
Sonja Kovačević, Matični broj znanstvenika: 151044. Diplomski studij pedagogije 
završila je 1986. godine na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, a magistarski studij 
društveno-humanističkih znanosti iz područja pedagogije stekla je 1990. godine 
na Sveučilištu u Rijeci, Pedagoški fakultet. Doktorat iz područja društvenih 
znanosti, završila je 2007. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 
1986. godine zapošljava se na Pedagoškom fakultetu u Rijeci. 2000. godine 
zapošljava se na Visokoj učiteljskoj školi u Gospiću Sveučilišta u Rijeci. 01. srpnja 
2001. godine zapošljava se kao viši predavač s 80% radnog vremena na Visokoj 
učiteljskoj školi u Splitu, Sveučilišta u Splitu, a 20% radnog vremena na Visokoj 
učiteljskoj školi u Gospiću, Sveučilišta u Rijeci. 
2005. godine zapošljava se na Filozofskom fakultetu u Splitu, Sveučilišta u Splitu. 
Matični odbor za područje društvenih znanosti – polje pedagogije, logopedije, 
edukacijsko-rehabilitacijske znanosti i kineziologije izabrao ju je u znanstveno 
zvanje znanstvenog savjetnika 02. travnja 2020. godine, a u znanstveno-nastavno 
zvanje redovnog profesora izabrana je 20. srpnja 2020. godine na Filozofskom 
fakultetu u Splitu. Na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu, Sveučilišta u Splitu bila je 
pročelnik studija predškolskog odgoja  od 2002. do 2003. godine. 
Funkciju pročelnika studija učitelja na Visokoj učiteljskoj školi u Splitu obnašala je 
od 2003. do 2005. godine.  
Tijekom dosadašnjeg znanstvenog i stručnog rada objavila 32 znanstvena rada, 
od toga:  dvije znanstvene monografije. Radovi su objavljeni u relevantnim 
znanstvenim časopisima i publikacijama s međunarodnim recenzijama na 
hrvatskom, engleskom i slovenskom jeziku  i citiranih u relevantnim svjetskim 
bazama podataka: 
 
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Kova%C4%8Devi%C4%87,%20
Sonja%20%2822826%29|text|profile  
 
Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim 
skupovima kao i pozvanih predavanja na domaćim znanstvenim skupovima. 
Recenzirala je radove u zbornicima, časopisima i recenzirala dva web predavanja. 
Bila je suradnica na tri znanstvena projekta. Recenzirala veći broj znanstvenih 
radova za domaće i međunarodne časopise i zbornike skupova. U nastavi na 
sveučilišnim studijima (preddiplomski, diplomski i integrirani studij) odradila je 
više tisuća norma sati i seminara. Mentorirala studente  na završnim, diplomskim 
studijima. Članica je redakcijskog odbora časopisa Educa, časopis za obrazovanje, 
nauku i kulturu, Mostar.   

Međunarodna priznatost  znanstvenog rada prepoznatljiva je kroz indeksiranost i 
citiranost objavljenih radova u Scopus i WOS bazama podataka. Sudjelovala je u 
radu programskih i organizacijskih odbora međunarodnih znanstvenih 
konferencija. U svojoj znanstvenoj produkciji većim je dijelom usredotočena na 
suvremena pitanja didaktike. Znanstvenu aktivnost  moguće je sagledati iz njenog 
angažmana u publiciranju radova, sudjelovanju na znanstvenim skupovima u 
zemlji i inozemstvu te u organizaciji znanstvenih skupova u Hrvatskoj i 
inozemstvu.  Osim interdisciplinarnog  pristupa koji primjenjuje u analiziranju 
bitnih problema u nastavi,  značajan je i pristup aktualnim pitanjima i problemima 
vezanih uz suvremene modele nastave i ostale fenomene didaktike koje analizira 
s aspekta (post)modernizma.  U svojim radovima posebno razmatra probleme 
vezane uz didaktičke aspekte nasilja, pitanja cjeloživotnog učenja. Također je 
vidljiva usmjerenost inoviranju nekih didaktičkih tema,  poput inoviranja pristupa 
u učenju. 


