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Rođena je u Zadru gdje je završila osnovnu i srednju školu te potom upisala studij hrvatskoga 

jezika i književnosti. Diplomirala je s izvrsnim uspjehom 1999. godine. Nakon 

jednogodišnjega volontiranja položila je stručni ispit za nastavnika hrvatskoga jezika. Od 2003. 

do 2008. godine radila je kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnoj školi. Istovremeno je kao 

vanjski suradnik vodila individualne i skupne tečajeve hrvatskoga jezika za strance i potomke 

hrvatskih iseljenika u školi LIN-CRO u Zadru.  

Na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru izabrana je u suradničko zvanje naslovnoga 

asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje filologija, grana kroatistika u 

siječnju 2008. godine, a u prosincu iste godine izabrana je u suradničko zvanje asistenta. 

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij glotodidaktike (živi strani jezici i hrvatski kao 

strani jezik) upisala je 2008. godine na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Doktorski rad pod naslovom Morfosintaktički razvoj u hrvatskome kao inome jeziku – prikaz 

slučaja obranila je 31. ožujka 2015. godine (mentorica: prof. dr. sc. Zrinka Jelaska) te je na 

matičnome Sveučilištu izabrana u suradničko zvanje poslijedoktoranda (višega asistenta). U 

zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom području humanističkih znanosti – polje 

filologija izabrana je u studenom 2018. godine, a u znanstveno-nastavno zvanje docenta u 

siječnju 2019. godine.  

Od 2012. godine članica je Organizacijskoga odbora Međunarodne ljetne škole hrvatskoga 

jezika, književnosti i kulture Zoranićeva arkadija na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta u Zadru, 

a od rujna 2015. godine voditeljica Ljetne škole. Godine 2013. izabrana je za vanjsku članicu 

NCVVO-a odnosno članicu Povjerenstva za izradu standarda i ispita za hrvatski jezik kao ini 

jezik. Izlagala je na više znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je 

odnosno suautorica znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama te suautorica dviju 

vježbenica iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za 7. i 8. razred osnovne škole koje su 

uvrštene u Popis udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava od školske godine 

2009./10. i do danas objavljene u dva izdanja. Osnovni su joj znanstveni interesi morfologija i 

sintaksa hrvatskoga standardnog jezika, ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom te 

glotodidaktika.  

Osobni profil dostupan je na mrežnim stranicama Google znalca na poveznici 

https://scholar.google.hr/citations?hl=hr&user=Lmr6sSsAAAAJ te na mrežnim stranicama 

Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI) na poveznici https://bib.irb.hr/lista-

radova?autor=311731. 
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