
 

1 

                                                         A k a d e m s k a    g o d i n a    2 0 1 9.  /  2 0 2 0.  

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                                
Fakultet filozofije i religijskih znanosti 
Jordanovac 110, HR – 10 000 Zagreb  

  Ž  I  V  O  T  O  P  I  S            

 
 

 
Opće informacije 

 

Ime i prezime Ivan Antunović 

Datum i mjesto rođenja 26. tranja 1965. Kućani, Prozor, BiH 

Matični broj znanstvenika 287242 

Znanstveno zvanje   profesor 

Znanstveno-nastavno zvanje Izvanredni profesor 

Područje znanstveno rada  Humanističke znanosti 

Polje znanstvenog rada  Teologija 

Grana znanstvenog rada Dogmatska teologija: Ekleziologija, Kršćanska antropologija, Teologalne 
kreposti, Kristologija, Sakrementi  

Znanstveni interesi Interdisciplinaran pristup: Kršćanska antropologija u udonsu s drugim 
srodnim diciplinama, kao što su filozofska antropologija, medicinska 
antropologija, psihološka antropologija. Zatim, teologalne kreposti vjera, 
nada i ljubav u odnosu na druge religije i nevjernike 

Kontakt broj +385 (0)1 2354116 

E-mail adresa iantunovic@ffrz.hr 

  
Akademsko obrazovanje 

 

Akademski stupanj  Doktorat znanosti iz teologije 

Godina stjecanja ak. stupnja 2001. 

Naslov rada Odnos između braka i biti i poslanja Crkve u djelima Karla Rahnera 

Ustanova Papinsko Sveučilište Gregorijana u Rimu 

 
Akademski stupanj  

Licencijat iz teologije 

Godina stjecanja ak. stupnja 1998 

Naslov rada Stvaranje i pobožanstvenjenje.  

Ustanova Papinsko Sveučilište Gregorijana u Rimu 

 

ZNANSTVENO-NASTAVNA DJELATNOST 

  
Znanstvena djelatnost 

 

Sudjelovanje na znanstvenim 
projektima  

1. 2018./2019. 
Suorganizator znanstenog skupa: Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. 
obljetnicu rođenja i 30. godišnjicu smrti. Skup održan 22. studenoga 2019., 
u Zagrebu. 
2. Ak. god., 2018./2019. 
Sudjelovao u projektu pod nazivom: Neobjavljena djela prof. Predraga 
Belića (1919. – 2003.), hrvatskog teologa, povjesničara i prevoditelja. Uz 
15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja. 

Bibliografija  Autorska knjiga:  4 
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Urednička knjiga: 3 
Znanstveni i pregledni radovi u časopisima: 14 
Poglavlja u knjigama: 3 
Stručni radovi: 3 
 

Detaljna bibliografija  287242 

Sudjelovanja na znanstvenim 
i stručnim skupovima  

Domaći znanstveni skupovi:  4 
Međunarodni znanstveni skupovi: 3 
Domaće panel-rasprave: 0 
Međunarodne panel-rasprave: 0 
 

Članstva u znanstvenim 
udrugama 

 
0 

  
Nastavna djelatnost 

 

Fakultet filozofije i religijskih 
znanosti 

Ak. god. 
2006./2007. 

-Teologalne kreposti 
-Kardinalne kreposti u filozofiji i kršćanstvu 

 Ak. god. 
2007./2008. 

-Izabrane teme iz teologije Karla Rahnera 

 2008./2009 -Bog objave 
-Isus Krist pravi Bog i pravi čovjek 

 Ak. god. 
2009./2010. 

-Izabrana pitanja iz kršćanske antropologije 

 Ak. god. 
2010./2011. 

-Brak u monoteističkim religijama 
-Eshatologija u novijoj katoličkoj teologiji 
-Izabrane teme iz teologije Karla Rahnera 

Ak. god. 
2011./2012. 

- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
- Temelji objavljene religije 
- Uvod u religijske znanosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
- Izabrana pitanja iz Kristologije 

Ak. god. 
2012./2013. 

- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
- Uvod u religijske zananosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
-Izabrana pitanja iz Kristologije 

Ak. god. 
2013./2014. 

- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
- Temelji objavljene religije 
- Uvod u religijske zananosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
-Izabrana pitanja iz Kristologije 

 Ak. god. 
2014./2015. 

