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EUROPSKI DOKTORSKI STUDIJI  
U OSIJEKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prepo-
znalo je 2011. godine trenutak i položaj u kojem se 
Republika Hrvatska nalazila neposredno prije potpisivanja 
pristupnog ugovora s Europskom Unijom (EU). Nužnost 
shvaćanja položaja Hrvatske u EU, kao i funkcioniranja 
kompleksnog supranacionalnog entiteta, nameću brojne 
izazove i otvaraju velike mogućnosti za hrvatske znan-
stvenice i znanstvenike, istraživačice i istraživače, radnice 
i radnike, ali i sve druge segmente hrvatskoga društva. 
Osnivanje Europskih doktorskih studija, kao prvih poslije-
diplomskih interdisciplinarnih europskih doktorskih studija 
u Republici Hrvatskoj, usmjereno je na osiguravanje verti-
kalne prohodnosti studentica i studenata osječkog i drugih 
domaćih i inozemnih sveučilišta na poslijediplomskoj ra-
zini i njihovu pripremu za sustavno obrazovanje i usavr-
šavanje u području europskih integracija. Zadaća nam je 
pripremiti naše doktorandice i doktorande za odgovorne 
zadaće i dužnosti koje ih očekuju pro futuro, kako na 
domicilnom sveučilištu, tako i u daljnjoj perspektivi nji-
hova rada, na poslovima povezanim s problematikom EU 
na nacionalnom i europskom tržištu rada. Dodatni razlog 
osnivanja Europskih doktorskih studija je i odgovornost 
prema svim dosadašnjim generacijama polaznica i pola-
znika «Poslijediplomskih specijalističkih interdisciplinarnih 
Europskih studija – Regionalna suradnja i integriranje u 
EU», Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, koji 
na ovaj način dobivaju mogućnost daljnjeg usavršavanja 
u području svoga stručnog i budućeg znanstvenoga fo-
kusa.

Europski studiji danas se najčešće definiraju kao područ-
je obrazovanja na preddiplomskoj, diplomskoj i posli-
jediplomskoj (specijalističkoj i doktorskoj) razini brojnih 
europskih i svjetskih sveučilišta koje omogućuje istraživa-
nje suvremenih trendova europskih integracija, pravnog, 
političkog i društvenog razvoja i funkcioniranja Europske 
unije (EU), vanjskih odnosa EU prema trećim državama, 
odnosno geografskim dijelovima svijeta, a na pojedinim 
sveučilištima i europske kulture, jezika i literature. Eu-
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ropski poslijediplomski interdisciplinarni studiji najčešće 
predstavljaju simbiozu prava, ekonomije, političkih zna-
nosti, povijesti i sociologije te uz funkcionalnu analizu 
i proučavanje europskih javnih politika nastoje dati što 
cjelovitiji prikaz djelovanja i značaja Europske unije. Što-
više, glavnina europskih poslijediplomskih studija obuhva-
ća osvrt na nacionalne uvjete u poredbenoj perspektivi i 
funkcioniranje pravnih sustava članica i nečlanica u su-
odnosu s Unijom. Kombinirajući društvene i humanističke 
znanosti, odnosno pravo, ekonomiju, političke znanosti, 
kulturalne studije, međunarodne odnose, povijest, zemljo-
pis, antropologiju, književnost, ali i lingvistiku, europske 
jezike, antropologiju, filozofiju i sociologiju, europski stu-
diji, kao poslijediplomski studiji,  najčešće su organizirani 
u Europi, a posljednjih godina sve intenzivnije i na po-
dručju američkog kontinenta, Azije i Australije.

