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Тренутно учешће на пројектима
Домаћи
Међународни
Активно учествовао на већем броју стручних семинара, научних конференција и симпозијума
из области менаџмента, предузетништва и маркетинга. Завршио курс енглеског језика
Усавршавања
(напредни ниво) у интернационалном језиком центру Buckingham Palace, као и ECDL курс
рада на рачунару (напредни ниво)
Други подаци које сматрате релевантним
Ове податке дати за сваког наставника, или користећи исту форму формулара формирати књигу свих наставника у установи,
која се у том слушају даје као прилог. Ова табела несме прећи једну А4 страну.
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