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DATUM ROĐENJA:
28.6.1993.

2016 – 2020 – Visoko, Bosna i Hercegovina

Profesorica grčkoga i latinskoga jezika i književnosti
Franjevačka klasična gimnazija Visoko
◦ Izvođenje nastave grčkoga i latinskoga jezika
◦ Održavanje fakultativne nastave iz osnova novogrčkoga jezika
◦ Sudjelovanje u provedbi međunarodnih ispita iz grčkoga i
latinskoga jezika koje organizira Euroclassica - europsko
udruženje klasičnih filologa
◦ 2019/2020. - koordinatorica Euroclassice za Bosnu i Hercegovinu
31.5.2016. – 10.6.2016. – Zagreb, Hrvatska

Učiteljica latinskoga jezika
Osnovna škola Izidora Kršnjavoga
◦ zamjena za učiteljicu latinskoga jezika; studentica diplomskoga
studija grčkoga i latinskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer
Zagreb, Hrvatska
15.2.2016. – 29.2.2016. – Zagreb, Hrvatska

Učiteljica latinskoga jezika
Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića
◦ zamjena za učiteljicu latinskoga jezika; studentica diplomskoga
studija grčkoga i latinskoga jezika i književnosti, nastavnički smjer
Zagreb, Hrvatska

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE
2015 – 2018 – Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Magistra edukacije grčkoga jezika i književnosti i magistra
edukacije latinskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
◦ listopad 2015. - Dekanova nagrada za izvrsnost u studiju
◦ listopad 2015. – ožujak 2016. - demonstratorica u knjižnici
Odsjeka za klasičnu filologiju
◦ lipanj 2016. - položeni ispiti diplomskoga studija, nastavnički
smjer
◦ kolovoz 2016. - sudjelovanje na Međunarodnoj ljetnoj školi
novogrčkoga jezika i civilizacije u Solunu (IMXA)
◦ 1. ožujka 2018. - obranjen diplomski rad pod nazivom Motiv
silaska u podzemlje u grčkom i latinskom pjesništvu
2011 – 2015 – Ivana Lučića 3, Zagreb, Hrvatska

Sveučilišna prvostupnica grčkoga jezika i književnosti i
sveučilišna prvostupnica latinskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
◦ svibanj 2015. - sudjelovanje na projektu Dubrovački natpisi na
latinskome jeziku
◦ travanj 2015. - Colloquia Maruliana, studentska epigrafska
radionica
◦ prosinac 2014. - sudjelovanje na projektu GHLH - grčko-hrvatski i
latinsko-hrvatski paralelni korpus, digitalno povezivanje tekstova
na grčkome i latinskome jeziku s hrvatskim prijevodom
2007 – 2011 – Bosne Srebrene 4, Visoko, Bosna i Hercegovina

Srednjoškolsko obrazovanje
Franjevačka klasična gimnazija
◦ 2011. - proglašena učenicom generacije
◦ svibanj 2011. - natjecanje iz latinskoga jezika Certamen
Ciceronianum Arpinas u Italiji
◦ rujan 2010. - Deveto međunarodno natjecanje u poznavanju
starogrčkoga jezika, osvojeno prvo mjesto u Bosni i Hercegovini

1999 – 2007 – 1. ožujak bb, Busovača, Bosna i Hercegovina

Osnovnoškolsko obrazovanje
Osnovna škola "Busovača"

JEZIČNE VJEŠTINE
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PUBLIKACIJE
Motiv silaska u podzemlje u grčkom i latinskom pjesništvu
2019

Pregledni rad objavljen u časopisu Latina et Graeca, br. 36, 7–28

Antički uzori u Džamanjićevu latinskom prijevodu Odiseje
2016

Izvorni znanstveni članak objavljen u časopisu Kroatologija, Vol. 7, No. 1, 3
1–44. Suautorstvo s Mateom Mrgan i Petrom Matović

