
Gabriela Bašić Hanžek. Matični broj znanstvenika: 341914. 

 Visokoškolsko obrazovanje stekla na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Splitu (2005. 

– 2010.) postigavši diplomom stupanj magistre edukacije filozofije te hrvatskoga jezika i 

književnosti. Tijekom studija obnašala dužnost demonstratorice na Odsjeku za filozofiju, više 

puta nagrađivana za akademski uspjeh (rektorove i dekanove nagrade) i počela sudjelovati u 

radu domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. 2013. započela radni odnos na Filozofskome 

fakultetu u Splitu kao asistentica p. prof. Berislavu Žarniću (prvo na Odsjeku za učiteljski studij, 

a potom na Odsjeku za filozofiju). Stupanj doktorice znanosti (polje filozofija) postigla na 

Poslijediplomskome sveučilišnome studiju Filozofija i suvremenost (Filozofski fakultet, 

Sveučilište u Rijeci) izradom disertacije pod naslovom Teorija argumentacije: između 

pragmadijalektike i epistemoloških pristupa, mentor prof. dr. sc. Nenad Smokrović (2020.). 

Prošlo i sadašnje nastavno djelovanje obuhvaća kolegije Filozofija odgoja (Odsjek za učiteljski 

studij, Odsjek za pedagogiju, Odsjek za rani i predškolski odgoj), Logika (Odsjek za učiteljski 

studij), Uvod u logiku društvenih znanosti (Odsjek za sociologiju), Argumentacija i filozofija 

jezika (Odsjek za učiteljski studij), Priprema za pisanje završnog rada (Odsjek za filozofiju), 

Logika 1, Logika 2 i Logika 3 (sve Odsjek za filozofiju).  

 Od 2012. redovito izlaže na znanstvenim konferencijama (prije svega međunarodnoga 

karaktera) i sudjeluje u njihovoj organizaciji. Više puta stipendirana od MZOŠ-a za 

sudjelovanje na znanstvenim skupovima. Objavila u koautorstvu i samostalno nekoliko radova 

i prikaza. Sudjelovala u radu projekta Logika, pojmovi i komunikacija Hrvatske zaklade za 

znanost (2015. – 2017.) i trenutačno na projektu Metametaphysics (uniri-human-18-239, 

voditelj prof. dr. sc. Boran Berčić, pri Sveučilištu u Rijeci). Sudjelovala u recenziji znanstvenih 

radova za filozofske časopise (domaće i međunarodne). Jedna od osnivačkih članova 

Znanstvenoga centra za logiku, epistemologiju i filozofiju znanosti (danas Znanstveni centar 

Berislav Žarnić), osnovanog 10. lipnja 2016. kao ustrojbene jedinice Filozofskog fakulteta u 

Splitu. Suradnica Centra za logiku i teoriju odlučivanja Sveučilišta u Rijeci. 

  Članica Hrvatskoga filozofskog društva i Hrvatskog društva za analitičku filozofiju. 

Voditeljica Splitskoga filozofskoga kruga (SFK) 27. svibnja 2015. – 13. prosinca 2017. 

 Područje znanstvenog interesa: logika, teorija argumentacije, kritičko mišljenje, 

filozofija jezika, filozofija odgoja. 

 Govori dobro engleski i talijanski jezik, slabije njemački; razumije i druge europske 

jezike. 


