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Školovanje 

Doktorica znanosti: Znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno 

polje Socijalna geografija i demografija, znanstvena 

grana Ekonomska geografija 

 

Razvoj, tipologija i klasifikacija novih oblika kupovnih 

centara u Hrvatskoj 

Mentor: prof. dr. sc. Zoran Curić 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički 

fakultet, Geografski odsjek, veljača 2008. 

 

 

Profesorica povijesti i geografije:  Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet, svibanj 2002. 

 

Zaposlenje 

2016.   Izvanredna profesorica (izbor za redovitu profesoricu u tijeku)Sveučilište u 

Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek 

 

2009. – 2016.  Docentica  

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek 

 

2008. – 2009.  Viša asistentica 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek 

2004. – 2008.  Znanstvena novakinja – asistentica 

Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek 

2003. – 2004.  Stručna suradnica 

Turistička zajednica Zagrebačke županije 

2002. – 2003.  Informator 

Turistička zajednica Grada Zagreba 

 

https://www.pmf.unizg.hr/geog/martina.jakovcic


Institucijska zaduženja (sva na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu) 

2020. -  Prodekanica za međunarodnu suradnju 

2017. – 2020. Pročelnica Geografskog odsjeka 

2013. – 2015.  Pomoćnica pročelnice za znanost 

2009. – 2015.  Pomoćnica pročelnika za nastavu 

 

Znanstvena djelatnost 

Znanstveni interes prvenstveno je usmjeren na urbana područja. Bavi se temama prostorne i 

funkcionalne transformacije postsocijalističkih gradova, temama strategijskog planiranja, 

teorijskim pristupima proučavanja trgovinskih prostora u gradovima. Također dio znanstvenog 

opus posvećen je temama prometne geografije, a posebice utjecaju prometne povezanosti i 

dostupnosti na učeničku populaciju te utjecaj prometa kao prediktora na školski uspjeh. Autorica 

je 34 znanstvena radova objavljenih u znanstvenim časopisima, zbornicima radova znanstvenih 

skupova i znanstvenim knjigama od čega je 19 (a1) radova, 11 (a2) radova i 4 (a3) rada. S 

izlaganjima je sudjelovala na 28 znanstvenih domaćih i međunarodnih skupova. Bila je urednik 

jednog znanstvenog zbornika. Objavila je 5 stručnih te 7 stručno-popularnih radova.  

 

Znanstveni i stručni projekti 

Tijekom rada na Geografskom odsjeku sudjelovala je u realizaciji šest znanstvenih projekata. Od 

2004. do 2006. godine kao znanstvena novakinja sudjelovala je na projektu Urbani sistem i 

prostorna organizacija Hrvatske (MZOS, 0119551, voditelj: prof. dr. sc. Miroslav Sić). Od 2006. 

do 2009. godine kao znanstvena novakinja sudjelovala je na projektu Geografsko vrednovanje 

prostornih resursa ruralnih i krških područja u Hrvatskoj (MZOS 119-1191306-1369, voditelj: 

prof. dr. sc. Dane Pejnović). Kao istraživač od 2009. do 2014. godine sudjelovala je na projektu 

Urbani i prometni sistemi u prostornom razvoju Hrvatske (MZOS, 119-0000000-3526, voditelj: 

prof. dr. sc. Dražen Njegač). Do ožujka 2022. godine aktivno je sudjelovala na projektu Europskog 

socijalnog fonda Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora (UP.03.1.1.03.0056, 

nositelj: Sveučilište u Zadru, partner: Prirodoslovno-matematički fakultet). Trenutno je aktivna na 

projektu Europskog socijalnog fonda Provedba i unapređenja stručne prakse na PMF-u – ProSPer 

(UP.03.1.1.04.0049, nositelj: Prirodoslovno-matematički fakultet) i projektu Također sudjelovala 

je i na više potpora istraživanjima financiranih od strane Sveučilišta u Zagrebu. 



Od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2015. godine bila je voditelj bilateralnoga hrvatsko-austrijskog 

znanstvenoistraživačkog projekta Prostorni utjecaj postindustrijske i postsocijalističke 

prenamjene brownfield zemljišta na urbani razvoj. Komparativna analiza Beča i Zagreba.  

Kao vanjski ekspert sudjelovala na četiri međunarodna stručna projekta. Godine 2012. bila je 

vanjski suradnik na projektu Cooperative Urban Planning Approaches (CUPA) financiranom iz 

fonda Interreg IIIC, (voditelji: Donauhanse, International Intervision Institute, TINAVIENNA). 

Od svibnja 2009. do siječnja 2012. bila je angažirana na projektu Presto, financiranom iz fonda 

IEE – Intelligent Energy Europe (nositelj: Grad Zagreb). Od travnja 2014. do prosinca 2015. 

sudjelovala je na projektu Social Integration Through Urban Growth Startegies (SINERGI), 

financirano iz fonda Europe for Citizens (nositelj: Grad Zagreb) te od 2017. godine na projektu 

Ch4llenge, financiranom iz fonda IEE – Intelligent Energy Europe (nositelj: Grad Zagreb). 

 

Nastavna djelatnost 

Na Geografskom odsjeku PMF-a izvodi nastavu iz predmeta Ekonomska geografija, Prometna 

geografija, Promet i organizacija prostora i Geografija potrošnje. Na Doktorskom studiju 

geografije od 2014. sunositelj je na modulu Održivi razvoj i prostorno planiranje – Metodologija 

istraživanja 5 te na modulu Urbani i ruralni studiji – Metodologija istraživanja 6.  

Do sada je bila mentor 61 završnog rada te jedne obranjene doktorske disertacije.  

 

 


