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OBRAZOVANJE 

16. srpnja 2003.  doktor filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

29. lipnja 1999.   magistar filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika
Filozofski fakultet 

15. srpnja 1991.  
 

profesor hrvatskoga jezika i književnosti
Filozofski fakultet Sveučilišta u 

 
 

RADNO ISKUSTVO 
 

2016. redovita profesorica (prvi izbor) na Katedri za hrvatski standardni jezik 
Odsjeka za kroatistiku 

2010.  izvanredna profesorica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za 
kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2004. docentica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroa
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2003. viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti

1993. znanstvena novakinja u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske 
akademije znanosti i 

šk. god. 1992./1993. profesorica hrvatskoga jezika 

šk. god. 1991./1992. profesorica hrvatskoga jezika
Varaždinu

 
POZNAVANJE STRANIH JEZIKA

aktivno znanje engleskoga i njemačkoga jezika
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ŽIVOTOPIS 
 

 
prof. dr. sc. Bernardina Petrović 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Odsjek za kroatistiku 
Ivana Lučića 3 
10 000 Zagreb 
� + 385 1 40 92 070 
bernardina.petrovic@ffzg.hr 

doktor filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

magistar filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

profesor hrvatskoga jezika i književnosti 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku 

redovita profesorica (prvi izbor) na Katedri za hrvatski standardni jezik 
Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

izvanredna profesorica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za 
kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

docentica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroa
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti 

znanstvena novakinja u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti 

profesorica hrvatskoga jezika u OŠ Stenjevec i OŠ Voltino u Zagrebu

profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u Školi za dizajn, tekstil i odjeću u 
Varaždinu 

POZNAVANJE STRANIH JEZIKA 

znanje engleskoga i njemačkoga jezika 

                  

doktor filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika 

magistar filoloških znanosti, polje jezikoslovlje, grana kroatistika 

redovita profesorica (prvi izbor) na Katedri za hrvatski standardni jezik 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

izvanredna profesorica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za 

docentica na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku 

viša asistentica u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije 

znanstvena novakinja u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske 

OŠ Stenjevec i OŠ Voltino u Zagrebu 

za dizajn, tekstil i odjeću u 



                                                                                                                             
 

 

ZNANSTVENI RADOVI (objavljeni)

 
knjige (4) 
 znanstvene monografije 
 priručnici   
 uredništvo   

 
znanstveni radovi (52) 

radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama a1
radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama a2 
radovi objavljeni u ostalim publikacijama 

 

ZNANSTVENI PROJEKTI 

1993. – 1996.  suradnica na projektu 
akademika Stjepana Babića

1996. – 2004.  suradnica na projektu 
istraživača akademika Milana Moguša

2004. – 2006.  suradnica na projektu 
istraživača prof. dr. 

2006. – 2013.  suradnica na projektu 
Marije Turk 

2016.  suradnica na projektu 
Pavlica 

 
ZNANSTVENI SKUPOVI 
 

Sudjelovanje na skupovima (55)
međunarodni znanstveni 
domaći znanstveni skupovi s međunarodnim sudjelovanjem
domaći znanstveni skupovi

 

Organizacija međunarodnih znanstvenih skupova
 
2001. tajnica Organizacijskoga i Programskoga odbora 3. međunarodnoga leksikološko

leksikografskoga skupa Dvojezična i višejezična leksikografija

2006. zamjenica predsjednika Organizacijskoga odbora 
kongresa 

2008. članica Organizacijskoga odbora 

2015. supredsjednica Organizacijskoga odbora 
Simpozionul internaţional Zilele Culturilor Slave in Romania

2016. predsjednica Organizacijskoga odbora 
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ZNANSTVENA DJELATNOST 
 

(objavljeni) 