Ubrzano približavanje Republike Hrvatske punopravnom 
članstvu i buduće sve izraženije djelovanje Sveučilišta 
kao dijela europskog visokoobrazovnog prostora, na-
meću potrebu osiguravanja znanstvenog i istraživačkog 
kadra koji će moći zadovoljiti znanstvene, istraživačke 
i nastavne potrebe Sveučilišta koje se nedvojbeno po-
zicionira kao regionalno sveučilište istočne Hrvatske, 
odgovorno za razvoj ne samo dijela Hrvatske u ko-
jem djeluje, već, u europskoj perspektivi, i okolnog 
prekograničnog i euroregionalnog prostora. Pored toga, 
europski studiji nova su znanstvena grana unutar znan-
stvenog polja interdisciplinarnih društvenih znanosti koja 
zahtijeva osiguravanje recentnih interdisciplinarnih istra-
živanja u okvirima doktorskog studija. Potreba za produ-
bljivanjem i stjecanjem novih znanja, te omogućavanje 
poslijediplomskog doktorskog obrazovanja u području 
europskih studija, nameće se stoga kao conditio sine 
qua non pripreme stručnjakinja i stručnjaka za izazove 
članstva naše zemlje u Europskoj uniji, a posebnosti ge-
ografskog položaja Sveučilišta (blizina državnih granica 
Bosne i Hercegovine, Republike Mađarske i Srbije) su-
geriraju potencijalne mogućnosti pohađanja navedenog 
doktorskog programa od strane inozemnih studentica i 
studenata.
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Program doktorskog studija fokusiran je na suradnju u 
području nastave i istraživanja između Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera i drugih visokih učilišta u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu te, posebice, u okviru Doktor-
ske škole, s Institutom društvenih znanosti “Ivo Pilar”. 
Uspostavljenjem Doktorske škole želi se potaknuti in-
terdisciplinarnost, okupljanje najboljeg znanstvenog po-
tencijala u okviru društvenih i humanističkih znanosti i 
umjetničkog područja, razvoj stimulativnog istraživačkog 
okružja, poboljšanje kvalitete doktorskog studija i nje-
gova internacionalizacija. Navedeno će se ostvarivati u 
skladu s dobrom praksom i uspostavljenim odnosima s 
navedenim visokoškolskim ustanovama i znanstvenim in-
stitutima, a sve u skladu s pravnim okvirom definiranim 
nacionalnim zakonodavstvom.

Doktorski studij usporediv je s nizom doktorskih studija 
u polju društvenih, ali i  humanističkih znanosti, koji se 
izvode na prestižnim europskim sveučilištima (King’s Colle-
ge London, Cardiff University, Cardiff School of European 
Studies, Universiteit Leiden, Trinity College Dublin - Centre 
for European Studies, The London School of Economics and 
Political Studies - European Institute, Universidad San Pablo, 
Instituto Universitario de Studios Europeos i dr.).

Nadamo se kako sve navedeno predstavlja dostatne ra-
zloge da nam pružite povjerenje i priključite se poti-
cajnom i ambicioznom okruženju nastavnika i budućih 
doktorandica i doktoranda osječkih doktorskih Europskih 
studija. Veselimo se zajedničkom radu i izazovima koji 
su pred nama. Dobro došli!

 
Voditelj poslijediplomskog sveučilišnog  studija 

EUROPSKI STUDIJI 
Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković 
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NAZIV STUDIJA I PRIPADNOST 

ZNANSTVENIM PODRUČJIMA I POLJIMA

Naziv: Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni stu-

dij Europski studiji

Znanstveno područje: 5.0. Društvene znanosti

Polja: 5.01. Ekonomija, 5.02. Pravo, 5.03. Politologija, 

5.04. Informacijske i komunikacijske znanosti, polje 5.14. 

Interdisciplinarne društvene znanosti, ali potencijalno i 

druga polja znanstvenog područja društvenih znanosti, 

ovisno o dostupnosti mentora i području istraživanja, od-

nosno temi doktorske disertacije, definirana Pravilnikom o 

znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama.

