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Биографија 
 
 
 
Име и презиме: Бојан Станковић 

Датум рођења: 15.03.1983. 

Tелефон: 066/202-315 

Имејл: bojan1001@yahoo.com 

 

Образовање 

 Дипломирани политиколог за међународне послове. Висока стручна спрема 

стечена на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру 

Међународне студије са просеком оцена 9,3. 

 Мастер студент на модулу Регионалне студије Азије на Факултету политичких 

наука Универзитета у Београду (у току израда завршног рада под називом 

„Јавна дипломатија Јапана“) 

 

Познавање језика 

 Енглески (течно знање); положен испит University of Cambridge – Certificate of 

Advanced English (C1). 

 

Рад са рачунаром 

 Напредни корисник – Word, Excel, PowerPoint, интернет, веб дизајн, дигитални 

маркетинг. 

 

Области научног интересовања 

 Спољна, безбедносна и енергетска политика Јапана 

 Основе политичког организовања у Јапану 

 Јапанско друштво и култура 

 Регионални механизми на Далеком истоку 

 Јавна и културна дипломатија 

 Употреба савремених информационо-комуникационих технологија у 

остваривању спољнополитичких циљева (дигитална дипломатија) 

 

Учешће на стручним конференцијама и семинарима 

 Презентација ауторског научног рада „Улога Јапана у Шестостраним 

преговорима“ на међународном семинару „Регионални развој – Азија и 

Југоисточна Европа“, у организацији Центра за студије Азије и Далеког истока, 

који је одржан у Београду у септембру 2013. године 
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 Као сарадник Центра за студије Азије и Далеког истока, активно учешће у 

организацији јапанско–српске научне конференције Asia 2012 – Developments 

and Challenges у септембру 2012. године, као и у организацији конференције 

Doing business with Japan – experiences and perspectives, у октобру 2012. године, 

на којој су окупљени представници јапанских привредних организација и 

домаћих локалних самоуправа, а у циљу подстицања економске сарадње 

Јапана и Републике Србије 

 Сертификат о успешно завршеном семинару The Winter School: Global Citizens 

and Creative Leaders, у организацији Дипломатског форума, Inglish Clark Center 

из Аустралије и Матице исељеника и Срба у региону, који је одржан у Београду 

у децембру 2012. године 

 Диплома о завршеној школи у оквиру програма „Политичка комуникација и 

социјалдемократија”, у организацији Центра модерних вештина и Friedrich Ebert 

Stiftung, чија су предавaња и радионице одржавани у Београду у периоду 

октобар-децембар 2012. године 

 Диплома за учешће и показано интересовање на симпозијуму The First Spanish-

Serbian Symposium about Mediation: The Role of Mediation in International Conflicts, 

у организацији Fundacio Internacional OLOF PALME, који је одржан у Београду 

2007. године 

 Диплома за учешће на семинару International security and NATO, у организацији 

Prague Security Studies Institute, Jagello 2000 и Министарства иностраних 

послова Чешке Републике, који је одржан у Прагу 2007. године 

 Диплома за учешће и показано интересовање на семинарима у оквиру програма 

„Примењена дипломатија'' у организацији Friedrich Ebert Stiftung и Генерације 

21, који су одржани у Београду током 2004. и 2005. године 

 


