Кратка биографија

Владимир Л. Милићевић рођен је 20.09.1974. у Брчком, Реп. Босна и Херцеговина,
где је одличним успехом завршио основну школу. Средњу стручну спрему стекао је у Првој
крагујевачкој гимназији након чега уписује Природно математички факултет у Крагујевцу,
смер Рачунарство и информатика. Након успешно завршеног Факултета стиче назив
дипломирани математичар-информатичар.
Од фебруара 2005. до септембра 2007. ангажован је по уговору на Економском
факултету у Брчком, Универзитета у Источном Сарајеву, у звању асистента, а на следећим
пословима:
- Извођење вежби из предмета: Базе података, Електронско пословање, Пројектовање
информационих система;
- Администрирање и одржавање информатичког центра и рачунарске мреже.
Од октобра 2005. по уговору је ангажован на Високој техничкој школи у Крагујевцу на
радном месту сарадника у настави. Послови на којима је био ангажован обухватају:
- Извођење вежби на предметима: Програмирање на рачунару, Математика 1,
Математика 2, Познавање производних процеса.
У 2009. успешно је завршио последипломске студије на смеру Управљање и
информациони системи, на Економском факултету у Београду, и одбранио је магистарски
рад под називом Објектно-оријентисано пројектовање пословних информационих система
и стекао звање магистра економских наука, ужа област пословна информатика.
Исте године прелази у стални радни однос на ВТШСС у Крагујевцу у звању
сарадника у настави где је 2011. изабран за предметног наставника за области Mатематика
и програмирање и Рачунари и пројектовање, а на предметима Увод у програмирање,
Објектно-оријентисано програмирање, Примена WEB система, Интелигентни системи у
саобраћају и Методе одлучивања.
У 2012. години успешно је одбранио докторску дисертацију под називом Допринос
развоју интелигентног рачунарског система базираног на приступу пословних правила, на
Универзитету Унион – Никола Тесла, и стекао звање доктора наука за ужу научну област
менаџмент.
У новембру 2015, прелази у радни однос са пуним радним временом на Факултет
информационих технологија, Универзитета Метрополитан у Београду, у звању доцента,
са избором за област Информациони системи.
У 2016. години успешно је одбранио докторску дисертацију под називом Унапређење
савремених HelpDesk пословних система применом напредних интелигентних софтверских
алата , на Универзитету у Нишу, и стекаo звање доктора економских наука, за област
Информатика, Информатика и кибернетика у економији.
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У јануару 2021 изабран је у звање ванредног професора са пуним радним временом
на Факултету информационих технологија, Универзитета Метрополитан у Београду за
област Информационе технологије и системи.
Аутор је већег броја апликативних софтверских решења из области објектнооријентисаног програмирања, као и коаутор збирки задатака из програмирања који се
користе у настави на Економском факултету у Брчком и ВТШ струковних студија у
Крагујевцу. Такође, аутор и коаутор је већег броја научних и стручних радова објављених у
међународним и домаћим часописима, као и зборницима радова домаћих и међународних
саветовања и конференција, као и поглавља у монографији од међународног значаја.
Активно користи следеће програмске језике и развојне алате:
•

JAVA, AspectJ, JasCo, Eclipse, Maven, Hibernate, Spring framework, Android;

•

VB, VB Net, C# (.net);

•

МySQL, SQL server;

•

Php, html;

•

UML.

Од 2015. године са компанијом Limessoft учествује на Fractals пројекту BeeWeb, који
се финансира из ЕУ фондова, на развоју софтверске платформе за подршку пчеларима и
фармерима. У периоду 2014-2015. обављао је дужност руководиоца студијског програма
Информатика на ВТШ струковних студија у Крагујевцу. Био је учесник на пројектима
PT&SCHE – Introduction of part-time and short cycles studies in Serbia (Erasmus + Programme
of EU), као и у другом и трећем циклусу UNDP преквалификација.
Овлашћени је ECDL испитивач. Поседује активно знање енглеској језика.
Живи у Крагујевцу. Ожењен је и отац троје деце.
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