
 

 

БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ 

 

 

Данијела Д. Никодијевић рођена је 25.03.1991. године у Ћуприји, са 

пребивалиштем у Крагујевцу, ул. Кладовска 10 (Република Србија). Основну школу „Вук 

Караџић“ завршила је у Трешњевици (општина Параћин), а Средњу медицинску школу 

завршила је у Ћуприји и као одличан ученик носилац је Вукових диплома за основно и 

средње образовање. Поред тога, носилац је посебних диплома због постигнутих успеха на 

такмичењима општинског и регионалног типа, из француског језика (I место на 

Општинском такмичењу, III место на Регионалном такмичењу) и географије (III место на 

Општинском такмичењу).   

Школске 2010/2011 године уписала је Основне студије Биологије на Природно-

математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Основне студије је завршила у року, 

са просеком 8,72 (осам 72/100), те је 2013. године уписала Мастер студије Биологије на 

Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Дипломирала је дана 

02.10.2015. године са просечном оценом 9,00 (девет) одбранивши мастер рад на тему 

„Ефекти екстраката биљака из рода Teucrium на механизме апоптозе у ћелијама карцинома 

дојке и колона“, са оценом 10 (десет), и тиме стекла звање дипломирани мастер биолог. 

Током студија је била активни члан и члан Управног одбора Еколошко-истраживачког 

друштва „Младен Караман“ у периоду од 2012. до 2016. године. Била је и координатор 

херпетолошке секције и изабрана је за председника овог Удружења у периоду од 2014. до 

2015. године. Као члан ЕИД „Младен Караман“, учествовала је и у бројним едукацијама 

младих на тему заштите животне средине и осталих еколошких и биолошких тема. 

Учесник је научно-истраживачког кампа „Стара планина – Темска 2014“ као члан 

херпетолошке секције. Присуствовала је обуци за реализацију едукативно-креативних 

радионица у раду са децом из области заштите животне средине, у оквиру пројекта “Мали 

пројекат велике промене”, који је финансиран од стране града Крагујевца и извођен је у 

сарадњи са Црвеним крстом и организацијом “JANUN” из Хановера, 2013. године. У току 

студија учествовала је на многим фестивалима попут “Ноћ истраживача” 2014. и 2015. 

године, “Дан планете Земље” 2015. године, учествовала је и у многим акцијама чишћења 

града Крагујевца у организацији ЕИД „Младен Караман“, заједно са сродним 



удружењима. Учествовала је и на Трећем конгресу Српског друштва за митохондријалну 

и слободно-радикалску физиологију: Redox Medicine: Reactive Species Signaling, Analytical 

Methods, Phytopharmacy, Molecular Mechanisms of Disease”, у септембру 2015. године у 

Београду.   

Школске 2015/2016 године уписала је Докторске академске студије, за стицање звања 

Доктор наука – биолошке науке, на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, 

област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија.  

 

 

 

           НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

 

У току израде свог дипломског рада и од времена уписа докторских студија, 

укључена је у рад Лабораторије за ћелијску и молекуларну биологију у оквиру Центра за 

прелиничка тестирања активних супстанци (CPCTAS Centre for Pre-Clinical Testing of 

Active Sуbstances), на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. У оквиру ове 

лабораторије овладала је методама рада, самосталног планирања и извођења 

експеримената, обраде и презентовања резултата у области ћелијске биологије и 

механизмима антитуморског деловања биоактивних супстанци. Вршила је испитивања 

цитотоксичних ефеката (одговарајућим тестовима цитотоксичности) биљних екстраката 

(Acer negundo, Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia Teucrium polium, T. montanum, T. 

chamaedrys) на ћелијским линијама канцера и здравим ћелијским линијама.  
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