 2 
 1 
 1 

radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama a1 18 
radovi objavljeni u znanstvenim publikacijama a2  16 
radovi objavljeni u ostalim publikacijama   18 

suradnica na projektu Hrvatski rječnik (6–03–211) glavnoga istraživača 
akademika Stjepana Babića 

suradnica na projektu Istraživanje hrvatskih dijalekata (101213) glavnoga 
istraživača akademika Milana Moguša 

suradnica na projektu Hrvatski jezik u 20. stoljeću (0130508) glavnoga 
istraživača prof. dr. Marka Samardžije 

suradnica na projektu Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku 

na projektu Genetički leksikon – GENETIKON voditeljice Mirjane 

(55) 
međunarodni znanstveni skupovi    25 
domaći znanstveni skupovi s međunarodnim sudjelovanjem   7 
domaći znanstveni skupovi     23 

znanstvenih skupova (5) 

tajnica Organizacijskoga i Programskoga odbora 3. međunarodnoga leksikološko
Dvojezična i višejezična leksikografija 

zamjenica predsjednika Organizacijskoga odbora Četvrtoga hrvatskoga slavističkog 

nizacijskoga odbora Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa

supredsjednica Organizacijskoga odbora međunarodnoga znanstvenog skupa 
Simpozionul internaţional Zilele Culturilor Slave in Romania 

predsjednica Organizacijskoga odbora Sedmoga hrvatskoga slavističkog kongresa

                  

211) glavnoga istraživača 

(101213) glavnoga 

(0130508) glavnoga 

Unutarnje posuđivanje u hrvatskome jeziku voditeljice 

voditeljice Mirjane 

tajnica Organizacijskoga i Programskoga odbora 3. međunarodnoga leksikološko-

Četvrtoga hrvatskoga slavističkog 

Petoga hrvatskoga slavističkog kongresa 

međunarodnoga znanstvenog skupa 

skoga slavističkog kongresa 



                                                                                                                             
 

 

UREDNIŠTVO ZNANSTVENOGA ČASOPISA
 

1998. – 2000. tajnica uredništva časopisa 

od 2016. članica uredništva časopisa Croatica

 

ČLANSTVO U DRUŠTVIMA 

1997. – 2007.  Odbor za leksikografiju Razreda za filološke znanosti 

1998. – 2004.  Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU

1998. – 2001.  PanonskI institut

od 2008.  Hrvatsko filološko društvo

 

 
SUDJELOVANJE U NASTAVI NA MATIČNOJ USTANOVI
 

ak. god. kolegij 
(nositeljica i izvoditeljica)

2003./2004. Hrvatski standardni jezik 
Leksikologija i leksikografija

2004./2005. 
i 

2005./2006. 

Hrvatski standardni jezik 
morfonologija i morfologija

 

ak. god. kolegij 
(nositeljica i izvoditeljica)

od 
2006./2007. 

do 
2016./2017. 

Hrvatski standardni jezik 
i morfonologija  

od 
2006./2007. 

do 
2008./2009. 

Hrvatski standardni jezik 
Morfologija  

2015./2016. Normativne razine hrvatskoga 
standardnog jezika
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ZNANSTVENOGA ČASOPISA 

redništva časopisa Filologija 

članica uredništva časopisa Croatica 

Odbor za leksikografiju Razreda za filološke znanosti HAZU 

Odbor za dijalektologiju Razreda za filološke znanosti HAZU 

PanonskI institut u Pinkovcu / Pannonisches Institut im Güttenbach

Hrvatsko filološko društvo 

NASTAVNA DJELATNOST 

NA MATIČNOJ USTANOVI 

Dodiplomski predbolonjski studij 

(nositeljica i izvoditeljica) 
status 
kolegija 

studij 

Hrvatski standardni jezik – 
Leksikologija i leksikografija 

obvezni dodiplomski dvopredmetni studij 
kroatistike 

Hrvatski standardni jezik – Fonologija, 
morfonologija i morfologija 

obvezni dodiplomski dvopredmetni studij 
kroatistike 

Preddiplomski studij 

(nositeljica i izvoditeljica) 
status 
kolegija 

studij 

Hrvatski standardni jezik – Fonologija 
 

obvezni Preddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike
preddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike

Hrvatski standardni jezik – obvezni Preddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike
preddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike

Normativne razine hrvatskoga 
standardnog jezika 

izborni Preddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike
Preddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike

                  

im Güttenbach 

dodiplomski dvopredmetni studij 

dodiplomski dvopredmetni studij 

reddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike 
preddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike 

reddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike 
preddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike 

reddiplomski jednopredmetni 
studij kroatistike 

reddiplomski dvopredmetni 
studij kroatistike 



                                                                                                                             
 

 

ak. god. kolegij (nositeljica i izvoditeljica)

od 
2009./2010. 

do 
2016./2017. 

Tekstna lingvistika 

2010./2011. 
i 

2011./2012. 

Semantika hrvatskoga jezika

od 
2008./2009. 

do 
2016./2017. 

