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Образование:
Дипломиран инженер – архитект, Архитектонски факултет, УКИМ. Скопје (2007 год.).
Магистрирала на Високата техничка школа за архитектура, Политехнички Универзитет на
Валенсија, Шпанија, на постдипломски студии по Конзервација на архитектонското
наследство. Mагистерската теза под наслов: La iglesia de Santa Sofía en Ohrid, República de
Macedonia: estudio arquitectónico-artístico y análisis de su restauración (1951-58) [Црквата
Св.Софија во Охрид, Република Македонија: архитектонско-артистичка студија и
анализа на нејзината реставрација (1951-58)], одбранета 2014 год.
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орнаментика
Прокети:
• Проектен тим за реконструкција на традиционална архитектура (Архитектонски
конструкции II), проф. д-р Тихомир Стојков, Архитектонски Факултет, Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 2001-2002 г.
• Проектен тим за документирање и заштита на фреско-декорацијата од манастирот „Св.
Никита“ (Архитектура и уметност на Македонија), проф. д-р Јасмина Хаџиева
Алексиевска, Архитектонски Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје,
2002-2003 г.
• Реставрација и ревитализација на Чарши-џамија во Прилеп, проф. д-р Михаил
Токарев, Архитектонски Факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје, 20042005 г.

• Компаративна анализа на керамопластичната декорација на фасадите од
средновековните цркви во периодот XIII-XIV век со мотиви од народното текстилно
творештво во Македонија, носител на проектот: Асоцијација за унапредување на
статусот на жената во современите општествени процеси во Р. Македонија „Женска
акција“ во соработка со Министерството за култура на Р. Македонија, 2015 г.
• Научно-истражувачки проект Преродбенските дострели на сакралната архитектура на
Охрид, носител на проектот: Архитектонски факултет, Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“, Скопје, 2015/2016 г.
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