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физичарка, рођена је 27.03.1948. у Београду, где је завршила основну школу иОсму (Трећу) београдску гимназију. Природно-математички факултет уБеограду – група физика, уписала је школске 1966/67. и дипломирала 1971.године. Магистарски рад „Испитивање механизама јонског транспорта кроз мембрану биљне ћелије“одбранила је 1979. године у Центру за мултидисциплинарне студије у Београду. Докторскудисертацију под насловом „Радијационо оптерећење деце калијумом-40 унетим путем намирницаживотињског и биљног порекла“, одбранила је 1985. године на Катедри за радиологију и радијационухигијену Ветеринарског  факултета у Београду.У звање асистента приправника на Катедри за физику Ветеринарског факултета у Београду изабранаје 1975. и реизабрана 1979. и 1983. године, у звање доцента 1987. године. У звање ванредногпрофесора изабрана је 1993, у звање редовног професора 1998. године. Од 1991. до одласка у пензију2013. године била шеф Катедре за физику (сада обједињене Катедре за општеобразовне предмете).Коауторка је више издања Практикума из физике и биофизике, Збирке задатака из биофизике,уџбеника Биофизика (последње издање 2014) и уџбеника Физичке основе дијагностичких и

терапијских метода (2013). Објавила је преко 300 научних и стручних радова, ревијалних радова ипоглавља у монографијама из области електрофизиологије, метрологије јонизујућег зрачења,атмосферске физике, заштите животне средине и историје науке, од којих су најзначајнији: Процена

еколошких последица НАТО бомбардовања муницијом са осиромашеним уранијумом (Environmental

Damage Assessment by the Use of DU Ammunition. У „Environmental Impacts of NATO Bombing in Yugoslavia“,An Independent Experts Group Report), 2000; Жене и образовање у Србији и Јапану (Women and Education

in Serbia and Japan – Post War Stories), 2005; Чернобиљ: више од акцидента. Последице несреће у

нуклеарној електрани Владимир Илић Лењин у Ченобиљу (Украјина) 1986, 2009; Жене у науци: од

Архимеда до Ајнштајна, 2012.Била је чланица Друштва биофизичара Југославије, Друштва за заштиту од јонизујућег зрачењаСрбије и Црне Горе, Друштва математичара, физичара и астронома Југославије/Србије, Комисије зајонизујућа зрачења Завода за мере и драгоцене метале, међународних удружења (IRPA, ESNA, BENA), иуредница и чланица уређивачких одбора часописа Млади физичар, Аcta Veterinaria, Genero.Учествовала је у бројним националним и међународним научним пројектима у области био/физике иобразовања.Превела је више књига из научне публицистике (Стивен Вајнберг „Прва три минута“,  1983; „Спектрумза почетнике“, 1985; „Летећи циркус физике“, 1986). Писала је и преводила за научно-популараничасопис Галаксија.Била је дугогодишња координаторка Центра за женске судије/студије рода у Београду и предавачицана мастер програму „Род и политика“ Факултета политичких наука у Београду.


