
Шошкић, др Анђела (1992), доцент (2021) за ужу науч-
ну област Психологија. На Учитељском факултету ради од 
2016. године на предметима Развојна психологија и Педагош-
ка психологија. Основне (2014) и мастер (2015) академске 
студије психологије завршила је на Филозофском факулте-
ту у Београду. Докторирала је 2020. године на Одељењу за 

психологију Филозофског факултета на тему Evaluating ERP methodology and 
statistics in experiments using N400 after picture stimuli. Као докторанд, била је ан-
гажована у настави на курсевима Психологија учења и Психологија памћења 
и мишљења на Филозофском факултету у Београду.

Најзначајнији радови које је до сада објавила су: „How to do better N400 
studies: reproducibility, consistency and adherence to research standards in the 
existing literature“, Neuropsychology Review (2021, in press), „All good readers 
are the same, but every low-skilled reader is different: an eye-tracking study 
using PISA data“, European Journal of Psychology of Education (2018) (коаутор), 
Relationship between emotional reactivity to visual stimuli and basic personality 
traits, Психологија (2020), Childhood abuse: Differential gender effects on mental 
health and sexuality, Sexologies (2019) (коаутор), „Рано читање између гло-
балних трендова, локалних прописа и праксе“, зборник радова Образовна 
политика и пракса – у складу или раскораку?, Педагошко друштво Србије и 
Филозофски факултет у Београду.

Од 2018. године члан је пројекта Фундаментални когнитивни процеси и функ-
ције Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског факултета 
у Београду.

Добитник је стипендије Професор Борислав Лоренц за студијски боравак у 
иностранству, за посету ERP Boot Camp 2017, летњој школи о обради мо-
жданих сигнала у организацији Универзитета у Калифорнији, Дејвис, а на 
основним и мастер студијама примала је и стипандију за изузетно надарене 
студенте Министарства просвете, науке и технолошког развоја Р. Србије. Ма-
стер рад на тему „Повезаност базичних црта личности са електродермалном 
реакцијом на аверзивне стимулусе“ одабран је за један од пет најбољих ди-
пломских радова у генерацији на конкурсу Фонда Катарина Марић. Током 
студија, учествовала је у раду Европске федерације удружења студената пси-
хологије, у коме је у 2013-14. години била члан Управног одбора. У циклусу 
2018. године била је члан такмичарског тима на такмичењу Најбоља техно-



лошка иновација у организацији Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Р. Србије са иновативним системом за подучавање читању на пред-
школском узрасту.
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