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Opće informacije  

Ime i prezime Martina Knežević 

Znanstveno zvanje Znanstvena suradnica 

Znanstveno-nastavno zvanje Docentica 

Područje znanstvenog rada Društvene znanosti 

Polje znanstvenog rada Psihologija 

Grana znanstvenog rada Biološka psihologija 

Znanstveni interesi 
Biološka psihologija, razvojna kognitivna neuroznanost, 
neuropsihologija, kvalitativna metodologija 

Matični broj znanstvenika 291525 

Broj telefona +385 (0)1 370 66 05 

E-mail adresa martina.knezevic@unicath.hr 

 

Znanstvena i nastavna djelatnost 
 

Nastavna djelatnost 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2018. – trenutno 
 

Emocije  
Kvalitativna metodologija 
Mozak, znanje i obrazovanje 
Neuropsihologijska procjena djece i odraslih 

Hrvatsko katoličko 
sveučilište 

2018. - 2019. 
 

Emocije  
Kvalitativna metodologija 
Socijalna psihologija I 

Hrvatski studiji, 
Sveučilište u Zagrebu 

2013. – 2018. 
 

Osnove biološke psihologije 
Neurobiologija normalnog ponašanja 
Studentska praksa 
Praktične vježbe predmetne metodike (psihologija) 
Pedagoška psihologija (za nepsihologe) 

Hrvatski studiji, 
Sveučilište u Zagrebu 

2007. – 2013. 
 

Osnove biološke psihologije 
Neurobiologija normalnog ponašanja 
Praktikum biološke psihologije 
Razvojna neurobiologija 
Neurobiologija poremećaja ponašanja i psihičkih bolesti 
Osnove stanične biologije i genetike 

 

Znanstvena djelatnost 

Sudjelovanje na 
znanstvenim 
projektima 

2019. – 2021. Voditeljica trogodišnjeg znanstveno-istraživačkog projekta 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta: „Obiteljska dinamika, zdravlje i dobrobit 
hrvatskih obitelji u svjetlu ratnih i poratnih iskustava“ 
2017. - 2018. Suradnica na projektu: „Biopsihosocijalni prediktori kvalitete života 
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starijih osoba s obzirom na oblik stanovanja“; potpora Sveučilišta u Zagrebu. 
2016. - 2017. Fulbrightova stipendistica na projektu: „Effects of binge drinking on 
cognitive functions in young adults: A multimodal approach“; Državno 
Sveučilište u San Diegu, Kalifornija, SAD (Psychology Department, Spatio-Temporal 
Brain Imaging Lab, Centre for Cognitive Neuroscience, San Diego State University). 

2016. - 2017. Suradnica na projektu: „Dugoročni i kratkoročni prediktori kvalitete 
spavanja i zadovoljstva životom starijih osoba“; potpora Sveučilišta u Zagrebu. 

2014. - 2015. Suradnica na projektu:  „Doprinos kognitivnih funkcija i pokazatelja 
kvalitete spavanja u predviđanju duljine života starijih osoba“; potpora 
Sveučilišta u Zagrebu. 

2013. - 2014. Voditeljica istraživanja: „Socijalna kognicija kod branitelja“ na 
projektu Ministarstva branitelja „Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje 
kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, 
stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog 
branitelja Domovinskog rata“. Nositelj projekta: Zbor udruga veterana hrvatskih 
gardijskih postrojbi. 

2011. - 2014. Voditeljica projekta: „Ispitivanje stavova i ponašanja posjetitelja 
zagrebačkog zoološkog vrta“ u suradnji sa Zoološkim vrtom grada Zagreb. 

2010. - 2011. Stipendistica Hrvatske zaklade za znanost i nizozemskog 
Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti za rad na projektu: „Cognitive 
development in late adolescence: neuropsychology and functional 
neuroimaging“, Sveučilište u Amsterdamu (Institute for Brain and learning, Faculty 
of Psychology and Education, VU University Amsterdam, NL). 

