
ŽIVOTOPIS – doc. dr. sc. Sandra Lukšić  
 

 

Ime: Sandra 

  

Prezime:  

 Lukšić 

Datum rođenja:  

 26.01.1970.  

Državljanstvo:  

 hrvatsko 

Spol:  

 ženski 

Adresa: A. B. Šimića 10 

21000 Split 

E-mail: sluksic@ffst.hr 

 

Stečeno zvanje: 

 

Doktorica znanosti 

Ustanova u kojoj je 

pristupnica 

zaposlena:  

 

Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu 

 

Broj u Upisniku 

znanstvenih 

djelatnika RH: 

365856 

 

 

Stručna sprema odnosno akademski stupnjevi:  

 

- 10. srpnja 2017. - doktorica znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje 

filologija, grana opće jezikoslovlje. Akademski stupanj Doktora znanosti stječe na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru poslijediplomskog studija lingvistike.   

Prijavljena teme doktorske disertacije: Diskursna i pragmatička analiza zamjenice „one“ u 

proznom djelu Virginije Woolf na korpusu romana „To the Lighthouse“ i eseja „A Room of 

One's Own“.   

 

- 12. prosinca 1994. - profesorica engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i 

književnosti. Akademski stupanj Profesora engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i 

književnosti stječe na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru dvporedmetnog 

studija anglistike i germanistike.  

 

Datum sklapanja Ugovora o radu za radno mjesto poslijedoktoranda: 8. siječnja 2018.  

 

Datum izbora u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika: 12. svibnja 2020. 

 

Datum izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta: 17. studenoga 2021.  

 



Kretanje u službi: 
 

 

 

 

ZNANSTVENA, STRUČNA I NASTAVNA DJELATNOST  

 

Nakon stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti 2017. godine doc. dr. sc. Sandra Lukšić 

nastavlja svoju znanstvenu aktivnost te objavljuje znanstvene radove u uglednim domaćim i 

međunarodnim časopisima iz područja primijenjene lingvistike. Rezultate svojih istraživanja 

prezentira i sudjelovanjem na međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima, kao i  

aktivnostima za unapređenje nastave i promociju znanosti. Do sada  je sudjelovala u izradi 

nastavnog programa za dva izborna kolegija na diplomskom studiju te je na web stranici 

fakulteta objavila nastavni materijal za jedan obvezni kolegij.  Doc. dr. sc. Sandra Lukšić izvodi 

nastavu na ukupno šest kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju njemačkog jezika i 

književnosti.        

    

 

Period: Mjesto i opis rada: 

2021.  -  

 

2018. – 2021. 

 

2002. –  2017. 

 

2007. – 2010. 

 

2005.  

 

Docentica na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Odsjek za 

njemački jezik i književnost 

Poslijedoktorandica i znanstvena suradnica na Filozofskom 

fakultetu Sveučilišta u Splitu, Odsjek za njemački jezik i 

književnost. 

Nastavnica engleskog i njemačkog jezika u  Turističko-

ugostiteljskoj školi u Splitu. 

Vanjska suradnica i nastavnica engleskog jezika na Pomorskom 

fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Pomorski menadžment i Jahte i 

marine.   

Vanjska suradnica i nastavnica njemačkog jezika na Umjetničkoj 

akademiji Sveučilišta u Splitu, smjer Solo pjevanje.  

 

2000. – 2002.  

 

 1997. – 2000.  

 

 

1995. – 1996. 

  

1992. – 1993.                 

Nastavnica engleskog jezika u Elektrotehničkoj školi u Splitu.  

 

Nastavnica engleskog i njemačkog jezika u privatnoj školi stranih 

jezika E-92. 

 

Nastavnica engleskog i njemačkog jezika u Centru za strane jezike 

u Splitu. 

Nastavnica njemačkog jezika u OŠ Dobriša Cesarić u Zagrebu. 

  



 


