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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
Учешће у пројекту „Снага је у образовању“ , у
организацији НВО „Искра“, у оквиру чега је
начинила серију предавања и трибина у циљу
подршке Ромској деци за потребе укључивања у
образовни систем
Усавршавања
Учешће на научним и стручним скуповима:
Семинар из форензичке психологије под називом «Психолошка
вештачења»
Едукативни семинар „Вишеструка ометеност“ у организацији
Универзитета у Новом Саду,
Медицинског факултета, Центра за континуирану едукацију у
здравству
Едукација из области раног откривања и лечења алкохолизма, у
организацији Института за ментално здравље, под покровитељством
Министарства здравља Републике Србије
Семинар на тему „Насиље у породици и институционалона
заштира“, у организацији Аутономног женског центра у сарадњи са
Општином Лозница и Центром за социјални рад Лозница
Семинар на тему „Организовање конференције случаја за заштиту
од насиља у породици“, у оквиру пројекта „Повежимо заједницу“, у
организацији Аутономног женског центра у сарадњи са Општином
Лозница и Центром за социјални рад Лозница

Октобар, 2005.
Мај, 2008.

Јануар, 2009.

Март, 2007.

Април, 2007.

Учешће у програму „Подршка општинским мрежама западне Србије
у борби против насиља у породици“ под покровитељством
International Relief and Development-IRD и Агенцију Сједињених
држава за међународни развој-USAID
Завршила семинар „Управљање пројектним циклусом“ под
покровитељством International Relief and Development-IRD и
Агенцију Сједињених држава за међународни развој-USAID
Сачинила програм „Савремени приступ превенцији болести
зависности“, у оквиру континуиране медицинске едукације, под
покровитељством Српског лекарског друштва-Подружница Лозница
Учешће у пројекту „Снага је у образовању“ где је за потребе
удружења „Ромска срећа“ сачинила програм-серију трибина за
родитеље ромске деце
Учешће у пројекту „Лозница-безбедан град“, под покровитељством
НВО „Искра“ и Општине Лозница
1. Други подаци које сматрате релевантним

Maj, 2007.
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2011.

2011.-и даље

2011.

Вишегодишње искуство психолога у раду са децом и одраслима, како у стањима душевних криза и
дисфункционалности, тако и са душевно здравим особама;
Завршила семинар под покровитељством Друштва психолога Србије „Трансакционо-интегративни приступ
у психотерапији“ у трајању од 90 сати;
Рад у Комисији органа вештачења за процену радне способности и могућности запослења особа са
инвалидитетом, од 2010., и даље.

