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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 BARBARA ĆUK 

Datum i mjesto rođenja 12. rujna 1974., Zagreb  

Matični broj znanstvenika 314576 

Znanstveno zvanje  Znanstvena suradnica 

Znanstveno-nastavno zvanje Docentica 

Područje znanstveno rada  Humanističke znanosti 

Polje znanstvenog rada  Filozofija 

Grana znanstvenog rada Povijest filozofije; Filozofija spoznaje, Metafilozofija, Antropologija, 
Metafizika 

Znanstveni interesi Povijest filozofije, povijest filozofkinja, intencionalnost i memorija, 
metafilozofska promišljanja, utjecaj suvremene tehnike na čovjeka i 
njegovo seberazumijevanje, metafizička pozadina filozofskih disciplina, 
pitanje vremena.  

Kontakt broj - 

E-mail adresa barbara.cuk@ffrz.unizg.hr 

  
 

Akademsko obrazovanje 
 

 

Akademski stupanj  Doktorica znanosti  

Godina stjecanja ak. stupnja 2011. 

Naslov rada Metafizika u djelima Ivana Dunsa Skota - Mjesto značenje i struktura 
čuđenja, dvojbe i pitanja 

Ustanova Filozofski fakultet Družbe Isusove 

  

 
Akademski stupanj  

 
Magistrica znanosti 

Godina stjecanja ak. stupnja 2007.  

Naslov rada Anselmov unum argumentum kao očitovanje veze između Boga bitka i 
umne naravi čovjeka 

Ustanova Filozofski fakultet Družbe Isusove 

  

Akademski stupanj Profesorica filozofije i komparativne književnosti 

Godina stjecanja ak. stupnja 1999. 

Naslov rada Metafora, analogija, alegorija 

Ustanova Filozofski fakultet  

 

 

 



 

2 

 

ZNANSTVENO-NASTAVNA DJELATNOST 

  
Znanstvena djelatnost 

 

Sudjelovanje na znanstvenim 
projektima  

Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Tko su te filozofkinje?, voditeljica 
projekta, FFRZ 

Bibliografija   
Autorska knjiga:  1 
Urednička knjiga: 1 
Znanstveni i pregledni radovi u časopisima: 6 
Poglavlja u knjigama: 5 
Stručni radovi: 2 
 

Detaljna bibliografija  https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/314576  

Sudjelovanja na znanstvenim 
i stručnim skupovima  

 
Domaći znanstveni skupovi: 7 
Međunarodni znanstveni skupovi: 3 
Domaće panel-rasprave: - 
Međunarodne panel-rasprave: - 
 

Članstva u znanstvenim 
udrugama 

 
Matica hrvatska, Odjel za filozofiju  

  
 

Nastavna djelatnost 
 

Fakultet filozofije i religijskih 
znanosti od zaposlenja 

2020./21. Percepcija i memorija 
Izborni kolegije iz filozofije spoznaje 
Preddiplomski i diplomski studij  

 2020./21.  Filozofija spoznaje  
Vježbe, redovni kolegij iz Filozofije spoznaje 
Preddiplomski studij 

 2020./21. Povijest filozofije novoga vijeka 
Redovni kolegij (predavanja + vježbe) 
Preddiplomski studij 

 2020./21. Kant, Kritika čistoga uma 
Seminar iz novovjekovne filozofije 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2020./21.  Treba li duša tijelo? 
Izborni kolegij iz antropologije 
Preddiplomski i diplomski studij 

2019./20. Filozofija spoznaje 
Redovni kolegij (predavanja + vježbe) 
Preddiplomski studij 

2019./20. Treba li duša tijelo? 
Izborni kolegij iz antropologije 
Preddiplomski i diplomski studij 

2019./20.  Kako je govorio Platon 
Izborni kolegij 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2019./20. Kant, Kritika čistoga uma 
Seminar iz novovjekovne filozofije 
Preddiplomski i diplomski studij 

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/314576
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 2018./19.  Filozofija spoznaje 
Redovni kolegij (predavanja + vježbe) 
Preddiplomski studij 

