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Titula, ime i prezime kandidata
Kontakt (e-adresa, mobilni i/ili fiksni telefon, ev. faks, stalna poštanska adresa)

CURRICULUM VITAE

PRILOG 1.

A. Osnovni podaci
Datum rođenja:
Mjesto:
Država:
Roditelji:
Bračno stanje:
B. Školovanje, znanstvena i stručna izobrazba
− osnovna i srednja škola (razdoblje, mjesto)
− fakultet (razdoblje, naziv fakulteta)
− poslijediplomski studij (razdoblje, naziv studija, naziv fakulteta)
− specijalizacija (razdoblje, ustanova)
− studijski boravci u zemlji i/ili inozemstvu (razdoblje, ustanova)
− tečajevi trajnog usavršavanja (razdoblje, organizator tečaja)
C. Zaposlenja - napredovanje i dužnosti
D. Razne društvene i stručne funkcije
E. Znanstveni i stručni radovi
(Navesti samo kategorije i broj u svakoj kategoriji, popisi se navode u prilogu 2.)
F. Nagrade i priznanja
(godina, naziv nagrade, naziv nagraditelja)
G. Hobiji
H. Jezici
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POPIS RADOVA I DJELATNOSTI

PRILOG 2.

RADOVI SE CITIRAJU PREMA VANKUVERSKOM SUSTAVU!
A. Znanstveni radovi u časopisima
A1. Radovi u časopisima
A2. Magistarski rad
A3. Doktorski rad
B. Radovi na međunarodnim skupovima
− radovi in extenso
− sažeci
C. Radovi na domaćim skupovima
− radovi in extenso
− sažeci
D. Knjige, poglavlja u knjizi, skripta, razne publikacije
E. Stručni radovi
E1. Radovi u časopisima i zbornicima
E2. Elaborati za društvene ili privredne organizacije
F. Projekti
− naziv projekta, razdoblje, naručitelj/financijer
− funkcija (voditelj/ica projekta, dijela projekta, zadatka, područja i sl., suradnik/ca na
projektu)
G. Pozvana predavanja
(naziv skupa ili ustanove, godina, naslov predavanja)
H. Znanstvena društva, povjerenstva
(naziv društva ili povjerenstva, razdoblje djelatnosti, funkcije)
I. Funkcije u znanstvenim, stručnim, programskim ili organizacijskim odborima skupova
(naziv skupa, godina održavanja, funkcija)
J. Članstvo u uredništvima časopisa, zbornika i različitih edicija
(naziv časopisa/zbornika/edicije, razdoblje djelatnosti, funkcija)
K. Znanstvene i stručne recenzije (ukupan broj, naručitelji)
L. Nagrade i priznanja
(godina, naziv nagrade, naziv nagraditelja)
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M. Nastavna djelatnost
(srednje i više škole, fakulteti – dodiplomska i poslijediplomska nastava)
− razdoblje, ustanova, broj sati predavanja, seminara i vježbi na godinu
− uvođenje novih predmeta u dodiplomskoj nastavi (fakultet, godina)
− uvođenje novih predmeta u poslijediplomskoj nastavi (fakultet, godina)
− osnivanje seminara i tečajeva za trajnu izobrazbu, vođenje, sudjelovanje
M1.Mentorstvo
1. Mentor/ica .. diplomskih radova,
2. Član/ica povjerenstva .. diplomskih radova,
3. Mentor/ica … magistarskih radova,
4. Član/ica povjerenstva .. magistarskih radova,
5. Mentor/ica ..doktorskih radova,
6. Član/ica povjerenstva .. doktorskih disertacija,
7. Voditelj/ica… nagrađenog studentskog rada.
N. Usavršavanje u inozemstvu
O. Ostalo
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