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Opće informacije  

Ime i prezime Valentina Janković  

Znanstveno zvanje Znanstvena suradnica 

Znanstveno-nastavno zvanje  Docentica 

Područje znanstvenog rada Humanističke znanosti 

Polje znanstvenog rada Povijest 

Grana znanstvenog rada Hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest  

Znanstveni interesi 

Ranonovovjekovno plemstvo i plemićke obitelji Hrvatsko-Slavonskoga 
Kraljevstva, kulturna i društvena povijest hrvatskih zemalja u okviru 
Habsburške Monarhije, povijest žena i povijest svakodnevice u ranom 
novom vijeku  

Matični broj znanstvenika 344796 

Datum i mjesto rođenja 20. siječnja 1980., Zagreb 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 76 

E-mail adresa valentina.jankovic@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

 2012./2013. 

Gospodarska povijest hrvatskih zemalja u europskom kontekstu  
Kulturna povijest hrvatskih zemlja u europskom kontekstu 
Povijest svakodnevice  
Povijest srednje i mediteranske Europe u ranom novom vijeku  
Novovjekovne civilizacije  

 
2013./2014. do  
2016./2017.  

Uvod u akademski studij  
Hrvatske zemlje : 16.- 18. stoljeće 
Novovjekovne civilizacije 
Hrvatska historiografija  

 2017./2018.  

Uvod u akademski studij  
Hrvatske zemlje: 16.- 18. stoljeće 
Novovjekovne civilizacije 
Hrvatska historiografija  
Povijest institucija i državne vlasti hrvatskih zemalja 
Gospodarska i društvena povijest 

 2018./2019. 

Hrvatske zemlje: 16.- 18. stoljeće 
Novovjekovne civilizacije 
Novovjekovni seminar  
Hrvatska historiografija  
Povijest institucija i državne vlasti hrvatskih zemalja 
Gospodarska i društvena povijest  
Hrvatske zemlje u kontekstu srednje i mediteranske Europe  
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Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na  
znanstvenim  
projektima 

2016. suradnica na znanstvenom projektu „Porijeklo, strukture i percepcije 
društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novog vijeka“, Hrvatsko katoličko 
sveučilište, Zagreb 

2017. suradnica na znanstvenom projektu „Percepcije hrvatskih, slavonskih i 
dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku“, Hrvatsko 
katoličko sveučilište, Zagreb  

2019. – 2021. suradnica na znanstvenom projektu „Obitelj kroz povijest – iskazi i 
nositelji identiteta središnje i sjeverozapadne Hrvatske od kasnog srednjeg vijeka 
do modernog doba“, Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb  

Bibliografija 

Autorske knjige:  
Uredničke knjige: 1 (zbornik radova) 
Znanstveni radovi u časopisima: 2 
Poglavlja u knjigama: 3 (znanstveni radovi u zbornicima radova) 
Stručni radovi: 2 

Detaljna bibliografija https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/344796 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: 6 
Međunarodni skupovi: 5 

Znanstvena 
usavršavanja 

 

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Doktor znanosti  

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2013.  

Naslov rada  
Plemićka obitelj Vojković-Vojkffy i društveno-kulturni život Zagreba i 
okolice u 18. stoljeću  

Ustanova Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu  

Akademski stupanj Profesor povijesti  

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2003. 

Naslov rada  Borbe turopoljskog plemstva protiv gospodara Medvedgrada  

Ustanova Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu   
 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) 2018. – danas 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za povijest  

Radno mjesto Docentica  

Područje rada Nastavna i znanstvena djelatnost  
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Razdoblje (od–do) 2013. – 2017.  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za povijest  

Radno mjesto Viša asistentica, poslijedoktorandica (od 2016.) 

Područje rada Nastavna i znanstvena djelatnost  

Razdoblje (od–do) 2012. – 2013.  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište, Odjel za povijest  

Radno mjesto Stručna suradnica, Asistentica  

Područje rada Administrativni poslovi,  nastavna djelatnost  

Razdoblje (od–do) 2011. 

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto Voditeljica studentske službe  

Područje rada Administrativni poslovi  

Razdoblje (od–do) 2008. – 2009.  

Ustanova zaposlenja Profil International, Zagreb  

Radno mjesto Izvršna urednica školskih izdanja (povijest) 

Područje rada Izdavaštvo  

Razdoblje (od–do) 2004. – 2008.  

Ustanova zaposlenja Profil International, Zagreb  

Radno mjesto Asistentica  

Područje rada Izdavaštvo  

 
 


