
Životopis 

 

Osobni podaci 

Ime i prezime: Danica Radoš 

Osobna izjava 

Magistrica edukacije povijesti i filozofije i studentica poslijediplomskog studija filozofije na 

Sveučilištu u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Područje interesa Antička 

filozofija, s naglaskom na Aristotelu, te pravcima metafizike, filozofije spoznaje i dijelova 

filozofije znanosti.  

Obrazovanje 

2018 -   Poslijediplomski studij filozofije 

Sveučilište u Zagrebu - Fakultet filozofije i religijskih znanosti 

2016-2018   Magistar edukacije povijesti i filozofije  

Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet 

Naslov rada: Metafizička počela u Aristotela 

Mentor: izv. prof. dr. sc. Hrvoje Relja 

2013-2016  Prvostupnik povijesti i filozofije 

Naslov rada: Aristotelova koncepcija filozofije i podjela znanosti 

Mentor: prof. dr. sc. Pavo Barišić 

2009-2013  Gimnazija Marka Marulića - Tomislavgrad 

Jezične i računalne vještine 

Materinski jezik: Hrvatski jezik 

Ostali jezici: Engleski jezik (razumijevanje, čitanje i pisanje C2 razina);  

Njemački jezik (razumijevanje, čitanje i pisanje B2 razina);  

Tehničke i računalne vještine: Izvrsno poznavanje rada na računalu (OS: Linux, Windows) 

kao i dijelova računala i računalne opreme (Hardware, Software); poznavanje Adobe 

programskog paketa kao i rada u Microsoft Officeu (MS Word, Power Point i Excel). 

Poznavanja rada programa OriginLab - program za izradu grafova i analizu podataka 

 



Publikacije 

2019: Danica Radoš, “Terence Irwinovo shvaćanje Aristotelovih metafizičkih počela” - rad 

prihvaćen za objavu u Zborniku “Kačić” (19.1.2019.) 

Volontiranje i projekti 

- Aktivni član volonterske udruge ‘Kap ljubavi’ 

- Volonterski rad u udruzi roditelja djece s posebnim potrebama “Nada” (volontiranje tijekom 

srednjoškolskog obrazovanja) 

- Volonterski rad u Staračkom domu Tomislavgrad 

- Volonterski angažman na projektu “volonterski rad mladih zapadnog Balkana kao priprema 

za odgovorno građanstvo u demokratskom društvu”  

- Sudjelovanje u obuci i natjecanjima Prve pomoći - rad na projektu u sklopu organizacije 

Crveni Križ u Tomislavgradu 

- Sudjelovanje u volonterskom projektu “Volontiraj-kreditiraj 2010” - sudjelovanje u radu 

općinske administracije kroz organizaciju udruge Infohouse 

riznanice, sudjelovanja 

 

- Certifikat za volonterski angažman na projektu “Volonterski rad mladih zapadnog Balkana 

kao priprema za odgovorno građanstvo u demokratskom društvu” - Obrazovni centar za 

demokratiju i ljudska prava CIVITAS (Sarajevo, 08.11.2010) 

- Zahvalnica za učešće na 15. Federalnom takmičenju iz pružanja prve pomoći - Novi 

Travnik, 26. 05. 2012. godine - Crveni Križ Federacije Bosne i Hercegovine 

Osobne vještine  

Timski rad: Timski rad i vještine suradnje razvijene tijekom rada u različitim grupnim 

seminarskim radovima ili radovima u paru. Vještine timskog rada razvijene tijekom 

volonterskih programa i rada u udrugama.  

Komunikacija: Komunikacijske vještine u pisanoj i govornoj interakciji. Prezentacijske 

vještine stečene u sklopu obveznih prezentiranja seminarskih radova tijekom studija u sklopu 

kolegija.  

Organizacijske vještine: Organiziranje radionica tijekom volonterskog rada u srednjoj školi.  


