Проф. др Маријана Дукић Мијатовић
Проф. др Маријана Дукић Мијатовић je 28. 12. 1975. године у Кули. Правни
факултет Универзитета у Новом Саду уписала је у школској 1994/1995. години, а
дипломирала је 1999. године. Правосудни испит положила је 2002. године са одликом,
након приправничког стажа у Привредном суду у Новом Саду. Магистарски рад под
насловом „Остваривање регреса у осигурању” одбранила је 2004. године на Правном
факултету Универзитета у Новом Саду под менторством проф. др Славка Царића,
оснивача Универзитета Привредна академија. Исте године пријавила је тему докторске
дисертације „Заштита поверилаца у стечају” и 2008. године на Правном факултету
Универзитета Привредна академија у Новом Саду стекла звање доктора правних наука.
Проф. др Маријана Дукић Мијатовић је ванредни професор на Универзитету у Новом
Саду на Факултету техничких наука - Катедра за друштвене науке. Редовни професор је
од 2016. године на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна
академија у Новом Саду. Вршила је функцију Директора Канцеларије за локални
економски развој Града Новог Сада (2014-2016). Била је саветник Градоначелника Новог
Сада за инвестиције и имплементацију стратешких пројеката. (2016-2020). Обављала је
функцију председнице Надзорног одбора ЈП Завода за изградњу града Новог Сада (2012) и
Председнице Надзорног одбора Дневник холдинг а.д Нови Сад (2014). Била је заступник
републичког капитала у Луци Нови Сад (2016-2018). Била је шеф преговарачког тима
Града Новог Сада за инвестиционе пројекте Delphi Packard доо Нови Сад, Lear Corporation
доо Нови Сад, Continental automotive доо Нови Сад, CTP Србија, Barry Callebaut, BMTS
Technology и NIDEC. Потпредседник је Националног савета за високо образовање
Републике Србије у периоду од 2018 до 2020. године. Била је члан Управног одбора
Фонда за изградњу станова за младе научнике и уметнике (2014-2020). Испитивач је у
Комисији за полагање правосудног испита АП Војводине (2016-). Одлуком Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, која је донета по захтеву Института за
међународну политику и привреду у Београду 2020. године стекла је научно звање виши
научни сарадник. Аутор је седам књига и преко 120 научних и стручних радова, од тога 20
радова (М 22 и М23) објављених у угледним часописима индексираним на Thompson
Royters листи. Говори енглески језик. Удата је и мајка сина Вука.

