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Opće informacije  

Ime i prezime Hrvoje Kekez 

Znanstveno zvanje viši Znanstveni suradnik 

Znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor 

Područje znanstvenog rada humanističke znanosti 

Polje znanstvenog rada povijest 

Grana znanstvenog rada hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest 

Znanstveni interesi 

hrvatsko i slavonsko srednjovjekovno plemstvo, povijesna topografija, 
srednjovjekovni tvrdi gradovi, osmanska ugoza, hrvatska heraldička 
baština 

Matični broj znanstvenika 292223 

Datum i mjesto rođenja 03.04.1980., Zagreb 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 25 

E-mail adresa hrvoje.kekez@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2012./2013. do 
danas 
 

Hrvatske zemlje u ranom srednjem vijeku 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2014./2015. do 
danas 
 

Povijest Bizanta 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2017./2018. do 
danas 
 

Osmanlije i hrvatske zemlje tijekom 16. stoljeća 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2017./2018. do 
danas 

Povijest institucija i političke uprave hrvatskih zemalja 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2018./2019.  Hrvatska historiografija 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2012./2013. do 
2017./2018. 

Uvod u arhivistiku 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2012./2013. do 
2017./2018. 

Urbana povijest 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2012./2013. i 
2013./2014 

Hrvatska heraldička baština 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2013./2014. do 
2017./2018. 

Srednjovjekovna Crkva 
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Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na 
znanstvenim 
projektima 

2006. – 2007. – suradnik na znanstveno istraživačkom projektu "Hrvatski plemićki 
rodovi, njihovi posjedi i utvrđeni gradovi" – Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
2007. – 2012. - suradnik na znanstveno istraživačkom projektu "Hrvatsko 
srednjovjekovlje: plemstvo i pučanstvo, vlasti i institucije" – Hrvatski institut za 
povijest, Zagreb 
2009. – danas – suradnik na međunarodnom projektu "International Medieval 
Bibliography" – Institute for Medieval Studies, University of Leeds, Ujedinjeno 
Kraljevstvo 
2007. – 2008. – suradnik na projektima "Hrvatska enciklopedija", "Leksikon 
Marina Držića" i "Hrvatski biografski leksikon" – Leksikografski zavod "Miroslav 
Krleža", Zagreb 
2016. – voditelj projekta „Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita 
hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka“, Hrvatsko katoličko sveučilište, 
Zagreb 
2017. – voditelj projekta „Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u 
kasnom srednjem i ranom novom vijeku“, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 

Bibliografija 

Autorske knjige: 8 (1 znanstvena monografija, 4 popularno-znanstvene 
monografije, 3 priručnika) 
Uredničke knjige: 3 (zbornici radova sa znanstvenih skupova) 
Znanstveni radovi u časopisima: 19 
Poglavlja u knjigama: 15 (znanstveni radovi u zbornicima radova) 
Stručni radovi: 40-tak 

Detaljna bibliografija https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292223 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: 25 
Međunarodni skupovi: 15 

Znanstvena 
usavršavanja 

kolovoz, 2009. – prosinac, 2009. - Institute for Medieval Studies, University of 
Leeds, Ujedinjeno Kraljevstvo 
siječanj, 2010. - Institute of Historical Research, University of London, Ujedinjeno 
Kraljevstvo 
kolovoz 2014. – prosinac, 2014. – Nanovic Institite for European Studies, 
University of Notre Dame, Indiana, Sjedinjene Američke Države 
lipanj, 2018. – Menodsa College of Buissnes, University of Notre Dame, Indiana, 
Sjedinjene Američke Države 

Članstvo u 
znanstvenim 
udrugama 

Društvo za hrvatsku povjesnicu, Hrvatsko zastavoslovno i heraldičko društvo 

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj doktor znanosti 
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Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2012. 

Naslov rada  Plemićki rod Babonića do kraja 14. stoljeća 

Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Hrvatski studiji 

Akademski stupanj Profesor povijesti i informatologije (smjer: arhivistika) 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2004. 

Naslov rada Grbovnice cara Leopolda I. 

Ustanova Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) prosinac 2017. - danas  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjela za povijest 

Radno mjesto izvanredni profesor 

Područje rada znanost i sveučilišna nastava 

Razdoblje (od–do) srpanj 2012. – prosinac 2017. 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjela za povijest 

Radno mjesto docent 

Područje rada znanost i sveučilišna nastava 

Razdoblje (od–do) svibanj 2012. – srpanj 2012. 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjela za povijest 

Radno mjesto viši asistent  

Područje rada znanost i sveučilišna nastava 

Razdoblje (od–do) veljača 2012. - svibanj 2012. 

Ustanova zaposlenja Hrvatski institut za povijest, Odjel za srednjovjekovnu povijest, Zagreb 

Radno mjesto viši asistent 

Područje rada znanost 

Razdoblje (od–do) prosinac 2006. – veljača 2012. 

Ustanova zaposlenja Hrvatski institut za povijest, Odjel za srednjovjekovnu povijest, Zagreb 

Radno mjesto asistent 

Područje rada znanost 

Razdoblje (od–do) svibanj 2005. – prosinac 2012. 

Ustanova zaposlenja Hrvatski državni arhiv, Zagreb 

Radno mjesto arhivist pripravnik 

Područje rada kultura 

Razdoblje (od–do) ožujak 2005. – travanj 2005. 

Ustanova zaposlenja OŠ Jordanovac, Zagreb 

Radno mjesto nastavnik povijesti 
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Područje rada osnovnoškolsko obrazovanje 

 

Stručna djelatnost 

 
 

 


