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ZVANJE redoviti profesor

TITULA dr. sc.

RADNO ISKUSTVO

10.2019 - redoviti profesor

Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Schrottova 39/i.,
www.pharma.unizg.hr

www.pharma.unizg.hr

redoviti profesor, sveučilišni nastavnik i znanstvenik

10.1997 - izvanredni profesor

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Schrottova 39/I,
www.unizg.pharma.hr

www.unizg.pharma.hr

Visokoškolsko obrazovanje i znanstveni rad

OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

10.2019 - redoviti profesor

Sveučilište u Zagrebu

07.1997 - mag. pharm. , izvanredni profesor

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

07.2002 - mr. sc.

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet

05.2006 - dr. sc. (biomedicina i javno zdravstvo)

Sveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
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Materinski jezik hrvatski

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

Slušanje Čitanje Govorna
interakcija

Govorna
produkcija

engleski B1/2: Samostalni
korisnik

C1/2: Iskusni
korisnik

B1/2: Samostalni
korisnik

B1/2: Samostalni
korisnik

B1/2: Samostalni
korisnik

Komunikacijske vještine - nastavnik na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
- predavača na konferencijama, simpozijima, radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu

Organizacijske /
rukovoditeljske vještine

- predstojnik Zavoda za mikrobiologiju na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb (do 01.10.2018.)
- (bivši) član Nadzornog odbora Hrvatskog mikrobiološkog društva
- član organizacijskih i znanstvenih odbora nekoliko kongresa i simpozija (domaćih i
međunarodnih)
- suorganizator radionica
- voditelj diplomanada, doktoranada i post-doktoranada
- (bivši) voditelj Povjerenstva za očuvanje tradicije Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta sa uspješnom suradnjom sa Hravstkim muzejom povijesti medicine i
farmacije HAZU-a

Poslovne vještine - uspješnost u razvijanju nastavnih i znanstvenih kapaciteta Zavoda za
mikrobiologiju FBF-a
- uspješna međunarodna suradnja (Sveučilište u Mariboru, Sveučilište u Szegedu,
Sveučilište u Ankari, Sveučilište u Mostaru i dr.)
 - uspješna suradnja sa privrednim subjektima, institutima i fakultetima

Računalne vještine -računalno pismen

Ostale vještine - završio školovanje u pshihološkoj metodi sistemskih konstelacija
- (bivši) tajnik planinarskog kluba Sljeme, aktivni planinar
- u slobodno vrijeme cestovni biciklist, položio padobransku školu te imao nekoliko
samostalnih skokova

Vozačka dozvola B kategorije

DODATNE INFORMACIJE
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Izdanja Pristup popisu objavljenih znanstvenih, stručnih radova kao i poglavlja u knjigama i
knjiga  te citiranost i odjeku moguće je pristupiti preko poveznice:
http://scholar.google.com/citations?user=eBOHJ_wAAAAJ

Pristup gore navedenim publikacijama moguće je također putem CROSBI sučelja:
https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and%7CKosalec,%20Ivan%20(218392)
%7Ctext%7Cauthor

Prezentacije Vidi pod izdanja.

Konferencije Vidi pod Izdanja.

Seminari Vidi poz Izdanja.

Priznanja i nagrade 1) Diploma Hrvatskog farmaceutskog društva za 2017. godinu
2) Uspješan mentor studuntskih radova nagrađivanih Rektorovom nagradom.
Rezultati sa studentima se
objavljuju u znanstevnim radovima i na konferencijama.
3) - provodi suradnju sa srednjškolskim nastavnicima biologije čiji učenici osvajaju
vioska mejsta na natjecanjima u zemlji i inozemstvu

Članstva Hrvatsko farmaceutsko društvo
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