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Звање сарадник у настави
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Збирни подаци научне, односно уметничке и стручне активности наставника 
Укупан број цитата  

Укупан број радова са SCI (SSCI) 
листе

 

Тренутно учешће на пројектима Домаћи
 
Оснивач и члан пројектних тимова у 
НВО „Зелени траг“ - 5 одобрена 
пројекта попут: 
*  Члан пројектног тима пројекта 
„Путеви сокола 2016. и 2017“ 
 * Креатор и члан пројектног тима 
Градског релија на страним језицима 
одобрен од стане Града Ваљева. 
 * Креатор и члан пројектног тима 
Зелена стопала одобрен од стане 
Града Ваљева. 

Међународни:  
 
- Део пројектног тима пројекта 
Зелени пасош, водича за одрживо 
путовање кроз Србију, у сарадњи 
са UNEP-ом. 

Усавршавања  - Полагала стручни испит за библиотекара при Народној библиотеци 
Србије, 2018. године. Носи звање дипломирани библиотекар. 
 - Завршила обуку из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(30 ЕСПБ) на Пословном факултету Ваљево, Универзитет Сингидунум, 
2016. год. 

Други подаци које сматрате релевантним
- Обавља послове библиотекара на Факултету здравствених, правних и пословних студија 
- Укључена је у организацију и реализацију промотивних и других активности на Факултету 
- Укључена је у рад Департмана за међународну сарадњу на Факултету 

 