Hrvatski jezik za nastavnike

 

a) Doktorski studij 

ak. god. kolegij  

2003./2004.  Semantika 

2004./2005. Seminar 

2007./2008. Semantika 

2010./2011. 
i 

2011./2012. 

Seminar 

od 
2011./2012. 

do 
2014./2015. 

Semantika i pragmatika

 

b) Specijalistički studij 

ak. god. kolegij  
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Diplomski studij 

(nositeljica i izvoditeljica) status 
kolegija 

studij 

Tekstna lingvistika  izborni Diplomski jednopredmetni studij 
kroatistike 
Diplomski dvopredmetni studij 
kroatistike (svi smjerovi)

Semantika hrvatskoga jezika izborni Diplomski jednopredmetni studij 
kroatistike 
diplomski dvopredmetni studij 
kroatistike (svi smjerovi)

Hrvatski jezik za nastavnike izborni svi nastavnički smjerovi 
studijskih grupa Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se 
izvodi u u Centru za obrazovanje 
nastavnika Filozofskoga fakulteta

Poslijediplomski studij 

status 
kolegija 

studij 

izborni Poslijediplomski studij lingvistike, 
smjer kroatistika
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

obvezni Poslijediplomski studij lingvistike, 
smjer kroatistika
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

izborni Poslijediplomski doktorski studij 
kroatistike Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

obvezni Poslijediplomski doktorski studij 
lingvistike (modul kroatistika) 
Filozofskoga fakulteta
Zagrebu 

Semantika i pragmatika izborni Poslijediplomski doktorski studij 
kroatistike Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

status 
kolegija 

studij 

                  

iplomski jednopredmetni studij 

iplomski dvopredmetni studij 
kroatistike (svi smjerovi) 

iplomski jednopredmetni studij 

diplomski dvopredmetni studij 
kroatistike (svi smjerovi) 

svi nastavnički smjerovi svih 
studijskih grupa Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji se 
izvodi u u Centru za obrazovanje 
nastavnika Filozofskoga fakulteta 

Poslijediplomski studij lingvistike, 
smjer kroatistika Filozofskoga 

Sveučilišta u Zagrebu 

Poslijediplomski studij lingvistike, 
smjer kroatistika Filozofskoga 

Sveučilišta u Zagrebu 

Poslijediplomski doktorski studij 
Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

Poslijediplomski doktorski studij 
lingvistike (modul kroatistika) 
Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Poslijediplomski doktorski studij 
Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 



                                                                                                                             
 

 

2004./2005.  Hrvatski jezik za prevoditelje

nositelj: prof. dr. sc. Josip Silić

 

c) Dopunski studij 

ak. god. kolegij (nositeljica i izvoditeljica)

od 
2014./2015. 

do 
2016./2017. 

Hrvatski jezik za nastavnike

 

SUDJELOVANJE U NASTAVI NA DRUGIM SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

ak. god. kolegij (izvoditeljica)

2006./2007.  Hrvatski standardni jezik 
i leksikologija 
nositeljica: prof. dr. sc. Dunja 
Pavličević-Franić 

 

ak. god. kolegij (nositeljica i izvoditeljica)

od 
2008./2009. 

do 
2016./2017. 

Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi

suizvoditeljica: dr. sc. Milica 
Mihaljević s Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje

 

NASTAVNI MATERIJALI 
 
Autorstva internih skripata  

Skripte su dostupne na Omegi
Zagrebu. 

Hrvatski standardni jezik – Leksikologija i leksikografija
Hrvatski standardni jezik – Fonologija, morfonologija i morfologija
Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija
Tekstna lingvistika 
Hrvatski jezik za nastavnike 
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prevoditelje 

nositelj: prof. dr. sc. Josip Silić 

obvezni Poslijediplomski specijalistički studij 
prevođenja Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

(nositeljica i izvoditeljica) status 
kolegija 

studij 

Hrvatski jezik za nastavnike izborni Dopunska pedagoško
didaktičko-metodičke izobrazbe 
nastavnika u Centru za obrazovanje 
nastavnika Filozofskoga fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu

NASTAVI NA DRUGIM SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Dodiplomski predbolonjski studij 

(izvoditeljica) status 
kolegija 

studij 

Hrvatski standardni jezik – Sintaksa 

nositeljica: prof. dr. sc. Dunja 
 

izborni Odsjek za učiteljske studije s 
dodatnim studijem hrvatskoga jezika
Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

