
Prof. dr. sc. Josip Faričić 

 

Životopis 

 

Josip Faričić je rođen u Zadru 16. lipnja 1976. Godine 1998. diplomirao je geografiju i 

povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a zatim je 2003. magistrirao i 

2006. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.  

Poslije završetka studija kraće vrijeme radio je na zamjenama kao nastavnik geografije 

u zadarskim osnovnim i srednjim školama, a zatim  se 1999. zaposlio kao znanstveni novak na 

projektu Geografske osnove razvitka malih hrvatskih otoka voditelja prof. dr. sc. Damira 

Magaša pri Odsjeku za geografiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 2003. asistent je na Odjelu 

za geografiju Sveučilišta u Zadru, a zatim viši asistent, docent i izvanredni profesor na tom 

istom Odjelu. Uz to, 2003. i 2004. predavao je Pomorsku geografiju na Pomorskom fakultetu 

Sveučilišta u Rijeci, a od 2005. do 2011. taj isti predmet predavao je i na Pomorskom odjelu 

Sveučilišta u Zadru.  

Od 2015. redoviti je profesor na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Predaje više 

temeljnih i izbornih kolegija: Matematička geografija, Kartografija, Geografija religija i 

Pomorska geografija. Bio je mentor na oko dvadeset diplomskih radova, komentor pri pisanju 

jedne obranjene disertacije te mentor pri pisanju tri uspješno obranjene disertacije. Od 2009. do 

2011. bio je pročelnik Odjela za geografiju, a od 2011. je prorektor Sveučilišta u Zadru. 

Autor je i koautor oko stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima, 

zbornicima radova i (kao poglavlja) u knjigama iz područja kartografije, historijske i pomorske 

geografije te geografije religija. Posebno se bavi i geografijom otoka. Napisao je knjigu 

Geografija sjevernodalmatinskih otoka (2012.). Aktivno je sudjelovao na većem broju 

znanstvenih skupova i drugih znanstvenih aktivnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.  

Uredio je više znanstvenih monografija te sudjelovao u uređivanju više zbornika radova. 

Bio je član uredništva znanstvenog časopisa Geoadria, a trenutačno je član uredništva časopisa 

Kartografija i geoinformacije i časopisa Hrvatski geografski glasnik. Recenzirao je četrdestak 

znanstvenih radova te nekoliko znanstvenih knjiga i udžbenika. 

Od 2014. član je Europske akademije znanosti i umjetnosti (European Academy of 

Sciences and Arts). Član je nekoliko strukovnih i kulturnih udruga: Hrvatskoga geografskog 

društva, Hrvatskoga kartografskog društva i Matice hrvatske. Bio je više godina tajnik, a zatim 

i predsjednik Hrvatskog geografskog društva – Zadar (od 2010. do 2012.). Od 2014. počasni je 

član Hrvatskoga kartografskog društva. 
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