- Bog objave 
- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
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- Temelji objavljene religije 
- Uvod u religijske zananosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
-Izabrana pitanja iz Kristologije 

 Ak. god. 
2015./2016. 

- Bog objave 
- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
- Temelji objavljene religije 
- Uvod u religijske zananosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
-Izabrana pitanja iz Kristologije 

 Ak. god. 
2016./2017. 

- Bog objave 
- Izabrane teme iz ekleziologije od Tridentskog do Drugog 
vatikanskog koncila 
- Smisao sakramenata 
- Ekumenske i međureligijkse teme u djelima J. Ratzingera 
- Temelji objavljene religije 
- Uvod u religijske zananosti 
- Pojam Crkve prema Svetom pismu SZ i NZ 
-Izabrana pitanja iz Kristologije 

 Ak. god. 
2017./2018. 

-Temelji objavljene religije 
-Kršćanska antropologija 
-Bog objave 
-Ideja obitelji u personalizmu Karola Wojtyle 
-Angeologija i demonologija 

 Ak. god. 
2018./2019. 

-Temelji objavljene religije 
-Kršćanska antropologija 
-Bog objave 
-Crkva u spisima SZ i NZ 
-Izabrane teme iz kristologije 

 Ak. god. 
2019./2020 

-Temelji objavljene religije 
-Kršćanska antropologija 
-Bog objave 
-Angeologija u objavljenim i istočnim religijama 
-Koncept stvaranja u religijama 

 Ak. god.  
2020./2021 

- Isus u kršćanstvu i drugim religijama 
- Koncept stvaranja u religijama 

 

  
RADNO ISKUSTVO 

 

2001. Asistent teologije 
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove u Zagrebu 

2007.-2017. Docent  
Fakultet filozofije i religijskih znannosti Sveučilišta u Zagrebu 
Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove u Zagrebu 
Katolički bogoslovni fakultet 

2017.-2020. Izvanredni profesor 
Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 
Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove u Zagrebu 
Katolički bogoslovni fakultet 
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STRUČNA DJELATNOST 

 

Sudjelovanje na projektima Sudjelovao u projektu pod nazivom: Neobjavljena djela prof. Predraga 
Belića (1919.-2003.) hrvatskoga teologa, povjesničara i preveoditelja. Uz 
15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja. 

Organizacija znanstvenih i 
stručnih skupova 

Organizator stručnih skupova: 
Religijske teme u likovnim umjetnostima. Zbornik radova međunarodnog 
simpozija odrežanog u Zagrebu 13. prosinca 2003., FTI, Zagreb, 2004. 
Religije i život. Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 
2005., FTI, Zagreb, 2006. 
Vjera i politika. Zbornik radova međunarodnog simpozija održang u 
Zagrebu 15. prosinca 2007., FTI, Zagreb, 2009. 
Suorganizator znanstvenog skupa: Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 
100. obljetnicu rođenja i 30. godišnjicu smrti. 

Članstva u odborima i 
radnim tijelima (recenziranja 
ili stvaranja novih 
znanstvenih sadržaja) 

Član odbora za preddiplomske i diplomkse studije FFRZ  
(ak. god. 2018.-2020.) 
Član povjerenstva za osiguravanje kvalitete FFRZ 
(ak. god. 2018.-2020.) 
Član etičkoga povjerenstva FFRZ 
(ak. god. 2018.-2020.) 
Predsjednik odbora za poticanje izvrsnosti studenata FFRZ 
(ak. god. 2018.-2020.) 
Predsjednik knjižničkog vjeća FFRZ 
(ak. god. 2018.-2020.) 

Recenziranje članaka u 
znanstvenim časopisima  

Obnovljeni život – časopis za filozofiju i religijske znanosti 
Bogoslovska smotra 
Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije. Časopis za pastoralnu orijentaciju 

 

  
OSTALE RELEVANTNE AKTIVNOSTI  

 

Prijevodi  Atlas srednjeg vijeka, Mozaik njiega, Zagreb, 2006. (Atlante del medioevo , 
Edizione San Paolo, Milano, 2004).  

 U. M. Lang, Okretanje prema Gospodinu. Orjentacija u liturgijskoj molitvi, 
FTI, Zagreb, 2007. 

 Moyra Doorly, Nema mjesta za Boga, Negacija transcendentnog u 
suvremenoj crkvenoj arhitekturi, FTI, Zagreb, 2008. 

 


