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Образовање
Данијела Станић је рођена 25. марта 1978. год. у Ужицу, где је завршила основну
школу и гимназију. У Београду је дипломирала на Филолошком факултету, на Групи за
српски језик и књижевност и на Факултету ликовних уметности, Одсек сликарства, у
класи проф. др Зорана Вуковића. На Групи за српски језик Филолошког факултета у
Београду одбранила је 2008. год. мастер рад са темом Проблем синонимије у
лексикографским дефиницијама у речницима савременог српског језика, а на истом
факултету 2009. год. на модулу Наука о језику уписала и докторске студије.
Докторирала је 15. јула 2015. године на теми Систем назива за боје у лирској народној
поезији. Влада енглеским и руским језиком (диплома Б2 нивоа, сертификат
Универзитета Пушкин из Москве).

Професионално искуство
Др Данијела Станић је радила најпре као професор Српског језика и књижевности у
основној школи у Сирогојну код Ужица и у Пољопривредној школи у Пожеги, у
периоду 2004–2006. године. У Институту за српски језик САНУ ради од 2006. год. на
пројекту Лингвистичка истраживања савременог српског језика и израда Речника
САНУ као основни обрађивач Речника, најпре у звању истраживача приправника, а од
децембра 2009. год. и у звању истраживача сарадника.
У току рада у Институту објавила је 20 научних радова и већи број приказа у
часописима и зборницима, претежно из области лексикологије и лексикографије,
творбе речи, морфологије и фолклористике. Учествовала је на већем броју
лингвистичких конференција и излагала на колективним ликовним изложбама. До сада
је завршила четири лексикографске обраде на нивоу основне обраде. У оквиру дана
Европске културне баштине одржала је 2014. г. стручно предавање на Коларчевом
народном универзитету и била гостујући предавач по позиву на два стучна предавања
на Филолошком факултету у Београду студентима српског језика и књижевности.
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