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Opće informacije
Ime i prezime

Dragan Glavaš

Suradničko zvanje

Asistent

Područje znanstvenog rada

Društvene znanosti

Polje znanstvenog rada

Psihologija

Grana znanstvenog rada

Matični broj znanstvenika

Opća psihologija
Sportska psihologija, statistika, kognitivna psihologija, istraživačke
metode
344763

Datum i mjesto rođenja

11. 11. 1986., Mostar, BiH

Broj telefona

+385 (0)1 370 66 27

E-mail adresa

dragan.glavas@unicath.hr

Znanstveni interesi

Znanstvena i nastavna djelatnost
Nastavna djelatnost
Hrvatsko katoličko
sveučilište
Hrvatsko katoličko
sveučilište
Hrvatsko katoličko
sveučilište
Univerzitet Džemal
Bijedić, Mostar

2012. do sada

-Deskriptivna statistika,
-Inferencijalna statistika,

2013. do sada

-Modeli analize varijance

2012. do 2013

-Parapsihologija

2011. do 2012

-Edukacijska psihologija
-Razvojna psihologija
-Metodika nastave u psihologiji

Znanstvena djelatnost
Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima
Detaljna bibliografija
Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima
Znanstvena
usavršavanja

2008. - Suradnja na projektu analize hrvatskog tiska o Hrvatskoj vojsci - Institut
za društvena istraživanja Ivo Pilar,
2014. – Sudionik na projektu: „Identitet muškarca u hrvatskom društvu“,
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=344763
Domaći skupovi: 1
Međunarodni skupovi::2
Poslijediplomski doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu
Producing and sharing knowledge in the world od sport – Research methods and
publishing strategies for PhD students in sport psychology and the neighboring
disciplines

1

ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA

Nagrade i priznanja u
području znanosti
Članstvo u
znanstvenim
udrugama

1st Webdatanet Training Scholl, Ljubljana: Implementing a high-quality web-survey
Facijalna ekspresija emocija i razotkrivanje laži
Stipendija Američke biskupske konferencije
Stipendija Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za uspjeh na prijemnom
ispitu
Stipendija Nacionalne Zaklade u Zagrebu za prosječnu ocjenu na prvoj godini
diplomskog studija
Član Hrvatskog psihološkog društva, Sekcija za psihologiju sporta
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Akademsko obrazovanje i radno iskustvo
Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada
Ustanova

Magistar psihologije
2010
Obilježja uspješnijih i manje uspješnih osnovnih škola u Republici
Hrvatskoj
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada

Prvostupnik psihologije

Ustanova

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

2008

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

2012. do sada

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Razdoblje (od–do)

Asistent na Odjelu za psihologiju
Asistent na predmetima deskriptivna statistika, inferencijalna statistika,
modeli analize varijance
Sudjelovanje u znanstvenim projektima
2011. do 2012..

Ustanova zaposlenja

Univerzitet Džemal Bijedić, Mostar

Radno mjesto

Asistent na Odsjeku psihologije
Asistent na predmetima edukacijska psihologija I , edukacijska
psihologija II, razvojna psihologija,

Područje rada

Područje rada

Stručna djelatnost
Suosnivač i tajnik udruge za psihološku edukaciju i razvoj sportaša - UPERS
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