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Јована М. Секулић (рођ. Милановић) рођена је 3.10.1984. године у Крагујевцу, Р 
Србија, где је завршила основну школу и природно-математички смер у Првој 
крагујевачкој гимназији. Школске 2003/2004. године уписала се на студијску групу општа 
биологија на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Студије је завршила 2008. 
године, када и уписује докторске академске студије на Природно-математичком 
факултету Универзитета у Крагујевцу, смер Зоологија. 
У истраживачко звање истраживач сарадник изабрана је 27. 08. 2014. године. 
Од 10.03.2015.  ангажована је на пројекту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије (Преклиничка испитивања биоактивних супстанци- 
евиденциони број пројекта 41010).  
У школској 2011/2012. години била је ангажована на извођењу практичне наставе из 
предмета Екологија животиња и Теренска настава (на основним академским студијама 
Биологије и Екологије). У школској 2013/2014. и 2014/2015. години држала је практичну 
наставу из предмета Развиће животиња (на основним академским студијама Биологије и 
Екологије), Педофауна (на основним академским студијама Екологије) и Заштита 
биодиверзитета (на основним академским студијама Биологије). У школској 2015/2016. 
години реализује практичну наставу из предмета Развиће животиња (на основним 
академским студијама Биологије и Екологије). 
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