Grane: grana 5.14.02. europski studiji, ali i sve druge 

grane unutar znanstvenog područja društvenih znano-

sti i pripadajućih znanstvenih polja, definirana Pravilni-

kom o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima 

i granama. Navedeno će primarno ovisiti o dostupnosti 

mentora i području istraživanja, odnosno temi doktorske 

disertacije.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija: 

polaznice i polaznici koji uspješno završe interdiscipli-

narne europske studije stječu akademski naziv doktora 

društvenih znanosti, uz naznaku polja ili interdisciplinar-

nog polja te pripadajuće grane.
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SURADNE USTANOVE U 
IZVEDBI POSLIJEDIPLOMSKOG 

INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG 
STUDIJA EUROPSKI STUDIJI

U izvođenju studijskog programa Sveučilište Josipa Jur-
ja Strossmayera u Osijeku otvoreno je za suradnju s 
drugim znanstvenim i visokoobrazovnim ustanovama iz 
Republike Hrvatske i inozemstva. Iz studijskog programa 
za sada je razvidna suradnja sa znanstvenicima i na-
stavnicima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, In-
stituta društvenih znanosti “Ivo Pilar”, Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Spli-
tu, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
Instituta za međunarodne odnose u Zagrebu, Sveučilišta 
u Pečuhu, Republika Mađarska i Univerziteta u Tuzli, 
Bosna i Hercegovina. 

Punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj 
Uniji otvorilo je nove mogućnosti uspostavljanja surad-
nje u području znanosti i visokog obrazovanja, pa se u 
skoroj budućnosti očekuje suradnja s nizom inozemnih 
visokoobrazovnih i znanstvenih institucija koje će biti 
spremne udomiti naše doktorandice i doktorande te na-
stavnice i nastavnike tijekom njihovih istraživanja.

 
UVJETI UPISA NA STUDIJ

Studij mogu upisati polaznice i polaznici koji su pret-
hodno završili diplomski ili raniji dodiplomski studij (uz 
pribavljenu potvrdu ili diplomu o izjednačavanju naslo-
va u skladu s važećim propisima) iz područja društvenih 
ili humanističkih znanosti, te ostvarili 300 ECTS bodova. 

KRITERIJI ODABIRA POLAZNICA  
I POLAZNIKA

Kriterije za odabir polaznica i polaznika utvrđuje Vijeće 
Doktorske škole na temelju istraživačkih i znanstvenih 
kapaciteta poslijediplomskog sveučilišnog studija i nje-



Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 7

gova programa, ravnajući se kriterijima izvrsnosti i pri-
marno definiranom željom kandidata za istraživanjem.

Polaznice i polaznici obvezni su uz prijavu na poslije-
diplomski sveučilišni studij odabrati mentora u odgova-
rajućem području istraživanja prema potencijalnoj listi 
mentora koju je utvrdilo Vijeće Doktorske škole. Pola-
znice i polaznici dužni su u motivacijskom pismu na-
vesti razloge odabira odnosnog studijskog programskog i 
okvirno precizirati područje istraživanja pro futuro. Mo-
tivacijsko pismo upućuje se Vijeću Doktorske škole koje 
prema raspoloživim broju mentora i okviru predloženog 
područja znanstvenog istraživanja odlučuje o upisu na 
poslijediplomski sveučilišni studij. Prije donošenja od-
luke o upisu Vijeća Doktorske škole dužno je pribaviti 
izjavu potencijalnog mentora o prihvaćanju mentorstva. 
Mentor istodobno može prihvatiti mentorstvo za najviše 
tri polaznika/polaznice.