Diplomski studij 

(nositeljica i izvoditeljica) status 
kolegija 

studij 

Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi 

suizvoditeljica: dr. sc. Milica 
Mihaljević s Instituta za hrvatski 
jezik i jezikoslovlje 

izborni svi smjerovi diplomskoga studija 
Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu

Omegi – sustavu učenja na daljinu Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Leksikologija i leksikografija 
Fonologija, morfonologija i morfologija 
Fonologija i morfonologija 

                  

Poslijediplomski specijalistički studij 
Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu 

Dopunska pedagoško-psihološko-
metodičke izobrazbe 
u Centru za obrazovanje 

nastavnika Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu 

NASTAVI NA DRUGIM SASTAVNICAMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Odsjek za učiteljske studije s 
dodatnim studijem hrvatskoga jezika 
Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 

svi smjerovi diplomskoga studija 
Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Filozofskoga fakulteta 

agrebu 

fakulteta Sveučilišta u 



                                                                                                                             
 

 

Suautorstvo internih skripata 
Skripte su dostupne na FerWebu 

Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi

 
MENTORSTVO DIPLOMSKIH, MAGISTARSKIH
 
Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i obranjeno:

68 diplomskih radova 
  1 magistarski rad 
  3 doktorska rada. 

Pod njezinim se mentorstvom izrađuje
14 diplomskih radova 
 7 doktorskih radova. 
 

 
RAD U STRUKTURAMA ODSJEKA, FAKULTETA I SVEUČILIŠTA

 

2010. – 2014. 
 

pomoćnica pročelnika 
kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zag

2014. – 2016. pročelnica Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

od 2010.  koordinatorica studijskih programa na Odsjeku za kroatistiku
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

od 2015. voditeljica Poslijediplomskoga
kroatistika Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu 

 

 
STRUČNI RADOVI (prikazi: 9) 

prikazi u znanstvenom časopisu:
prikazi u ostalim publikacijama:

POPULARIZACIJA STRUKE 

Održala je 42 predavanja na stručnim skupovima, seminarima, vijećima, savjetovanjima, 

radionicama.  

Predsjednica je Državnoga povjerenstva natjecanja iz hrvatskoga jezika (šk. god. 2012./2013., 

2013./2014., 2014./2015., 2015./2016.

Od 2008. potpredsjednica je Ogranka Matice hrvatske 
Od 2009. predsjednica je Prosudbenoga povjerenstva Ogrankova književnoga natječaja
priču Turopoljska poculica. 
Od 2012. članica je uredništva Ogrankova časopisa 
odgovorna urednica.  
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Suautorstvo internih skripata (s Milicom Mihaljević) 
FerWebu Fakulteta elektotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski jezik u inženjerskoj praksi 

, MAGISTARSKIH I DOKTORSKIH RADOVA 

Pod njezinim je mentorstvom izrađeno i obranjeno: 

mentorstvom izrađuje: 

RAD U STRUKTURAMA ODSJEKA, FAKULTETA I SVEUČILIŠTA

pomoćnica pročelnika za administrativne i tehničke poslove 
kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

koordinatorica studijskih programa na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

voditeljica Poslijediplomskoga specijalističkoga studija Primijenjena 
Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

STRUČNA DJELATNOST 

 
prikazi u znanstvenom časopisu: 1 
prikazi u ostalim publikacijama:  8 

stručnim skupovima, seminarima, vijećima, savjetovanjima, 

Državnoga povjerenstva natjecanja iz hrvatskoga jezika (šk. god. 2012./2013., 

2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017.). 

Od 2008. potpredsjednica je Ogranka Matice hrvatske u Velikoj Gorici.  
Od 2009. predsjednica je Prosudbenoga povjerenstva Ogrankova književnoga natječaja

redništva Ogrankova časopisa Luč – 2012. izvršna urednica, a 

                  

čunarstva Sveučilišta u Zagrebu. 

RAD U STRUKTURAMA ODSJEKA, FAKULTETA I SVEUČILIŠTA 

za administrativne i tehničke poslove Odsjeka za 

Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

Filozofskoga 

Primijenjena 
Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 

stručnim skupovima, seminarima, vijećima, savjetovanjima, tribinama i 

Državnoga povjerenstva natjecanja iz hrvatskoga jezika (šk. god. 2012./2013., 

Od 2009. predsjednica je Prosudbenoga povjerenstva Ogrankova književnoga natječaja za kratku 

zvršna urednica, a od 2013. glavna i 


