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СНЕ ЖА НА ФЕР ЈАН ЧИЋ

Сне жа на Фер јан чић ро ђе на је  
9. де цем бра 1967. го ди не у 

Бе о гра ду, где је за вр ши ла основ
ну и сред њу шко лу. Ре дов не 
сту ди је на гру пи за исто ри ју на 
Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о
гра ду упи са ла је 1986. го ди не. 
Ди пло ми ра ла је 1992. када се 
упи са ла и на пост ди плом ске 
сту ди је на Ка те дри за исто ри ју 
ста рог ве ка. Ма ги стар ски рад 
На се ља ва ље ве те ра на у бал кан
ским про вин ци ја ма у до ба ра ног 
Рим ског цар ства од бра ни ла је 
13. ма ја 1998 го ди не. Сне жа на 
Фер јан чић је за по сле на у Бал ка
но ло шком ин сти ту ту САНУ као 
ис тра жи ва часа рад ни ка од 1995. 
Ба ви се ла тин ском епи гра фи ком 
и исто ри јом рим ске вој ске.
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