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Слађана Ћурчић је рођена 1995. године у Чачку. Након завршене Гимназије општег смера 

у Гучи, уписала је Факултет безбедности Универзитета у Београду 2014. године. 

Дипломирала је 2018. године, као студенткиња генерације, на теми Независни државни 

органи у Републици Србији и њихова улога у демократској и цивилној контроли. На истом 

факултету је завршила и мастер академске студије 2019. године, модул – Студије наука 

безбедности, одбранивши мастер рад под називом Реформа Војнообавештајне агенције 

(ВОА) у оквиру безбедносно-обавештајног система Републике Србије, такође као 

студенткиња генерације, са просеком 10,00. Тренутно је студенткиња прве године 

докторских академских студија на Факултету безбедности.  

 

Током основних академских студија волонтирала је као студент-истраживач у Центру за 

истраживање људске безбедности и Центру за примењену безбедност, при Факултету 

безбедности. Од септембра 2017. до марта 2018. године, стажирала је у Београдском 

центру за безбедносну политику, након чега је ангажована као сарадник на пројекту 

Грађани имају моћ, током јула и августа 2018. године. Током мастер академских студија, 

била је полазница Зимске школе међународних односа у Институту за међународну 

политику и привреду. Тренутно је ангажована као демонстратор на Факултету 

безбедности, на катедри Студија безбедности. Присуствовала је одређеном броју 

међународних и домаћих конференција и похађала бројне курсеве, семинаре и едукативне 

програме из области безбедности. 

 

Основне области њеног академског интересовања су међународна безбедност, људска 

безбедност, европске интеграције, са фокусом на проучавању Европске уније као 

политичко-безбедносног актера. У својим истраживањима се такође бави и питањем 

међузависности безбедносне политике и система безбедности Републике Србије. 

 

Током основних и мастер академских студија, била је стипендисткиња Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, Фонда за младе таленте - стипендија „Доситејаˮ, 

компаније Manpower group у оквиру пројекта стипендирања „Видимо таленте скривене у 

вамаˮ. Течно говори енглески језик. 
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