
ŢIVOTOPIS 

 

Sanja Kneţević (Rijeka, 1981.) izvanredna je profesorica na Odjelu za kroatistiku Sveučilišta 

u Zadru. Osnovnu školu i Salezijansku klasičnu gimnaziju završila je u Rijeci; maturirala je 

2000. godine. Diplomirala je na sveučilišnom dodiplomskom jednopredmetnom studiju 

Hrvatskoga jezika i knjiţevnosti 2005. godine na Odsjeku za hrvatski jezik i knjiţevnost, 

Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Na Poslijediplomskom studiju Hrvatske 

kulture na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirala je temom „Mediteranski 

tekst hrvatskoga pjesništva: postmodernističke poetike“ 2012. godine (mentorica: prof. dr. sc. 

Dubravka Oraić Tolić).  

Od siječnja 2006. radila je na u Osnovnoj školi „Smiljevac“ u Zadru. Stručni ispit za učitelja 

hrvatskoga jezika  poloţila je 17. listopada 2007.   

Na Odsjeku za hrvatski jezik i knjiţevnost Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u 

Zadru zaposlena je od 2007. godine u zvanju asistenta. Godine 2013. godine birana je u 

zvanje višeg asistenta, 20. listopada 2014. godine u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 

14. svibnja 2020. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice. U akad. godini 

2016./17. obnaša duţnost predstojnice Odsjeka za hrvatski jezik i knjiţevnost te zamjenice 

pročelnice Odjela za kroatistiku i slavistiku, u akad. godini 2017./2018. obnaša duţnost 

pročelnice Odjela za kroatistiku i slavistiku, a od 2018./2019. duţnost pročelnice Odjela za 

kroatistiku.  Pokrenula je osamostaljivanje Odjela za kroatistiku kao samostalne ustrojbene 

sveučilišne sastavnice, a za njezina su mandata pokrenuti dvopredmetni preddiplomski i 

diplomski studij hrvatskoga jezika i knjiţevnosti. Na matičnom Odjelu vodi kolegije – 

Hrvatska književnost u 20. stoljeću I (moderna, ekspresionizam, sintetički realizam), Hrvatska 

književnost u 20. stoljeću II (neomoderna i postmoderna), Mediteranizam u suvremenom 

hrvatskom pjesništvu, Dječja književnost i književnost za mlade, Suvremena hrvatska proza.  

Članica je meĎunarodnog znanstveno-istraţivačkog udruţenja „Athens Institute for Education 

and Research – A World Association of Academics and Researchers“. Bila je članica prvog 

organizacijskog odbora MeĎunarodne ljetne škole hrvatskoga jezika i kulture „Zoranićeva 

arkadija“ (2008. – 2010.) Od 2016. godine bila je predstavnica Odjela za kroatistiku i 

slavistiku u Povjerenstvu za izdavaštvo Sveučilišta u Zadru, a od promjene ustrojstva 

Povjerenstva za izdavaštvo tamo je u svojstvu predstavnice Stručnog vijeća za humanističko, 

umjetničko i interdisciplinarno područje Sveučilišta u Zadru. U akad. god. 2018./2019., 

2019./2020. i 2020./2021. predstavnica je Odjela za kroatistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru. 

Zamjenica je glavne urednice časopisa Croatica et Slavica Iadertina. 

Objavljuje znanstvene, stručne i esejističke radove u domovini i inozemstvu. Sudjelovala je 

na više domaćih i meĎunarodnih znanstvenih skupova. Predavanja iz novije hrvatske 

knjiţevnosti odrţala je na Fakultetu za strane jezike Sveučilišta u Tirani, Institutu za 

slavensku filologiju Jagelonskog sveučilišta u Krakovu, Institutu za slavistiku Šleskog 

sveučilišta u Katowicama. Redovito sudjeluje u različitim programima popularizacije 

znanosti, organizira predavanja za javnost, znanstvene skupove i kolokvije, predstavljanja 

recentne hrvatske knjiţevne i filološke produkcije i sl.  

Članica je Društva hrvatskih knjiţevnika. Dobitnica je Nagrade Stjepan Kranjčić 2011. za 

poeziju.  



  

Objavila je knjige: 

Golubica iz crnoga maslinika, Hrvatska sveučilišna naklada – Sveučilište u Zadru, Zagreb – 

Zadar, 2022.)  

Tema TMB, Naklada Ljevak, Zagreb, 2018. 

Snijeg u proljeće, Udruga 3000 Za dar, Zadar, 2018. 

Mediteranski tekst hrvatskoga pjesništva, Naklada Ljevak, Zagreb, 2013.  

Gizdelin: Zaboravljeni pjesnik Jure Radojević Gizdelin, Napredak, Zadar – Sarajevo, 2007., u 

suautorstvu s V. Babić 

Na tragu riječi – razgovori o književnosti, 3000 Za dar, Zadar, 2006. 

Razotkrivanje Kamovljeva kompleksa u romanu Ispovijed isuvišna čovjeka T. M. Bilosnića, 

3000 Za dar, Zadar, 2005. 

San o Picassu, Udruga 3000 godina Za dar, Zadar, 2004. 

 

Bibliografija radova dostupna na stranicama Hrvatske znanstvene bibliografije (CROSBI): 

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=301662te na Google Scholar profilu: 

https://scholar.google.com/citations?user=v14f7DkAAAAJ&hl=en. 

Kontakt: sknezev@unizd.hr 


