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2.Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća
3. Hrvati i Prvi svjetski rat
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4.Hrvatske zemlje od 16. do kraja 18. stoljeća
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6.Ishodišta državnopravne preobrazbe 1918.
7.Svjetska povijest 19. stoljeća
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Stručni radovi: 1
Časopis za suvremenu povijest br. 3/2007., znanstveni rad „Miroslav Krleža o
Hrvatskoj u Prvom svjetskom ratu (Između kronike i interpretacije)“.
-Časopis za suvremenu povijest br. 2/2012., znanstveni rad „Politika Hrvatsko-
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srpske koalicije uoči Prvoga svjetskog rata 1907.-1913.“
- Znanstveni rad „Savez Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u
upravljanju Hrvatskom za vrijeme Prvoga svjetskog rata – značaj i posljedice“.
Zbornik radova „Godina 1918. Prethodnice, zbivanja, posljedice“, Zagreb, 2010.
- Znanstveni rad „Vojna cenzura u Hrvatskoj za vrijeme Prvoga svjetskog rata“,
Zbornik „1918. u hrvatskoj povijesti“, izdanje Matice hrvatske, Zagreb, 2012.,
- Znanstveni rad “Izidor Kršnjavi – promicatelj hrvatskih nacionalnih interesa”
Zbornik radova sa znanstvenog skupa “Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj”. Rad je
pozitivno recenziran te je u postupku objave.
- Članak objavljen u bečkom listu Bécsi Napló s naslovom “A horvát kérdés a
dualizmus válságának idején”, Wien, 2014. Július – Augusztus.
Domaći skupovi:
2008. Znanstveni skup „1918 u hrvatskoj povijesti“ održan u organizaciji Matice
Hrvatske s temom “Vojna cenzura u Hrvatskoj za vrijeme Prvoga svjetskog rata”
2011. Znanstveni skup „XI. Dani Julija Benešića“ održan u Iloku s temom
„Posebna pozicija Srijema u vojno-strategijskom kontekstu na početku Prvog
svjetskog rata“.
2012., Znanstveni skup “Iso Kršnjavi – veliki utemeljitelj”održan u Zagrebu u
organizaciji Hrvatskog instituta za povijest i Instituta za povijest umjetnosti s
temom “Izidor Kršnjavi – promicatelj hrvatskih nacionalnih interesa”
Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima

2014. Hrvatski iseljenički kongres., Zagreb. Izlaganje s temom “Utjecaj srbijanske
propagande na hrvatsko iseljeništvo početkom 20. stoljeća”.
2014. Znanstveni skup “Zdravstvo i socijalna zbivanja u Prvom svjetskom ratu” u
organizaciji Odjela za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta s temom “Prvi
svjetski rat – granica epoha i za hrvatski narod”
2014. Znanstveni skup “Zagreb u Prvom svjetskom ratu” održan u Zagrebu u
organizaciji Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba s temom
“Posebna pozicija Zagreba u vojno-strategijskom kontekstu 1914.-1918.
Međunarodni skupovi:
2008. Međunarodni znanstveni skup „Godina 1918.; prethodnice, zbivanja,
posljedice“ u organizaciji Hrvatskoga instituta za povijest s temom “Savez
Hrvatsko-srpske koalicije i bana Ivana Skerlecza u upravljanju Hrvatskom za
vrijeme Prvog svjetskog rata – značaj i posljedice”.
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2014. Međunarodni znanstveni skup “110 godina Hrvatske pučke seljačke
stranke” održan u Križevcima s temom “Nastojanja, promišljanja i upozorenja
Stjepana Radića 1913.-1918.”
2014. Međunarodni znanstveni skup “Hundert Jahre danach – Reflexionen zum
Ersten Weltkrieg održan u Beču s temom „Kroatische Bemühungen um die
Rekonstruktion und den Fortbestand der Österreichisch-Ungarischen Monarchie
1914 -1918“. (“Hrvatska nastojanja u svezi rekonstrukcije i očuvanja AustroUgarske Monarhije 1914. -1918“)
2014. Međunarodni znanstveni skup “Mogersdorf 2014” održan u Kisegu s
temom “Kroatische Frage in Zeiten der Dualismus Krise – Einfluss von Wien,
Budapest und Belgrad, 1902. – 1914.” („Hrvatsko pitanje u razdoblju krize
dualizma – utjecaji Beča, Budimpešte i Beograda 1902. - 1914.“ )
2014. Međunarodni znanstveni skup “1914.- prva godina rata u Trojednoj
kraljevini i Austro-Ugarskoj Monarhiji”u organizaciji Hrvatskog instituta za
povijest, Matice Hrvatske, Mađarskog instituta u Zagrebu i Austrijskog kulturnog
foruma s temom “Hrvatsko-srpski odnosi 1914.

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo
Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Profesor povijesti.

1999.
Sinj i Cetinska krajina u drugoj polovici 17. i prvoj polovici 18. stoljeća

Ustanova

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja

Magistar znanosti

Naslov rada
Ustanova

2007.
Vojna cenzura u Trojednoj kraljevini Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji za
vrijeme Prvog svjetskog rata
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Doktor znanosti

Ustanova

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2011
Ivan Skerlecz Lomnički 1913.-1917. Kraljevski komesar i hrvatski ban
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Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

od 29. 11. 2011. – danas

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište –

Radno mjesto

Docent, Odjel za povijest

Područje rada

Visoko obrazovanje, znanstveno istraživanje

Razdoblje (od–do)

01.04. 1994 do 30. 06. 2008.

Ustanova zaposlenja

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Radno mjesto

Časnik i stručni savjetnik

Područje rada

Vojna povijest

Razdoblje (od–do)

01.06.1992. do 31. 03. 1994.

Ustanova zaposlenja

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Radno mjesto
Područje rada
Razdoblje (od–do)

07.10.1991. do 31. 05. 1992.

Ustanova zaposlenja

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske

Radno mjesto

Vojnik

Područje rada

Obrana Republike Hrvatske od agresora

Stručna djelatnost
2001. Kao dio grupe autora sudjelovao je u organizaciji izložbe „Sjećanje na Domovinski rat“ održane 1.
studenog 2001. u Klovićevim dvorima, a povodom 10-obljetnice početka rata kao i niza tematskih izložbi o
Domovinskom ratu te izradi stručnih kataloga („Bljesak Oluje“, Zagreb, 2005.).
- 2012. Na Hrvatskom instititu za povijest predstavljač Zbornika radova „Feldmaršal Svetozar Barun
Borojević od Bojne (1856.-1920).
-2013. Sudjelovanje u Inicijativnom odboru za obilježavanje stogodišnjice Prvog svjetskog rata (2014.-2018.).
-2013./2014. Stručno vodstvo tijekom snimanja dokumentranog serijala Hrvatske televizije „Hrvatska u
Prvom svjetskom ratu“.
-2014. Kliofest – Festival povijesti. Sudjelovanje na okruglom stolu „Prvi svjetski rat u hrvatskoj memoriji i
historiografiji“.
-2014. recenzent knjige tj. sveučilišnog udžbenika prof. dr. sc. Dubravka Habeka naslova “Povijest medicine.
Uz razvoj primaljstva, porodništva i ginekologije”, Medicinska naklada, Zagreb, 2015.
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