KOMPETENCIJE KOJE STUDENT STJEČE 
ZAVRŠETKOM STUDIJA, MOGUĆNOST 

NASTAVKA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG 
RADA, MOGUĆNOST POSLIJEDOKTORSKOG 

USAVRŠAVANJA TE ZAPOŠLJAVANJA U 
JAVNOM I PRIVATNOM SEKTORU

Završetkom poslijediplomskog interdisciplinarnog sveu-
čilišnog studija Europski studiji polaznice i polaznici 
stječu sposobnost samostalnog bavljenja znanstvenim 
radom u odgovarajućem znanstvenom području. Stjeca-
njem akademskog stupnja doktora znanosti ostvaruju se 
minimalni uvjeti za daljnji razvoj znanstvene karijere u 
okviru znanstveno-nastavnih, znanstvenih institucija te 
javnih i privatnih ustanova. Nastavak poslijedoktorskog 
usavršavanja moguće je ostvariti na partnerskim sveuči-
lištima i suradnim ustanovama u inozemstvu, ali i kroz 
individualne prijave na programe poslijedoktorskog usa-
vršavanja diljem Europe i svijeta.



8 Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI

Osnovna odrednica poslijediplomskog sveučilišnog stu-
dija podrazumijeva osiguravanje znanstvenog podmlatka 
i uspostavljanje znanstveno-nastavne i istraživačke baze 
za daljnji razvoj interdisciplinarnog istraživanja u okviru 
europskih studija. Isto tako, europski studiji kao nova 
grana unutar polja interdisciplinarnih društvenih znano-
sti stvaraju sve formalne preduvjete za daljnje sustavno 
istraživanje različitih motrišta eurointegracijskog proce-
sa, jačanje kritičke misli o funkcioniranju mehanizama 
supranacionalnog entiteta i osobitostima nacionalnih su-
stava država članica, ali i političkih, institucionalnih i 
povijesno-razvojnih osobitosti europskog pravnog susta-
va, politika i programa.

STRUKTURA STUDIJSKOG PROGRAMA I 
OPIS PROGRAMA POSLIJEDIPLOMSKOG 
INTERDISCIPLINARNOG SVEUČILIŠNOG 

STUDIJA EUROPSKI STUDIJI

Program poslijediplomskog sveučilišnog studija koncipi-
ran je na način koji treba potaknuti individualne istra-
živačke sklonosti kombiniranjem obveznih i izbornih 
kolegija u I., II. i III. semestru. Obvezni se kolegiji od-
nose na različita motrišta funkcioniranja Europske unije 
kao nadnacionalne tvorevine i svojim sadržajem ulaze 
u znanstveno područje društvenih znanosti, polja pravo, 
ekonomija, politologija te informacijske i komunikacijske 
znanosti. Izborni kolegiji mogu se birati s liste izbornih 
kolegija priložene uz svaki semestar studija, ali i sa za-
jedničke liste izbornih kolegija unutar Doktorske škole.

U IV. semestru od polaznica i polaznika očekuje se 
izrada dva istraživačka seminara i pisana prijava teme 
doktorske disertacije koju će braniti pred imenovanim Po-
vjerenstvom za obranu teme doktorske disertacije. Istraži-
vački seminar sadržajno treba biti usmjeren na teme koje 
su bliske temi istraživanja doktorske disertacije, pa se kao 
mentor rada može/ mogu pojaviti nositelji svih redovitih 
i izbornih kolegija koji su blisko povezani s temom dok-
torskog istraživanja.
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Struktura studijskog programa usklađena je s člankom 
98. Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josi-
pa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst. Studij-
skim programom poslijediplomskog sveučilišnog studija 
utvrđene su nastavne aktivnosti (zajednički i obvezni pro-
gramski kolegiji), uz uvažavanje istraživačkog pristupa u 
kojem obvezne nastavne aktivnosti čine 30% studijskih 
obveza kroz nastavni proces, a izvannastavne aktivnosti, 
koje su usmjerene na istraživanje i znanstveni rad, čine 
70% studijskih obveza. Također, prikupljanje potrebnih 
20 ECTS bodova kroz istraživačke seminare u IV. se-
mestru moguće je supstituirati objavljenim znanstvenim 
radovima iz područja koje sadržajno ulaze u temu, 
odnosno prijavu teme doktorske disertacije. Objavljeni 
znanstveni rad/radovi moraju biti recenzirani kao izvorni 
znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni znan-
stveni rad ili poglavlje u znanstvenoj knjizi, zborniku 
radova ili zborniku radova s međunarodne konferencije. 
Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima priznaju se 
ukoliko odnosni časopis ima međunarodno uredništvo 
i međunarodne recenzente, odnosno ukoliko se refe-
rira u priznatoj međunarodnoj bazi podataka. Svaki, na 
prethodno spomenuti način, objavljeni rad donosi 10 
ECTS bodova, pa je slijedom toga umjesto istraživačkih 
seminara moguće priložiti najviše dva znanstvena rada.