 2018./19.  Tko su te filozofkinje? 
Seminar iz povijesti filozofije 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2018.19.  Treba li duša tijelo? 
Izborni kolegij iz antropologije 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2018./19.  Kant, Kritika čistoga uma 
Seminar iz novovjekovne filozofije 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2017./18. Filozofija spoznaje 
Redovni kolegij (predavanja + vježbe) 
Preddiplomski studij 

 2017./18. Treba li duša tijelo? 
Izborni kolegij iz antropologije 
Preddiplomski i diplomski studij 

 2017./18. Hannah Arendt: Vita activa 
Izborni seminar  
Preddiplomski i diplomski studij 

 2017./18. Povijest filozofije novoga vijeka 
Vježbe, redovni kolegij iz povijesti filozofije 
Preddiplomski studij 

 

  
RADNO ISKUSTVO 

 

2017. Docentica, Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

2017.-2002. Vanjska suradnica (filozofija), Fakultet filozofije i religijskih znanosti i 
Filozofski fakultet  

  

  

 

  
STRUČNA DJELATNOST 

 

Sudjelovanje na projektima Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu, Tko su te filozofkinje?, voditeljica 
projekta, FFRZ 

Organizacija znanstvenih i 
stručnih skupova 

• Međunarodni interdisciplinarni znanstveni simpozij Utjecaj 
suvremene tehnike na čovjeka i njegovo seberazumijevanje/The 
Impact of Modern Technology on the Human Being and Its Self-
understanding, 20.11.2020. FFRZ i on-line, predsjednica 
Organizacijskog odbora simpozija 

               Organizatori simpozija:  
               Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu 
               Institut za evropske studije, Beograd 
               Katholisch Theologische Fakultät, Universität Innsbruck, Institut  
               für Christliche Philosophie 
               Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani 

• Znanstveni skup Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. 
godišnjicu rođenja i 30. godišnjicu smrti, 22.11.2019. FFRZ, 
Zagreb, članica Organizacijskog odbora  



 

4 

               Organizatori skupa: 
               Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Sveučilište u Zagrebu 
               Sekcija za kršćansku filozofiju Hrvatskog filozofskog društva 
               Zagrebačka nadbiskupija 
               Bjelovarsko-križevačka biskupija 

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

- Znanstveno vijeće, Obnovljeni život, članica 
- Povjerenstvo za kvalitetu FFRZ-a, predsjednica (akad. god. 

2017./18. - ) 
- Povjerenstvo za izradu strategije razvoja FFRZ-a, predsjednica 

(akad. god. 2017./18. – 2018./19.) 
- Povjerenstvo za izradu novih doktorskih studija FFRZ-a, članica 

(akad. god. 2018./19. – 2019./20.) 
- Povjerenstvo za preddiplomske i diplomske studije FFRZ-a, članica 

(akad. god. 2019./20.) 
- Povjerenstvo za poticanje izvrsnosti studenata (akad. god. 

2019./20.) 
- Povjerenstvo za reakreditaciju (akad. god. 2020./21.) 

Recenziranje članaka u 
znanstvenim časopisima  

Bogoslovska smotra  
Diacovensia: teološki prilozi   

 

 

  
OSTALE RELEVANTNE AKTIVNOSTI  

 

Interaktivne izložbe plakata i 
postera 

Organizacija interaktivnih izložaba postera i plakata studenta polaznika 
seminara o Kantovoj Kritici čistoga uma i kolegija Tko su te filozofkinje?  
Izložba 'Tko su te filozofkinje?' - 21.1.2019., čitaonica Knjižnice Juraj 
Habdelić 
Izložba 'Čime se Kant bavi u Kritici čistoga uma?' - 23.1.2019., čitaonica 
Knjižnice Juraj Habdelić 

U pripremi  Dvije uredničke i jedna autorska knjiga:  
Zbornik međunarodnog interdisciplinarnog simpozija The Impact of 
Modern Technology on the Human Being and Its Self-understanding 
(urednica) 
Urednička knjiga Tko su te filozofkinje? 
Autorska knjiga Metafilozofija  

 

 


