ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA

Opće informacije
Ime i prezime

Lana Batinić

Suradničko zvanje

Asistentica

Područje znanstvenog rada

Društvene znanosti

Polje znanstvenog rada

Psihologija

Grana znanstvenog rada

Socijalna psihologija

Znanstveni interesi

Psihologija braka i obitelji, socijalna psihologija, razvojna psihologija

Matični broj znanstvenika

344730

Datum i mjesto rođenja

06.01.1987., Zagreb, Hrvatska

Broj telefona

+385 (0)1 370 66 50

E-mail adresa

lana.batinic@unicath.hr

Znanstvena i nastavna djelatnost
Nastavna djelatnost
Hrvatsko katoličko
sveučilište

2012. do sada

Hrvatsko katoličko
sveučilište

2013. do sada

- Uvod u psihologiju
- Teorijski sustavi u psihologiji
- Socijalna psihologija za sociologeI
- Psihologija djetinjstva
- Psihologija adolescencije
- Psihologija djetinjstva i adolescencije
- Socijalna psihologija I (za psihologe)
- Socijalna psihologija II (za psihologe)

Znanstvena djelatnost

Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima

2014. – suradnica na projektu ˝Identitet muškarca u hrvatskom društvu˝
2012. – suradnica na projektu ˝Rad nedjeljom i kvaliteta života˝ u organizaciji
Franjevačkog instituta za kulturu mira, Centra za promicanje socijalnog nauka
Crkve Hrvatske biskupske konferencije i Hrvatskog katoličkog sveučilišta
2012. – suradnica na UNICEF-ovu projektu ˝Stop nasilju među djecom˝ pod
vodstvom Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
2010. - suradnja na projektu Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar ˝Poticanje
ravnopravnosti na hrvatskom tržištu rada˝
2008. - suradnja na projektu analize sadržaja hrvatskog tiska o Hrvatskoj vojsci
Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar
2008. – suradnja na projektu evaluacije dva programa zdravstvenog odgoja u
školama (Grozd i Forum) pod vodstvom Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar

Bibliografija

Poglavlja u knjigama: 2

Detaljna bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=344730
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Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima
Znanstvena
usavršavanja

Nagrade i priznanja u
području znanosti

Članstvo u
znanstvenim
udrugama

Domaći skupovi: 2'
Međunarodni skupovi: 3
Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu
1st Webdatanet Training Scholl, Ljubljana: Implementing a high-quality web-survey
Stipendija Američke biskupske konferencije
Priznanje za najuspješniju sveučilišnu prvostupnicu psihologije u generaciji
2005./06.
Stipendija Grada Zagreba za ak.god. 2008./09.
Stipendija Sveučilišta u Zagrebu za ak.god.2008./09.
Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za ak.god. 2006./07.
Članica International Society for the Study of Behavioral Development
Članica Hrvatskog psihološkog društva
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Akademsko obrazovanje i radno iskustvo
Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada
Ustanova
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Ustanova

Magistra psihologije.
2010.
Odnos obrazovnih postignuća osnovnih škola, nekih obilježja
rukovoditelja škole i obilježja sredine u kojoj škola radi
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) psihologije
2008.
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

2012. do sada

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Asistentica na Odjelu za psihologiju

Područje rada

Sudjelovanje u nastavi i u znanstvenim projektima

Razdoblje (od–do)

siječanj 2012. do lipnja 2012.

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Razdoblje (od–do)

Stručna suradnica
Suradnja u aktivnostima Odjela za psihologiju, kao i na razini cijelog
Sveučilišta
2011. do 2012.

Ustanova zaposlenja

Hrvatska pošta d.d.

Radno mjesto

Referent u Uredu za upravljanje ljudskim resursima
Selekcija, godišnje ocjenjivanje radnika, sistematizacija i izrada cjenika
radnih mjesta,pružanje podrške kolegama koji su doživjeli prepad i/ili
pljačku na radnom mjestu, feedback 360°

Područje rada

Područje rada
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