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Opće informacije  

Ime i prezime Ivan Uldrijan 

Suradničko zvanje Asistent 

Područje znanstvenog rada Društvene znanosti 

Polje znanstvenog rada Informacijske i komunikacijske znanosti 

Grana znanstvenog rada Komunikologija 

Znanstveni interesi Novinarstvo, medijska etika, medijska pedagogija, medijska didaktika 

Matični broj znanstvenika 356123 

Datum i mjesto rođenja 14. 12. 1982., Virovitica 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 51 

E-mail adresa ivan.uldrijan@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište, Odjel za 
komunikologiju 

 
2015./2016. do sada 
 

1. Uvod u komunikologiju (2015./2016., i od 2018./2019.) 
2. Tiskano novinarstvo (od 2015./2016.) 
3. Televizijska produkcija (od 2018./2019.) 
4. Televizijsko novinarstvo (od 2018./2019.) 
5. Područno (sektorsko) izvještavanje za tisak i web (od 
2017./2018.) 
6. Fotonovinarstvo (od 2017./2018.) 
7. Uvod u novinarstvo (od 2015./2016. do 2017./2018.) 

Hrvatski studiji 
Sveučilišta u Zagrebu 

 
2008./2009. do sada 
 

1. Mediji u nastavi (od 2009./2010. do sada – predavanja i 
seminari) 
2. Medijska pedagogija (od 2008./2009. do 2009./2010. – 
seminari) 
3. Novinarska etika (od 2008./2009. do 2009./2010 - 
seminari) 
4. Osnove komunikologije (2008./2009. – seminari) 

Zdravstveno 
veleučilište u Zagrebu 

 
Od 2013./2014. do 
2016./2017. 
 

1. Sestrinstvo i mediji (predavanja i vježbe) 

 

Znanstvena djelatnost 

Bibliografija 

Autorske knjige: 0 
Uredničke knjige: 0 
Znanstveni radovi u časopisima: 0 
Poglavlja u knjigama: 2 



          

               ŽIVOTOPIS NASTAVNIKA HRVATSKOGA KATOLIČKOG SVEUČILIŠTA 

                                                                                                                                                                  

2 

Stručni radovi: 0 

Detaljna bibliografija https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/356123?w_mentor=1 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: 4 
Međunarodni skupovi: 0 

Znanstvena 
usavršavanja 

2019. Poslijediplomski doktorski studij kroatologije, Hrvatski studiji Sveučilišta u 
Zagrebu 

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Doktor znanosti 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2019. 

Naslov rada  
Uloga komentara Glasa Koncila u promicanju slobode javne riječi i 
demokratizacije hrvatskoga društva 

Ustanova Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Diplomirani novinar 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2007. 

Naslov rada  
Antropološko-filozofski temelji osnovnih načela odabranih novinarskih 
kodeksa 

Ustanova Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) 2015 – danas  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto Asistent  

Područje rada Znanost i visoko obrazovanje 

Razdoblje (od–do) 2007 – 2015 

Ustanova zaposlenja Glas Koncila 

Radno mjesto Novinar, Tajnik redakcije 

Područje rada Mediji 

 

Stručna djelatnost 

Prva medijska iskustva stekao je na Radio Daruvaru 1997. godine uređujući i vodeći emisiju „Korak u novi 

dan“. Kao novinar-vanjski suradnik u Glasu Koncila počinje surađivati 2003. godine, a 2007. g. postaje 
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novinar-član Uređivačkoga kolegija, te 2013. g. tajnik redakcije. Jedan je od pokretača emisije „Navrh jezika“ 

u Programu za djecu i mlade Hrvatske televizije u kojoj kao novinar surađuje tijekom 2004. i 2005. godine. 

Godine 2004. kao novinar surađivao je u emisiji „Argumenti“ Hrvatskoga katoličkog radija, a povremeno je 

surađivao i s Informativnom katoličkom agencijom.  

Tekstovi su mu objavljeni u knjigama: „Kako u crkveni brak: vodič na putu prema sakramentu ženidbe“ 

(Glas Koncila, 2011), „Zajedno u Kristu. Pohod pape Benedikta XVI. Hrvatskoj“ (Hrvatska biskupska 

konferencija, Glas Koncila, 2012), „Vjera naših dana: izazovi i ideje za produbljivanje vjere suvremenih 

ljudi“ (Glas Koncila, 2014). Recenzent je knjige „Bez razgovora se ne može. Kvalitetnijim razgovorom do 

sebe i drugih“ prof. dr. sc. Pavla Brajše u izdanju Glasa Koncila (2013.) 

Aktivno je sudjelovao na tridesetak znanstvenih i stručnih skupova, tribina, okruglih stolova i radionica, a 

uz ostalo, bio je i član organizacijskih odbora u pripremi znanstvenih skupova: „Fenomen Glasa Koncila 

1963. – 2013.“ (Glas Koncila, studeni 2013, Zagreb), „Komunikacija i mediji u krizi“ (Hrvatski studiji 

Sveučilišta u Zagrebu, svibanj 2010, Skradin) i „Novi mediji - nove tehnologije - novi moral“ (Hrvatski 

studiji Sveučilišta u Zagrebu, svibanj 2008, Skradin) . 

Glavni je urednik i urednik-mentor studentskoga lista Hrvatskoga katoličkog sveučilišta „Kompas“. Član je 
Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (od 2012. godine) i predavač u okviru projekta „Djeca 
medija“ te Hrvatskoga društva katoličkih novinara (od 2003. godine).   

 


