
БИОГРАФИЈА 
 
Аница Глођовић је рођена 07.10.1978. године у Крагујевцу где је са 

одличним успехом завршила основну школу „Мирко Јовановић“. У периоду 
од 1993. до 1997. године похађала је друштвено-језички смер Прве 
крагујевачке гиманзије. Матурирала је 1997. године са одличним успехом 
(5,00). На групи за Енглески језик и књижевност на Филолошком факултету у 
Београду дипломирала је 2002. године са просеком 8,73 и стекла звање 
професор енглеског језика и књижевности. У периоду од 2002. до 2008. радила 
је као професор енглеског језика у основној школи „Свети Сава“ у Крагујевцу 
и средњим школама „Тоза Драговић“ и Прва крагујевачка гимназија. Током 
2005. године била је ангажована као предавач енглеског језика у Регионалној 
агенцији за развој малих и средњих предузећа у Крагујевцу, а од 2006.  до 
децембра 2013. год. и као предавач енглеског језика у „Човекољубљу“, 
организацији добротворног фонда Српске православне цркве у Крагујевцу. Од 
септембра 2008. год. до септембра 2013. год. била је ангажована  као ментор за 
енглески језик Регионалног центра за таленте у Крагујевцу. Године 2007. 
године уписала је докторске студије, језички модул, на Филолошко-
уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу и положила све испите 
предвиђене планом и програмом Докторских студија са просечном оценом 
9,25. Од маја 2008. године радила је као асистент на предметима Енглески 
језик 1 и Енглески језик 2 Катедре за општеобразовне предмете на Природно-
математичком факултету у Крагујевцу, а од септембра 2014. као наставник 
страног језика за ужу научну област Енглески језик спроводећи часове 
предавања и вежби на програмима академских студија Института за 
биологију и екологију, Института за хемију, Института за математику и 
информатику и Института за физику. У фебруару 2016. изабрана је у звање 
доцент за Енглески језик на Катедри за општеобразовне предмете Природно-
математичког факултета у Крагујевцу. 

 Докторску дисертацију под називом Функција адвербијалних партикула 
у енглеским фразним глаголима и њихови српски преводни еквиваленти 
одбранила је 7. маја 2014. године на Филолошко-уметничком факултету у 
Крагујевцу и тиме стекла звање доктор филолошких наука. Од фебруара 2013. 

члан је лингвистичких удружења The Societas Linguistica Europea и The године 
International Society for the Linguistics of English (isLE). 


