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ОБРАЗОВАЊЕ
децмбар 2009-

Филолошки факултет Универзитета у Београду, постдипломске докторске
студије Језик, књижевност, култура, модул Језик

октобар 2007- новембар 2008.

Универзитет уметности у Београду, постдипломске мастер студије,
међународни студијски програм Културна политика и менаџмент, звање:
дипломирани менаџер – култура и медији – мастер, средња оцена: 9,09
(девет и 09/100)
Универзитет у Лиону (Université Lumière Lyon 2), постдипломске мастер
студије, област Хуманистичке и друштвене науке, смер Културни развој и
управљање пројектима (M2 Professionnel Développement culturel et direction
de projets), завршна оцена: врло добар (très bien)

октобар 2002- октобар 2006.

Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за неохеленске
студије, дипломирани филолог грчког језика и књижевности, средња оцена
9,06 (девет и 06/100)

1998-2002.

Десета београдска гимназија „Михајло Пупин“, општи смер

1990-1998.

Основна школа „Седам секретара СКОЈ-а“ (сада „Лаза Костић“), Београд

РАДНО ИСКУСТВО
01. септембар 2010. – данас

лектор на Катедри за неохеленске студије Филолошког факултета
Универзитета у Београду

октобар 2006. – 01. септембар 2010.

сарадник по уговору на Катедри за неохеленске студије
Филолошког факултета Универзитета у Београду

СТИПЕНДИЈЕ, НАУЧНА И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА
9-12. септембар 2010.

Присуствовање Четвртом
неохелениста, Гранада

међународном

конгресу

Европске

асоцијације

1-5. фебруар 2010.

Похађање семинара у организацији Филолошког факултета у Београду и проф. др
Дејвида Литла са Универзитета у Даблину из области:
1. CEFR on assessment
2. Teaching Large Classes
3. Bologna and CEFR descriptors
4. European Language Portfolio (ELP)

5.

Content Language Integrated Learning (CLIL)

3-5. јул 2008.

Присуствовање Првом светском конгресу неохеленских студија, Атина

4-6. април 2008.

Праћење Форума Скопје – „A soul for Europe“, о улози културе и цивилних
иницијатива у изградњи демократске структуре и очувању економског и
друштвеног успона Европе, у својству студента др Милене Драгићевић Шешић,
тадашњег специјалног саветника министра за културу

8-9. новембар 2007.

Праћење Неформалне регионалне конференције министара југоисточне Европе
„Унапређење интеркултурног дијалога и Бела књига Савета Европе“ o
интеркултурном дијалогу, у својству студента др Милене Драгићевић Шешић,
тадашњег специјалног саветника министра за културу

13. јун - 20. јул 2006.

Летњи курс новогрчког језика, историје и књижевности, ниво гама 3 (Γ3)
Стипендија Националног и Каподистријасовог универзитета у Атини

01. јул - 31. јул 2005.

Летњи курс грчког језика и културе, ниво гама 1 (Γ1)
Школа за новогрчки језик Аристотеловог Универзитета у Солуну
Стипендија Министарства образовања Грчке

2003- 2006.

Стипендија Министарства РС

ДИПЛОМЕ, СЕРТИФИКАТИ И НАГРАДЕ
2008.
2007.

Сертификат о познавању француског језика Delf, ниво А2/CEFR (са коначним резултатом:
93,5/100)
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας ∆’ επιπέδου (µε συνολική επίδοση ΑΡΙΣΤΑ)/ Сертификат о
познавању грчког језика ниво C1/CEFR (са оценом ОДЛИЧАН)

ЗНАЧАЈНЕ ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ
новембар 2014- јун 2015.

лектор за српски језик као страни у оквиру пројекта Свет у Србији у
организацији Филолошког факултета у Београду и Министарства просвете
РС

и јануар 2011- јул 2012.

01. јул- 01. октобар 2011.

превођење са српског на грчки језик емисије „Галилео“ која се емитује у
оквиру информативног програма ПРВЕ телевизије за грчко тржиште

02. март- 18. децембар 2009.

превођење документације из области регистрације предузећа и разних
врста уговора (о раду, о закупу, о отварању франшизе, пуномоћја, итд.) у
оквиру ангажмана на позицији административног асистента у фирми
SOPHOS DOO, која се бавила правним и пословним саветовањем

11-24. мај 2008.

домаћин грчке делегације на такмичењу за песму Евровизије у Београду,
као волонтер Универзијаде Београд 2009.

ЧЛАНСТВО У СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА
Асоцијација неохелениста Србије „Јоргос Сеферис“

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ

- грчки језик:

C1/CEFR

- енглески језик:

B2/CEFR

- шпански језик:

B1/CEFR

- француски језик:

А2/CEFR

- руски језик:

А2/CEFR
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ХОБИЈИ
2005-2010.

члан хора Катедре за неохеленске студије

2004-2005.

учествовање као члан драмске секције на Катедри за неохеленске студије у представи
„Исмена“, по делу Јаниса Рицоса (гостовања у Грчкој, Бугарској и Србији)

