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Opće informacije  

Ime i prezime Vjera Brković 

Znanstveno zvanje  

Znanstveno-nastavno zvanje predavač 

Područje znanstvenog rada Društveno-humanističke znanosti 

Polje znanstvenog rada Povijest/Pedagogija 

Grana znanstvenog rada  

Znanstveni interesi  

Matični broj znanstvenika  

Datum i mjesto rođenja 17. 09. 1978., Šibenik 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 83 

E-mail adresa vjera.brkovic@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2017./2018. do sada 
 

Metodika nastave povijesti 
Metodičke vježbe 
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju 
Teorije odgoja i obrazovanja u praksi 

XI. gimnazija 
2005. do 2017. 
 

Nastava povijesti u gimanziji, za sve razrede 

Hrvatski studiji 
 
Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2008. do 2017. 
 
2014. do 2017 

Voditelj vježbaonice za studente-stručna praksa 

 

Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na 
znanstvenim 
projektima 

Napišite imena 

Bibliografija 

Znanstveni radovi u časopisima:  

Vjera Brković, „Modeli i iskustva intelektualnog transfera u 
razdoblju(proto)modernizacije.” Povijesni prilozi, 56 (2019.), 6 str. 
(A1),https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329170 

Vjera Brković, Rona Bušljeta, "Nastavne strategije za poticanje razvoja kreativnosti 

u nastavi povijesti", Nova prisutnost, Vol. XVII No. 3 (2019.), 14 str. (A1) 

https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=329170
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https://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_Nova_prisutnost.pdf 

Key competence acquisition – an analysis of the teacher training program in the 
republic of croatia https://iated.org/inted/ (Web of Science) 

Stručni radovi:  

Udžbenik povijesti za 5 razred osnovne škole; A. Birin, V. Brković, A. Finek, D. 
Finek, E.K. Glazer, T. Šarlija, Zagreb, 2018. Alfa  

Udžbenik povijesti za 5 razred osnovne škole; Vjera Brković, Rona Bušljeta, 

Hrvoje Gračanin, Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Povijest je „učiteljica 

života“ 5, Merdijani, 2019. 

Radna bilježnica; Vjera Brković, Rona Bušljeta, Hrvoje Gračanin, Mladen 

Tomorad, Radna bilježnica Povijest 5, Merdijani, 2019. 

Udžbenik povijesti za 1 razred gimnazije;Vjera Brković, Rona Bušljeta, Hrvoje 
Gračanin, Mladen Tomorad, Ivana Malus Tomorad, Povijest 1, gimnazijski udžbenika, 
Merdijani, 2019. 

 

Detaljna bibliografija http://bib.irb.hr/ upišite Vaš točni link 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: xx 
Međunarodni skupovi: xx 

Znanstvena 
usavršavanja 

  

Članstvo u 
znanstvenim 
udrugama 

 

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj Profesor povijesti i pedagogije 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2005. 
2017. promaknuće u zvanje profesora mentora 

Naslov rada                      
Splitski nadbiskup Lovro i 
njegovo doba 

 

Ustanova 
 Filozofski fakultet u Zagrebu 

 

Akademski stupanj  

https://hrcak.srce.hr/upute/impressum_hr_Nova_prisutnost.pdf
https://iated.org/inted/
http://bib.irb.hr/
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Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

 

Naslov rada  

Ustanova  

Akademski stupanj  

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

 

Naslov rada  

Ustanova  
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) od 2017. - danas  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto predavač 

Područje rada Povijest/pedagogija 

Razdoblje (od–do) 1998.-2000. 

Ustanova zaposlenja DV „Brat Sunce“ 

Radno mjesto odgajatelj 

Područje rada Predškolska pedagogija 

Razdoblje (od–do) Od 2005.-2017. 

