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Arheologija neolitika (nositeljica, izvođačica)
Arheologija eneolitika (nositeljica, izvođačica)
Konzervacija arheološkog materijala (nositeljica)
Prapovijesno društvo: struktura i odnosi na temelju arheološke građe (nositeljica, izvođačica)
Religioznost u prapovijesti (nositeljica, izvođačica)
Uvod u prapovijesnu arheologiju (nositeljica, izvođačica)
Terenski rad - terenska nastava (nositeljica, izvođačica)

BIOGRAFIJA
Rođena je 28. svibnja 1954. g. u Zagrebu. Nakon mature na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu
1972. g. upisala je studij arheologije i engleskog jezika te diplomirala 1977. g. Kao
diplomirani arheolog sudjelovala je tijekom 1977. i 1978. g. na zaštitnim arheološkim
istraživanjima velikog prapovijesnog naselja u Vinkovcima. G. 1978. radila je kao referent za
zaštitu spomenika kulture u Crikvenici, a 1979. kao bibliotekar u knjižnici Odsjeka za
arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 1979. do 1983. zaposlena je u Arheološkom
muzeju u Zagrebu kao kustos na prapovijesnoj zbirci. Sudjelovala je na postavljanju nekoliko
arheoloških izložbi te u terenskim istraživanjima lokaliteta na području Like. Od siječnja
1983. g. radi na Filozofskom fakultetu u Zagrebu u Odsjeku za arheologiju, na Katedri za
prapovijesnu arheologiju, najprije kao asistent, od 1991. kao docent, od 1997. kao izvanredni
profesor, od 2002. kao redovni te od 2008. g. kao redovni profesor u trajnom zvanju.

Poslijediplomski studij iz prapovijesne arheologije završila je 1982. g. obranivši magistarski
rad “Horizont mlađeg halštata u Slavoniji i Srijemu s posebnim obzirom na njegove veze s
Balkanom”.
Doktorat iz područja humanističkih znanosti stekla je 1990. g. obranivši na Filozofskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu rad pod naslovom “Kultura linearnotrakaste keramike i
njezina geneza na području sjeverne Jugoslavije”.
Od početka svoje djelatnosti na Filozofskom fakultetu drži nastavu (predavanja, seminare,
vježbe) i ispite iz predmeta Prapovijesna arheologija I i Uvod u prapovijesnu arheologiju. Od
2005. do 2009. predaje na preddiplomskom bolonjskom studiju kolegije Pregled europske
prapovijesti; Uvod u prapovijesnu arheologiju; Neolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i
srednje Europe; Eneolitik Hrvatske u kontekstu jugoistočne i srednje Europe, a na
diplomskom studiju Koncept neolitizacije-modeli prijelaza na poljoprivredu; Arheologija
neolitika; Arheologija eneolitika; Religioznost u prapovijesti; Prapovijesno društvo:struktura i
odnosi na temelju prapovijesne građe. Od 2009. do 2013. predavala je na preddiplomskom
studiju arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu predmete Neolit i eneolit; Kameno
doba jugoistočne Evrope; Kameno doba Bosne i Hercegovine; Indoevropeizacija Evrope. S
predavanjima redovito sudjeluje u poslijediplomskoj nastavi Odsjeka za arheologiju te na
doktorskom studiju arheologije, a sudjelovala je i u poslijediplomskom studiju "Kultura
istočne obale Jadrana” Međunarodnog postdiplomskog centra u Dubrovniku. Mentorirala je
dva magistarska i četiri doktorska rada.
Od 1993. do 1996. pročelnica je Odsjeka za arheologiju, od 2002 do 2014. predstojnica
Arheološkog zavoda, a od 2003. Katedre za prapovijesnu arheologiju. Desetak je godina bila
član Fakultetskog vijeća, član Povjerenstva za nagrade Filozofskog fakulteta, član
Povjerenstva Filozofskog fakulteta za dodjelu Rektorove nagrade. Voditeljica je
poslijediplomskog doktorskog studija arheologije i član Vijeća poslijediplomskih doktorskih
studija Filozofskog fakulteta. Od 2005. do 2007. član je hrvatske OECD skupine za tematsko
vrednovanje tercijarnog – visokog obrazovanja u Hrvatskoj.
Kao suradnica na međunarodnoj ediciji Archäologischer Atlas Europas (1993-1998) načinila
je odabir arheoloških nalazišta i literature te priredila karte za područje Hrvatske i Bosne i
Hercegovine. Aktivno je sudjelovala kao suradnik u realizaciji projekta “Prapovijesno naselje
u Hrvatskoj s infrastrukturom” prof. dr. Nives Majnarić-Pandžić (1998-2001). Voditeljica je
domaćeg znanstveno-istraživačkog projekta «Sirovine i tehnologije prapovijesnih kultura u
Hrvatskoj» (2002-2007) te 2007.-2013. „Sirovine i tehnologija u gospodarsko-društvenim
odnosima prapovijesnih zajednica”(2007-2013), voditeljica je hrvatskog dijela bilateralnog
mađarsko-hrvatskog znanstveno-istraživačkog projekta “Arheometrijska istraživanja kamenih
sirovina ranoneolitičkih populacija uz pomoć tzv. Prompt gamma Activation analize, s
posebnim naglaskom na radiolarite i opsidijan” (2007-2009), suradnica je na projektu „Od
stijene do riječi – izgradnja hrvatskog strukovnog nazivlja za kameno doba“ (2012-2013).
Sudjelovala je u istraživanjima arheoloških lokaliteta u Đelekovcu, Novom mestu,
Vinkovcima, Crikvenici, Otočcu, Gospiću, Vučedolu te bila suvoditelj arheoloških
istraživanja u Starom Čiču i Ozlju.
S priopćenjima je sudjelovala na većem broju domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih
skupova u Italiji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj, Bosni i Hercegovini.
Bila je urednica struke arheologija u Hrvatskoj enciklopediji Leksikografskog zavoda
Miroslav Krleža u Zagrebu, članica uredničkog odbora i glavni urednik znanstvenog časopisa
Opuscula archaeologica, članica povjerenstva Hrvatskog arheološkog društva za izradu
arheološkog stručnog i znanstvenog terminološkog rječnika. Kao članica pročelništva Odjela

za etnologiju, arheologiju, povijest umjetnosti i arhitekturu Matice hrvatske organizirala je i
vodila veći broj tribina posvećenih problemima arheologije.
Dobitnica je nagrade Josip Juraj Strossmayer za znanstveno djelo “Prapovijest” (sa
suautorima S. Dimitrijevićem i N. Majnarić-Pandžić) za godinu 1998. s područja društvenih
znanosti te 2012. godišnje nagrade Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu
„Uvod u prapovijesnu arheologiju“.
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