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на академичния състав на UTSA - E.M.B.A. и е чест говорител на национални и международни конференции. Тя е съавтор (с Ричард Бауър) на Технически пазарни индикатори: Анализ и резултати (Джон Уайли и синове). Нейни изследвания са публикувани
във Файненшъл аналистс джърнъл, Джърнъл ъв текникъл аналисиз, Мениджериъл
файненс, Ъплайд икономикс, Уъркинг мани, Файненшъл практисиз енд едюкейшън,
както и в Джърнъл ъв файненшъл едюкейшън. Тя е член на Борда на Образователната
фондация на Асоциацията на техническите анализатори, на борда по образованието на
Саутуестърн бизнес администрейшън джърнъл и е редактор на редица всекидневници, включително Джърнъл ъв текникъл аналисиз. Живее в Сан Антонио със съпруга си
Ричард Бауър и техните две деца Катрин и Сеп.

