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Ime i prezime

Filip Galović

Znanstveno zvanje

Znanstveni suradnik

Znanstveno-nastavno zvanje

Docent

Područje znanstvenog rada

Humanističke znanosti

Polje znanstvenog rada

Filologija

Grana znanstvenog rada

Matični broj znanstvenika

Kroatistika
dijalektologija hrvatskoga jezika; povijest hrvatskoga jezika;
sociolingvistika; jezikoslovlje; hrvatska kultura
349390

Datum i mjesto rođenja

17. 11. 1982., Split

Broj telefona

+385 (0)1 370 66 74

E-mail adresa

filip.galovic@unicath.hr

Znanstveni interesi

Znanstvena i nastavna djelatnost
Nastavna djelatnost
2017./2018. do sada
Hrvatsko katoličko
sveučilište

2016./2017. do sada

1. Uvod u akademski studij
2. Hrvatski mjesni govori kao dio kulturne baštine
1. Od dijalektologije ka sociolingvistici
2. Jezik i društvo

Znanstvena djelatnost

Detaljna bibliografija

2017 – danas: Govori Makarskoga primorja – dijakronijski i sikronijski pristup (Institut
za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
2015 – danas: Zvučni atlas hrvatskih govora (Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
2015 – 2017: Jadranska priča – interdisciplinarno istraživanje jadranskih narativa
(Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
2014 – 2015: Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome jeziku (Filozofski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu)
Autorske knjige: Uredničke knjige: 6
Znanstveni radovi u časopisima: 14
Poglavlja u knjigama: 9
Stručni radovi: 10
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=349390

Sudjelovanje na

Domaći skupovi:

Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima

Bibliografija
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znanstvenim i
stručnim skupovima

Znanstvena
usavršavanja
Članstvo u
znanstvenim
udrugama

- 2016. „Krize, sukobi i solidarnost u povijesnoj perspektivi“. 5. kongres hrvatskih
povjesničara. Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti – Društvo za
hrvatsku povjesnicu – Sveučilište u Zadru. Zadar.
Međunarodni skupovi:
- 2017. „Jezik i njegovi učinci“. Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.
Rijeka.
- 2016. „13. znanstveni skup o hrvatskim dijalektima“. Hrvatska akademija
znanosti i umjetnosti – Zavod za lingvistička istraživanja – Institut za hrvatski
jezik i jezikoslovlje. Zagreb.
- 2015. „Kroatistika unutar slavističkoga, europskog i svjetskog konteksta“.
Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli. Pula.
- 2015. „Čakavština: čakavski idiomi i hrvatski jezični identitet“. Književni krug
Split – Centar za interdisciplinarne studije Studia Mediterranea Filozofskoga
fakulteta Sveučilišta u Splitu. Split.
listopad 2005. – veljača 2006. – Filozoficka fakulta, Univerzita Komenskeho,
Bratislava
- član, Književni Krug Split
- član, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku
- član, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti

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

doktor znanosti (humanističke znanosti – filologija)

Ustanova

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja

profesor hrvatskoga jezika i književnosti te filozofije

Naslov rada
Ustanova
Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Naslov rada
Ustanova

2015.
Fonologija i morfologija čakavskih govora otoka Šolte

2011.
Cakavizam i osobitosti u vokalnomu i konsonantskomu sustavu govora
Milne na otoku Braču
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
profesor slovačkoga jezika i književnosti
2009.
Hrvatski i slovački korak naprijed u književnosti: Antun Branko Šimić i
Ivan Krasko (komparativna analiza jezika i stila)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

od 2017. do danas
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Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Docent

Područje rada

Znanstveno-nastavna djelatnost

Razdoblje (od–do)

od 2016. do 2017.

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Poslijedoktorand

Područje rada

Znanstveno-nastavna djelatnost

Stručna djelatnost
- član Uredništva znanstvenoga časopisa “Čakavska rič”
- bio je recenzentom radova u hrvatskim znanstvenim časopisima i zbornicima
- bio je jedan od recenzenata u odabiru Državne nagrade za znanost za 2015. godinu
- bio je sudionikom niza javnih predavanja, promocija publikacija i okruglih stolova
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