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Opće informacije
Ime i prezime

Nika Đuho

Znanstveno-nastavno zvanje

Asistentica

Područje znanstvenog rada

Društvene znanosti

Polje znanstvenog rada

Sociologija

Grana znanstvenog rada

Datum i mjesto rođenja

Upravljanje i javne politike
Urbana sociologija, Teorija javnog izbora, Anketno istraživanje, Javne
politike
23. 04. 1993., Cagliari, Italija

Broj telefona

+385 (0)1 370 66 32

E-mail adresa

nika.djuho@unicath.hr

Znanstveni interesi

Znanstvena i nastavna djelatnost
Nastavna djelatnost
Hrvatsko katoličko
sveučilište

2018. - do sada

Teorija javnog izbora, Urbana sociologija,
Makroekonomija, Upravljanje osobnim financijama

Znanstvena djelatnost
ožujak 2017. – lipanj 2017. Vanjski suradnik
Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, Zagreb
„Sekundarno stanovanje i socijalna održivost manjih lokalnih zajednica“

Sudjelovanje na
znanstvenim
projektima

Bibliografija

siječanj 2017. – rujan 2017. Suradnik – administrator
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb
„Unicath survey za online anketna istraživanja“
siječanj 2016. – prosinac 2016. Suradnik
Hrvatsko katoličko sveučilište
„Studija utjecaja različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja“
rujan 2014. – rujan 2014. Vanjski suradnik
Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, Zagreb
„Putne navike građana RH“
Znanstveni radovi u časopisima: 2
Stručni radovi: 1

Detaljna bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=nika+%C4%91uho&by=author

Sudjelovanje na
znanstvenim i
stručnim skupovima

Domaći skupovi: 2
Međunarodni skupovi: 2
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Nagrade i priznanja

Rektorova nagrada za najboljeg studenta na diplomskom studiju sociologije
Rektorova nagrada za najboljeg studenta na preddiplomskom studiju sociologije
Priznanje za najboljeg studenta na drugoj godini diplomskog studija sociologije
Priznanje za najboljeg studenta na prvoj godini diplomskog studija sociologije
Priznanje za najboljeg studenta na trećoj godini preddiplomskog studija
sociologije
Priznanje za najbolju volonterku Volonterske skupine Hrvatskog katoličkog
sveučilišta

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

Magistra sociologije

Ustanova

Hrvatsko katoličko sveučilište

Akademski stupanj
Godina stjecanja akademskog
stupnja
Ustanova

Sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) sociologije

2017.
Uloga javnosti u održivom upravljanju dubrovačkom starom jezgrom

2015.
Hrvatsko katoličko sveučilište

Dodatno obrazovanje
Stečeni naziv

Voditeljica izradbe i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Godina obrazovanja

2018.

Naslov rada

Primjena HKO-a na razini visokog obrazovanja

Ustanova

Pučko otvoreno učilište Algebra

Radno iskustvo
Razdoblje (od–do)

2018. - danas

Ustanova zaposlenja

Hrvatsko katoličko sveučilište

Radno mjesto

Asistentica

Područje rada

Sociologija

Razdoblje (od–do)

2017. (studeni) – 2018. (ožujak)

Ustanova zaposlenja

MediaNet d.o.o.

Radno mjesto

Vanjski suradnik - analitičar

Područje rada

Analiza medijskog sadržaja
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Stručna djelatnost
prosinac 2018. – Koordinator radne skupine anketnog istraživanja za potrebe Hrvatske radiotelevizije
Radno područje: Sociologija medija, Anketno istraživanje
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