CURRICULUM VITAE
Основни подаци
Име и презиме: Драгана Ткалац
Датум и место рођења: 24.09.1992, Лозница
Телефон: +381 2021609
Електронска пошта: dragana.tkalac.92@gmail.com

Образовање (основно и средње)
Основно образовање
1999–2007. ОШ „Вера Благојевић“, Бања Ковиљача
2001–2007. ОМШ „Вук Караџић“, Одсек за клавир, Лозница
Средње образовање
2007–2011. Гимназија „Вук Караџић“, Друштвено-језички смер, Лозница
2012–
Музичка гимназија „Станковић“, Одсек за соло певање, Београд

Академско образовање
Основне академске студије
2011–2015.
Филолошки факултет Универзитета у Београду, Катедра за неохеленске
студије, Група за грчки језик и књижевност, дипломирани професор језика и књижевности
(просек 9,36)
Дипломске академске студије - мастер
2015– данас Филолошки факултет Универзитета у Београду, Студијски програм Језик,
књижевност, култура

Стипендије, научна и стручна усавршавања
јануар 2016.
Стипендија града Лознице најбољим студентима
01.јун–02. јул 2015. Летњи интензивни програм учења грчког језика на Атинском
универзитету
јануар 2015.
Стипендија града Лознице најбољим студентима
јануар 2014.
Стипендија града Лознице најбољим студентима
јул–август 2013.
41. Међународни програм грчког језика, историје и културе у
организацији Института за балканске студије (ИΜΧΑ), Тесалоника,
Грчка

јануар 2013.
24. јул–24. август 2012.
јануар2012.

Стипендија града Лознице најбољим студентима
Летња школа новогрчког језика на Кипарском универзитету
Стипендија Фондације Александроса Оназиса
Стипендија града Лознице најбољим студентима

Дипломе, сертификати и награде
-

-

-

Сертификат о положеном завршном испиту-ниво Г2, Школа за новогрчки језик
Универзитета у Атини (јул 2015)
Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας Г1 επιπέδου (µε συνολική επίδοση ΑΡΙΣΤΑ)/
Сертификат о познавању грчког језика, ниво C1/CEFR (са оценом ОДЛИЧАН),
Министарство за национално образовање и верска питања Републике Грчке (мај
2015)
Диплома за освојену другу награду на Републичком такмичењу ученика музичких
школа Србије, соло певање (март 2015)
Сертификат којим се потврђује успешно волонтирање на пројекту „Студенти
студентима“ на Математичком факултету (-јун 2015)
Сертификат о положеном завршном испиту-ниво Г2, Међународни програм грчког
језика, историје и културе у организацији Института за балканске студије (ИΜΧΑ),
(август 2013)
Сертификат о положеном завршном испиту (трећи ниво – Б2, са оценом одличан)
Школа за грчки језик Филозофског факултета Универзитета на Кипру, Никозија
(август 2012).

Значајне додатне активности
мај 2015 - Учешће на манифестацији „Сајам мањинских језика“, у организацији Ректората
Универзитета у Београду и Филолошког факултета
септембар 2015 - члан Певачког друштва „Станковић“
март 2013 - учешће у активностима поводом отварања нове учионице Катедре за
неохеленске студије
октобар 2012. и октобар 2013 - учешће у програму организованом поводом прославе дана
Филолошког факултета
мај 2010 - боравак у италијанском граду Казалмађоре и похађање наставе у италијанској
гимназији у периоду од две недеље - награда града Лознице најбољим средњошколцима
због постигнутог одличног успеха и великог броја ваннаставних активности
фебруар 2009 - члан црквеног хора „Сабор српских светитеља“ из Бање Ковиљаче

септембар2007 - учешће у програму заштите животне средине и побољшавања услова
живота и школовања за основце Србије у организацији Министраства просвете и основних
школа Србије, са темом: „Подигнимо фискултурну салу у Бањи Ковиљачи“

Страни језици
Грчки језик Ц1/ЗЕОЈ
Енглески језик Б1/ЗЕОЈ
Италијански језик Б1/ЗЕОЈ
Француски језик А2/ЗЕОЈ

Познавање рада на рачунару
Microsoft office (Word, Excel, Power Point)
Internet

Волонтирања
-

-

предавач грчког језика, књижевности и културе, стручна пракса у виду
волонтерског рада у организацији Студентског парламента Филолошког факултета
и Студентског парламента Математичког факултета (фебруар-јун 2015)
волонтер на пројекту „Недеља грчког филма“ у Београду (април 2014)
волонтер на пројекту „Европа плеше“, консекутивно превођење (са енглеског на
српски језик) за потребе Туристичке организације града Лознице у сарадњи са
Канцеларијом за младе града Лознице

