
Проф. др Татјана Цветковски рођена је у Београду, где је завршила основну и 

средњу школу. Дипломирала је и магистрирала на Факултету организационих наука 

у Београду, а докторирала је на Факултету за пословне студије у Београду.  

 

Од 1998. до 2000. године радила је на Факултету организационих наука као стручни 

сарадник обдарен за научноистраживачки рад. Од 2000. године ради на Мегатренд 

универзитету, од 2011. у звању редовног професора на Факултету за пословне 

студије у Београду. У два мандата била је продекан за основне студије, а од марта 

2016. и декан наведеног факултета. Учествовала је на више пројеката међу којима 

су:  

 Управљање трансформацијом предузећа, Републичко Министарство за науку и 

технологију, Факултет организационих наука (центар за управљање пројектима), 

1998–2000. 

 Стратегијске опције умрежавања привреде Србије у светске привредне токове 

– утицај електронског пословања на реструктурирање домаћег тржишта, 

Министарство за науку, технологију и заштиту животне средине, Факултет за 

послове студије, 2006–2010. 

 Израда петогодишњег Стратешког пословног и годишњег пословног плана 

Републичког геодетског завода, 2009. година. 

 Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије 

у светске економске токове, 2011–2015, Министарство за науку и технолошки 

развој Србије. 

 

Учествовала је као предавач на више семинара одржаних за фармацеутске куће, 

туристичке организације и невладине организације. Члан је Друштва економиста 

Београда, од 1999. године. Од 2010. године члан је Редакције Међународног 

часописа за примењену економију „Мегатренд ревија“. 

 

Аутор је више уџбеника и монографија, међу којима су: Организационо понашање 

(Јовановић Божинов М., Живковић М., Цветковски Т., 2003), Менаџмент људских 

ресурса (Јовановић Божинов М., Кулић Ж., Цветковски Т., 2004), Бенчмаркинг 

(Цветковски Т., 2005), Пословна комуникација – у савременим условима пословања 

(Цветковски Т., Цветковска Оцокољић В., 2007), Комуникација: човек и култура 

(Цветковска Оцокољић В., Цветковски Т., 2009), Пословна комуникација – у 

савременим условима пословања, друго допуњено издање (Цветковски Т., 

Цветковска Томановић В., 2017). Аутор је и великог броја радова објављених на 

скуповима и у часописима националног и међународног значаја, као и у тематским 

зборницима. 

 

Као гостујући професор боравила је 2009., 2010. и 2012. године на Upper Austria 

University of Applied Sciences, School of Management, Steyr, где је одржала предавања 

из области управљања људским ресурсима и пословних комуникација. 

 

На Факултету за пословне студије, на различитим нивоима студија, бави се 

организационим понашањем, пословном комуникацијом и управљањем људским 

ресурсима.  

 

Говори енглески језик. 


