Биографија

Проф. др Марко Царић рођен је 1971. године у Новом Саду, где је на Факултету техничких наука у
Новом Саду дипломирао 1996. године и стекао звање дипломирани инжењер електротехнике, а
на Економском факултету 1999. године, чиме је стекао звање дипломирани економиста.
Магистрирао 2002. године, а три године касније и докторирао на Факултету за менаџмент и стекао
звање доктор наука за ужу научну област менаџмент. Докторску тезу одбранио је и на Факултету
техничких наука 2008. године, чиме је стекао звање доктор техничких наука.
Од 2008-2016. године руководио је процесом акредитације три високошколске установе:
Универзитета Привредна академија, Правног факултета за привреду и правосуђе и Факултета за
економију и инжењерски менаџмент, које су успешно акредитоване, као и сви студијски програми
који се на њима реализују. Од 2008. године, интензивно ради на унапређењу квалитета високог
образовања. Иницијатор је и члан тима имплементације система менаџмента квалитетом ISO
9001:2008 на поменутим факултетима, који су успешно сертификовани, као и Универзитет
Привредна академија.
Учествовао је на неколико међународних пројеката и на великом броју домаћих и међународних
конференција, а до сада је објавио више од 50 научних радова, од којих је велики број објављен у
међународним часописима. Аутор је преко десет монографија и уџбеника. До сада је био ментор
на десетине магистарских теза и докторских дисертација. Члан је организационог одбора 1.
Међународне конференције о образовању за предузетништво (1st International Conference on
Entrepreneurial Learning - ICEL).
Од 1997. године главни је координатор и инвеститор на изградњи преко двадесет стамбених и
пословних објеката, од којих су пет објекти за високошколске институције.
Стални је судски вештак на пољима: економија и финасије и електротехника и телекомуникације.
Члан је Удружења судских вештака Војводине. Члан је Инжењерске коморе Србије, и носилац
четири лиценце – надзор, пројектовање, техничка контрола, извођење електро и
телекомуникационих инсталација. Члан је MENSA-е.
Завршио је велики број курсева: системи квалитета, GSM/UMTS, TOC/CC, ISDN, Data Kom and
Networking, успешна примена менаџмента и LCMT тренинг, принципи моделовања и сл. као и
специјализацију из области телекомуникација у трајању од месец дана 1994. године у Kampinas
Бразил.
Проф. др Марко Царић добитник је и бројних награда од којих се истиче награда „Најевропљанин
2010.“ у области предузетништва и менџмента.

