Гордана С. Мрдак
Име и презиме
професор струковних студија
Звање
Назив институције у којој наставник ради са
Висока школа струковних студија за економију и управу, 2011.
пуним радним временом и од када
Економија и финансије
Ужа научна односно уметничка област
Академска каријера
Година
Институција
Област
Висока
школа
струковних
студија
за
Избор у звање
2011
Рачуноводство
економију и управу, Београд
Докторат
Факултет за менаџмент некретнина,
„Акционарство у транзиционом
2008
Универзитет Унион
периоду Србије“
Специј ализациј а
Магистратура
2005
Економски факултет, Универзитет у Нишу
„Тржиште хартија од вредности у
транзиционом периоду Србије“
Диплома
1989.
Спољна трговина
Економски факултет, Универзитет у Београду
Списак предмета које наставник држи у текућој школској години
назив предмета
врста студија
1.
Рачуноводство у банкарству и осигурању
основне струковне студије
2.
Ревизија у осигурању
основне струковне студије
3.
Специјална рачуноводства
основне струковне студије
Репрезентативне референце (минимално 5 не више од 10)
1.
"Специфичности рачуноводства трговинских предузећа", Стручна књига, Бања Лука, 2014
"Улога менаџмента у области акционарства и транзиције у Србији", Правно-Економски Погледи, 2/2012,
стр.13.
"Рачуноводство финанијских институција", скрипта, Институт за пословне студије, Београд, 2017
3.
"Статусне промене привредног друштва", ПривреДни саветник,Београд, октобар 2008., број 20, стр.79-83
4.
"Корпоративно управљање", монографија, Институт за пословна истраживања, Београд, 2008.
5.
"Преузимање акционарских друштава - маркетинг концепт", ПривреДни саветник, Београд, фебруар 2010.,
6.
број 6.
7.
"Промена правне форме привредног друштва као елеменат стратешког маркетинга", ПривреДни саветник
Београд, септембар 2009., број 19, стр.114-120
"Одговорност оснивача (власника) привредног друштва и сукоб интереса", Привредни саветник, Београд,
8.
фебруар 2010., број 5 стр.70-75
9.
"Основна обележја друштва с ограниченом одговорношћу, престанак својства члана друштва и престанак
друштва", ПривреДни саветник, Београд, јул 2009., број 16 стр.105-112.
"Удели у друштву с ограниченом одговорношћу", ПривреДни саветник, Београд, август 2009., број 17
10.
стр.105-112
Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника
Укупан број цитата
Укупан број радова са SCI (SSCI) листе
Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Усавршавања
Други подаци које сматрате релевантним:
2.

