Име и презиме

Мирјана Крањац

Фотографија

Функција

Помоћница покрајинског секретара за привреду,
запошљавање и равноправност полова

Web-презентација органа

www.spriv.vojvodina.gov.rs

Е-mail адреса

mirjana.kranjac@vojvodina.gov.rs

Контакт на друштвеним мрежама
(Facebook , Twitter , Instagram

,…)

/

Контакт подаци на послу:
 Место
 Адреса
 Телефон

Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
021/4874307, 062/633590

Година рођења

1959.

Назив последње завршене
школе
Стечено стручно/научно/
/академско звање

Објављени радови

Радна биографија

Факултет техничких наука
Доктор техничких наука
Списак од 64 научнa радa (на дан 22.01.2016.)
објављен је у Картону научног радника на
интернет
презентацији
Покрајинског
секретаријата за науку и технолошки развој:
http://knr.uns.ac.rs/imenikSvi.xhtml
Рођена у Новом Саду.
1982. завршила је студије на Факултету
техничких наука у Новом Саду, Електротехнички
одсек.
1994. одбранила је Магистарску тезу на
Универзитета у Београду у области клиничко
инжењерство.
2010. завршила је МБА студије на Факултету
техничких наука у Новом Саду и УБИ Брисел,
као студент генерације.
2010.
године
одбранила
је
Докторску
дисертацију на Факултету техничких наука у
Новом Саду.
До 2012. године радила је у области
телекомуникација, у корпорацијама „Телеком
Србија”
и
ПТТ
„Србија”
на
пословима
дигитализације
телефонског
саобраћаја,
пуштању у рад највеће транзитне централе у
Војводини, изградњи кабловских мрежа и на

стратешким документима развоја електронских
комуникација.
Била
је
на
пословима
руководиоца развоја и директора за подручје
Војводине.
Учествовала на специјализацијама у Америци,
Белгији, Француској, Данској, Шведској.
Од 2012. године ради у Секретаријату за
привреду,
запошљавање
и
равноправност
полова и истовремено предаје на Факултету
техничких наука у Новом Саду, предмете:
Мултимедијалне комуникације и
Географски
информациони
системи
у
саобраћају.
2014. године постављена је за Помоћницу
Покрајинског
секретара
за
област
запошљавања, предузетништва и занатства.
Ради на повезивању привреде, науке и
администрације.
Радила је на изради низ стратешких докумената
од значаја за Војводину:
Програму смарт
специјализације, Програму развоја, Регионалном
просторном
плану,
Стратегији
развоја
широкопојасних телекомуникација и Стратегији
развоја логистике.
Заједно са студентима ФТН-а направила је
Интерактивну мапу логистичког потенцијала
Војводине.
Секретар је Савета за логистику.
Изабрана је за оцењивача пројеката за потребе
Европске уније и учествовала у више пројеката:
Interris, EuFin, Crosscluster и ViSet.
Члан je секторске групе за програмирање ИПА
фондова у области: конкурентност.
Члан je Координационог тела за Програм развоја
Војводине.
Објавила је преко 60 радова у домаћим и
страним часописима.
Додатне квалификације

Мастер
пословне
администрације
(MBA),
лиценца за пројектовање и лиценца за изградњу
у области електротехнике, ECDL, државни испит.

Познавање страног језика

Енглески, немачки (највиши ниво) и француски
(почетни ниво)

Брачно стање

Удата

Деца

Двоје деце

