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Opće informacije

Ime i prezime
Datum i mjesto rođenja
Matični broj znanstvenika
Znanstveno zvanje
Znanstveno-nastavno zvanje
Područje znanstveno rada
Polje znanstvenog rada
Grana znanstvenog rada
Znanstveni interesi
Kontakt broj
E-mail adresa

Anto Mišić
20. rujna 1953. – Živinice (BiH)
183483
Znanstveni savjetnik - trajno
Redoviti profesor - trajno
Humanističko
Filozofija i teologija
Povijest filozofije
Metafizika, hrvatska filozofija, ranokršćanska filozofija i književnost
098 / 9299288
amisic@ffrz.unizg.hr

Akademsko obrazovanje
Akademski stupanj Doktorat znanosti iz filozofije.
Godina stjecanja ak. stupnja 1994.
Naslov rada Metafisica della luce in "Nova de universis philosophia" di Franciscus
Patricius (Metafizika svjetla u «Novoj sveopćoj filozofiji» Frane Petrića).
Ustanova Pontifica Universitas Gregoriana (Papinskom sveučilištu Gregoriana) u
Rimu.
Magisterij iz filozofije
Akademski stupanj
Godina stjecanja ak. stupnja 1991.
Naslov rada Itinerario dall'anima al Dio nelle Confessioni di s. Agostino (Put od duše
Bogu u Ispovijestima sv. Augustina).
Ustanova Pontifica Universitas Gregoriana (Papinskom sveučilištu Gregoriana) u
Rimu.
Magisterij iz patrologije i patrističkih znanosti.
Akademski stupanj
Godina stjecanja ak. stupnja 1988.
Naslov rada I ministri ordinati nell'epistolario di s. Girolamo.
Ustanova Pontifica Universitas Lateranensis, - Istitutum Patristicum
«Augustinianum» (Papinsko lateransko sveučilište - Patristički institut
«Augustinianum»)
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ZNANSTVENO-NASTAVNA DJELATNOST
Znanstvena djelatnost

Sudjelovanje na znanstvenim
projektima
Bibliografija Autorska knjiga: 1
- Rječnik filozofskih pojmova, Verbum, Split, 2000. str. 395.
Urednička knjiga: 3
- Crkva i zdravo društvo – zbornik, Zagreb 1999. str. 196.
- Oči vjere - (zbornik), Zagreb, 2002. str. 264
- Predrag Belić S.J. o početcima isusovačkog djelovanja na Balkanu. - Isusovci
i Južni Slaveni u XVI. Stoljeću - (monografija), Zagreb, 2019.
Radovi u časopisima 22 - (Crosbi)
Poglavlja u knjigama: 18 – (Crosbi)
Radovi u zbornicima skupova - 6 (Crosbi)
Sažeci sa skupova: 2 – (Crosbi)
Detaljna bibliografija https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/183483
Sudjelovanja na znanstvenim Domaći znanstveni skupovi: 15
i stručnim skupovima Međunarodni znanstveni skupovi: 13
Domaće panel-rasprave: više - nisam vodio evidenciju
Međunarodne panel-rasprave: više - nisam vodio evidenciju
Članstva u znanstvenim Član Matice hrvatske (odsjek za filozofiju) i uredničkoga vijeća nekoliko
udrugama znanstvenih časopisa. Član sam evropske udruge isusovačkih filozofa
(JESFIL) i hrvatskog društva za promicanje filozofije.

Nastavna djelatnost
Fakultet filozofije i religijskih Predavanje
znanosti
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Predavanje
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar
Seminar

Ranokršćanska literatura – Patrologija – od 1988. do
2020.
Povijest Crkve – od 1993. do 2020. - (s prekidima)
Metafizika (Ontologija) od 1995. do 2019.
Hrvatski renesansni filozofiji – od 1995. (više godina)
Filozofija prirode – Kozmologija – od 1999. do 2018.
Hrvatska filozofija - od 2018. do 2020.
Augustin - "Ispovijesti": - šk. g. 1994-1995.
Augustin - "Božanska država": - šk. g. 1994-1995.
Problem zla u povijesti filozofije: - šk. g. 1995-1996.
Biblija i Kur'an - usporedni tekstovi: šk. g. 1995-1996.
Hrvatski filozof Franjo Petrić: šk. g. 1996-1997.
Smrt kao filozofsko-religijski problem: šk. g. 1997-1998.
Važniji filozofski pojmovi, šk. g. 1999.-2000.
Komprehenzivni seminar – od 2000. do 2020.
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RADNO ISKUSTVO
12. srpnja 2012.
10. srpnja 2007.
14. svibnja 2001.

12. prosinca 2000.
17. travnja 1994.

Redoviti profesor u trajnom zvanju
Filozofski fakultet Družbe Isusove – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
Redoviti profesor
Filozofski fakultet Družbe Isusove – Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu.
Dekan FFDI-a – izbor je potvrdila vatikanska Kongregacija za katolički
odgoj, prvo na dva a potom i na treći mandat (ukupno 9 godina). Prije i
poslije dekanata bio sam prodekan.
Izvanredni profesor
Filozofski fakultet Družbe Isusove.
Docent (filozofije)
Filozofski fakultet Družbe Isusove.

STRUČNA DJELATNOST
Sudjelovanje na projektima
Organizacija znanstvenih i
stručnih skupova
Članstva u odborima i
radnim tijelima (recenziranja
ili stvaranja novih
znanstvenih sadržaja)
Recenziranje članaka u
znanstvenim časopisima

Bio voditelj dva znanstvenog projekta i sudionik u još barem tri.
Nisam vodio evidenciju - barem u pet.
Član Vijeća Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, Matičnog odbora
nacionalnog vijeća za znanost za područje humanističkih znanosti – polje
filozofija i teologija. Recenzirao sam više studijskih programa i evaluaciju
jedne znanstvene institucije.
Napisao sam pedesetak recenzija članaka u znanstvenim časopisima nisam vodio točnu evidenciju.

OSTALE RELEVANTNE AKTIVNOSTI
Prijevodi
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