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Руководилац националног научног пројекта у оквиру акције Владе АПВ „Право на прву
шансу“. Руководилац националног научног пројекта (монографије) под називом
„Компаративна анализа производње уљарица и јестивих уља у свету, ЕУ и Србији“.
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оснаживање за покретање сопственог бизниса и пракса за студенте завршних година
факултета“... Има близу 80 радова објављених на домаћим и међународним научним
конференцијама.