2009. - 2012. Znanstvena novakinja u suradničkom zvanju asistentice na projektu: 
„Evolucijski naturalizam i problem moralnog znanja“, potpora Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske. 

2007. - 2012. Suradnica na projektu: „Putevi migracije hipokampalnih GABA-
ergičkih neurona u majmuna i čovjeka“, potpora Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa Republike Hrvatske. 

Bibliografija 

Autorske knjige: 2 
Znanstveni radovi u časopisima: 9 
Stručni radovi: 2 

Detaljna bibliografija http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291525 

Sudjelovanje na 
znanstvenim i 
stručnim skupovima 

Domaći skupovi: 4 
Međunarodni skupovi: 15 

Znanstvena 
usavršavanja 

2016. - 2017. Sveučilište u San Diegu, Kalifornija, SAD (Psychology Department, 
Spatio-Temporal Brain Imaging Lab, Centre for Cognitive Neuroscience, San Diego State 
University) 

2010. - 2011. Sveučilištu u Amsterdamu, Nizozemska (Institute for Brain and learning, 
Faculty of Psychology and Education, VU University Amsterdam, NL) 

Nagrade i priznanja u 
području znanosti 

2016. - 2017. Fulbrightova nagrada za poslijedoktorande 

2011. Stipendija za izvrsne studente  „HSP Huygens Programme“ nizozemskog 
Ministarstva obrazovanja, kulture i znanosti 
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2011. stipendija za izvrsne studente nizozemskog Ministarstva obrazovanja, 
kulture i znanosti „HSP Huygens Programme“ 

2010. stipendija za doktorande Hrvatske zaklade za znanost 

2001. - 2002. Nagrada Rektora Sveučilišta u Zagrebu za studentski rad (u 
koautorstvu) 

Članstvo u 
znanstvenim 
udrugama 

Hrvatska psihološka komora, Hrvatsko udruženje za bihevioralno-kognitivne 
terapije, Central European Cognitive Science Association, Society for Neuroscience  

 

Akademsko obrazovanje i radno iskustvo 
 

Akademsko obrazovanje 

Akademski stupanj doktorica znanosti 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2013. 

Naslov rada  
Promjene u izvršnim funkcijama i neuralnoj elektrofizološkoj aktivnosti 
tijekom mlade odrasle dobi 

Ustanova 

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski znanstveni studij „Jezik i 
kognitivna neuroznanost“, Centar za poslijediplomske studije, 
Sveučilište u Zagrebu 

Akademski stupanj magistra psihologije 

Godina stjecanja akademskog 
stupnja 

2004. 

Naslov rada 
Usporedba morfologije asocijativnih neurona različitih područja čeonog 
režnja kore velikog mozga u čovjeka 

Ustanova Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu 
 

Radno iskustvo 

Razdoblje (od–do) od 2018. - danas  

Ustanova zaposlenja Hrvatsko katoličko sveučilište 

Radno mjesto docentica 

Područje rada nastavna djelatnost, znanstveno-istraživački rad 

Razdoblje (od–do) 2007. -  2018. 

Ustanova zaposlenja Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu 

Radno mjesto 2013. - 2018. poslijedoktorandica; 2007. - 2013. Znanstvena novakinja-asistentica  

Područje rada nastavna djelatnost, znanstveno-istraživački rad 

Razdoblje (od–do) 2005. - 2006.  

Ustanova zaposlenja Electus ljudski potencijali d.o.o. 

Radno mjesto Specijalist za psihologijsko testiranje 

Područje rada psihologijsko testiranje, regrutacija i selekcija kandidata 
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Stručna djelatnost 

Predsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora 2. međunarodnog znanstveno-stručnog 
skupa Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta s temom „Mozak i um: promicanje dobrobiti 
pojedinca i zajednica“ održanog 12. – 14. prosinca 2019. godine. 

Recenzentica radova za časopise Biological Psychology, Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, Govor, 
Psihologijske teme. 

 


