
ŽIVOTOPIS 
 

Rođena sam 20. travnja 1981. g. u Splitu gdje sam pohađala i završila osnovnu školu 
i opću gimnaziju. Studij povijesti završila sam 2005. g. na Hrvatskim studijima 
Sveučilišta u Zagrebu gdje sam i doktorirala 2014. g. U registar znanstvenika 
Ministarstva znanosti i obrazovanja upisana sam pod matičnim brojem 309854. 

Od 2008. g. radim na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, katedra za 
starovjekovnu i srednjovjekovnu povijest te metodologiju historijske znanosti. G. 
2015. g. izabrana sam u znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz znanstvenog 
područja humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska 
srednjovjekovna povijest, a 2016. g. izabrana sam u znanstveno-nastavno zvanje 
docentice i na odgovarajuće radno mjesto. Od akad. god. 2017./2018. g. obnašam 
funkciju pročelnice Odsjeka za povijest, trenutno u drugom mandatu. Izvodim 
nastavu iz nekoliko kolegija vezanih za opću, nacionalnu i lokalnu povijest srednjeg 
vijeka te za pomoćne povijesne znanosti.  
Dana 13. travnja 2021. g. izabrana sam u znanstveno zvanje više znanstvene 
suradnice. Područje mog znanstvenog interesa je ekonomska i društvena povijest 
srednjeg vijeka, napose Splita i Dalmacije.  
Do danas sam radila na više znanstvenih projekata financiranih od strane resornog 
ministarstva i Hrvatske zaklade za znanost. Izlaganjima sam sudjelovala na više 
inozemnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova i konferencija te sam i 
organizacijski potpomagala rad nekih od njih.  

Do sada sam objavila 2 knjige i preko 40 znanstvenih i stručnih tekstova, od čega 3 
poglavlja u knjizi, 6 izvornih znanstvenih radova u domaćim časopisima kategorije 
A1, 5 izvornih znanstvenih radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih 
skupova, 1 izvorni znanstveni rad u zborniku radova s domaćeg znanstvenog skupa, 
te ukupno preko 25 stručnih radova u domaćim časopisima (prikazi, osvrti, 
popularizacija znanosti, nekrolog). Rezultate svojih istraživanja priopćila sam do sada 
na ukupno 13 znanstvenih skupova, od čega na 10 međunarodnih i 3 domaća. 
Izlagala sam, također, i na 3 domaća stručna skupa za osnovnoškolske i 
srednjoškolske nastavnike povijesti. 

U razdoblju od posljednjeg izbora recenzirala sam ukupno 11 izvornih znanstvenih 
radova te knjiga i zbornika radova u uglednim znanstvenim i stručnim časopisima. Na 
popularizaciji historijske znanosti radila sam promocijom znanstvenih monografija, 
časopisa i zbornika radova (ukupno 6 od posljednjeg izbora). 

Članica sam Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti i Književnog kruga 
Split. G. 2014. i 2015. bila sam članicom Državnog povjerenstva za natjecanje iz 
povijesti.  

Aktivno govorim engleski i talijanski jezik, a kao jezik izvora koristim latinski. Imam 
korisničko znanje rada na računalu (MS Office paket). 


