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Чланства у научним и стручним удружењима, посебни ангажмани, додатна усавршавања и
специјализације

Више пута је била ангажована од Владе СРЈ и Владе Републике Србије на пословима
израде новог Правилника YУ ТЛД-а и YУ НИЦ. Суоснивач је Центра за развој Интернета
Србије. Руководилац је међународног научног пројекта ”Електронско пословање у земљама
транзиције-стање, могућности и перспективе” и ”Интегрална информатичка подршка
учења на даљину за ИСО у Београду”. Има близу сто објављених радова на домаћим и
међународним научним конференцијама.

