна конференција – На путу ка добу знања, Сремски Карловци, септембар 2012; 
3.  “Интелектуална својина и мала и средња предузећа”, Монографија, Задужбина Андрејевић, 

Београд, октобар 2012; 
4.  “Intellectual property protection and biodiesel”, ECOS – International Conference of Efficiency,  

Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Нови Сад, јули 2011; 
5.  "Обележавање пољопривредно прехрамбених  производа као индикатор здравствено безбедне 

хране" Међународни симпозијум – Производња здравствено безбедне хране, зборник радова, 
Требиње,јули 2011. 

6.  "Заштита интелектуалне својине биодизела као обновљивог извора енергије", Саветовање-
енергетика 2008., зборник радова. Златибор, март 2008.       

7.  "Брендирање јувелирских минералних сировина Србије", Међународна конференција о 
површинској експлоатацији, зборник радова, Бања Врујци, октобар 2007. 

8.  "Утицај политике развоја и заштите робних марки на конкурентност производа, предузећа и 
привреде", Квалитет, Београд, бр.1-2, 2007. 

9.  "Робна марка и нелојална конкуренција", Пословна политика, Београд, април 2006. 
10.  "Географске ознаке порекла – моћно средство економског раста", Пословна политика, Београд, мај 

2006. 
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника  
Укупан број цитата  
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе У току 
Тренутно учешће на пројектима Домаћи Међународни 
Усавршавања  Усавршавање италијанског  језика на Универзитету за стране студенте у Перуђи, Италија 
Други подаци које сматрате релевантним 
Опис квалификација треба дати за све наставнике који учествују у реализацији студијског програма. Податке о свим 
наставницима објединити кроз Књигу наставника урађене по овом узору за све наставнике високошколске установе. Књига 
наставника у том случају представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Наставници  са пуним радним временом  (установа у којој наставник има 100% ангажовањедоказ- уписано у радну књизицу 
) 
Ове податке дати за сваког наставника, Ова табела несме прећи једну А4 страну. 