Ustanova zaposlenja XI. gimnazija, Savska cesta 77, Zagreb 

Radno mjesto 
  

Prof. mentor povijesti 

Područje rada Povijest  

Razdoblje (od–do)  

Ustanova zaposlenja  

Radno mjesto  

Područje rada  

Razdoblje (od–do)  

Ustanova zaposlenja  

Radno mjesto  

Područje rada  

 

Stručna djelatnost 

 
- rad s učenicima u nastavnom procesu i izvan njega, pripremanje učenika za natjecanja (županijska i 

državna nastave povijesti).  
- voditelj projekta „Ponos domovine“-priznanje i zlatna plaketa MZO za mentorski rad 
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- mentor pripravniku za stručni ispit. 2011.g.  
- mentor-sustručnjak pripravnicima na Državnom stručnom ispitu iz povijesti.2016./2017.  
- radionica na stručnom skupu za nastavnike i pripravnike povijesti 2016.g. “Pisanje pripreme za 

nastavni sat” 
- mentorstvo studentima povijesti (hospitacije) Hrvatskih studija od 2008. do 1917.g. i studentima 

Hrvatskog Katoličkog sveučilišta od 2014. do 2017.g. 
- 3.2. 2018. radionica i predavanje za mentore sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu; 

„Strategije i izazovi rada sa studentima“  
- 26.6. 2018 Državni stručni skup za nastavnike i učitelje povijesti; Povijesni izvori u historiografiji i 

povijesti (organizacija i izrada nastavnih materijala za nastavnike, objava materijala na mrežnim 
stranicama AZOO) povijestihttps://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=6714&naziv=struni-
skup-povijesni-izvori-u-historiografiji-i-nastavi-odran-u-zagrebu 

- 28.8. 2018 Županijsko vijeće u Đakovu na nastavnike povijesti osiječko-baranjske 
županije;“Osuvremenjavanje nastave povijesti“ 

- 24.4. 2018. član Vijeća PN-a Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
- 20. listopada 2018. član i ispitivač metodike, Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za 

pripravnike nastavnike povijesti za osnovne škole 
- 8. listopada 2018. član i ispitivač metodike, Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita za 

pripravnike nastavnike povijesti za srednje škole 
- 13.12. 2018. član radne skupine za izradu predmetnog kurikuluma nastave povijesti,  stručnjak u 

odgoju i obrazovanju za srednje škole  
- “Didaktičko-metodička analiza nastavnog sata”-predavanje za pripravnike na Skupu za pripravnike 

osnovnih i srednjih škola https://www.azoo.hr/index.php?view=event&id=6292&naziv=skup-za-
pripravnike-ucitelje-i-nastavnike-povijesti 

- 31. ožujka 2019. kurikulum nastavnog predmeta Povijest 
https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_557.html?fbclid=IwAR29okZxBKn-CZL-
q_TAG5Che421FJgUN5inia7xnxBuB1nmSZVswq2bG3Q 

- 28. studenog 2019. godine član Državnog povjerenstva za provedbu Natjecanja iz povijesti 
učenika/ica osnovnih i srednjih škola u školskoj godine 2019./2020. 

 

 

https://www.azoo.hr/index.php?view=event&id=6292&naziv=skup-za-pripravnike-ucitelje-i-nastavnike-povijesti
https://www.azoo.hr/index.php?view=event&id=6292&naziv=skup-za-pripravnike-ucitelje-i-nastavnike-povijesti
https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=6714&naziv=struni-skup-povijesni-izvori-u-historiografiji-i-nastavi-odran-u-zagrebu
https://www.azoo.hr/index.php?view=event&id=6292&naziv=skup-za-pripravnike-ucitelje-i-nastavnike-povijesti
https://www.azoo.hr/index.php?view=event&id=6292&naziv=skup-za-pripravnike-ucitelje-i-nastavnike-povijesti
https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_557.html?fbclid=IwAR29okZxBKn-CZL-q_TAG5Che421FJgUN5inia7xnxBuB1nmSZVswq2bG3Q
https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_03_27_557.html?fbclid=IwAR29okZxBKn-CZL-q_TAG5Che421FJgUN5inia7xnxBuB1nmSZVswq2bG3Q