U slučaju da pristupi izradi istraživačkog seminara I te 
istraživačkog seminara II, odnosno ne koristi mogućnost 
supstituiranja bodova pohađanjem konferencija, dužim 
studijskim istraživanjem na priznatim međunarodnim 
znanstvenim i istraživačkim institucijama ili objavljiva-
njem znanstvenog rada/radova, doktorand je tijekom tri 
godine studija svakako dužan sudjelovati s izlaganjem 
na barem jednom znanstvenom skupu ili konferenciji 
mladih znanstvenika/doktoranata na kojoj bi prezentirao 
rezultate, odnosno dio rezultata svojih istraživanja. 

Kao kriterij izražavanja studentskih aktivnosti i priznava-
nja dijela ECTS bodova u obzir će se uzimati približno 
vrijeme nužno za pripremu i pisanje znanstvenog rada, 
boravak na znanstvenom skupu, rezultati boravka odnosno 
istraživanja na međunarodno priznatoj instituciji ili vrijeme 
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potrebno za pripremu ispita na eventualno prethodno za-
vršenom poslijediplomskom specijalističkom studiju. 

Vijeće Doktorske škole na osobni zahtjev pristupnica i pri-
stupnika može valorizirati i druge nastavne i izvannastavne 
aktivnosti te odlučiti o broju ECTS bodova koji se mogu pri-
znati u okviru ukupno 20 ECTS bodova namijenjenih istra-
živačkim seminarima. Navedene aktivnosti mogu se poseb-
no odnositi na duže znanstveno usavršavanje ili istraživanje 
na priznatoj međunarodnoj instituciji, aktivno sudjelovanje 
na međunarodnoj konferenciji/konferencijama, prethodno 
završen poslijediplomski specijalistički program u Republici 
Hrvatskoj ili inozemstvu te započet, ali nedovršen poslije-
diplomski (magistarski) program prema ranijim propisima.

Student u svakom semestru mora ostvariti 30 ECTS bo-
dova na prethodno iskazani način, dok u V. i VI. se-
mestru ukupno stječe 60 bodova kroz izradu i obranu 
doktorske disertacije. 

Slijedom navedenog vidljiva je struktura studijskog 
programa utemeljena na istraživačkom usmjerenju, 
organizirana prema mentorskom sustavu i prilagođe-
na svakom pojedinom studentu. Individualni pristup 
vidljiv je kroz samostalan istraživački rad i uključi-
vanje u timove istraživača uz preporuku mentora. 
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I. godina
I. semestar

Naziv kolegija Broj 
sati

Status 
kolegija Nositelj/i kolegija ECTS 

bodovi

Metodologija 
znanstvenog 
istraživanja

20 O Prof. dr. sc. Mira Lulić 7

Pravo Europske unije 20 O Doc. dr. sc. Snježana 
Vasiljević 7

Acquis Vijeća Europe 20 O Prof. dr. sc. Zvonimir 
Lauc 7

Sudovi i političke 
institucije EZ 15 I Prof. dr. sc. Tamara 

Ćapeta 4,5

Povijest europskih 
integracija 15 I

Izv. prof. dr. sc. 
Budislav Vukas

4,5

Europski sustav 
zaštite manjina 15 I

Doc. dr. sc. 
Nives Mazur Kumrić

4,5

European 
Comparative 
Constitutional Law*

15 I

Prof. dr. sc. Nora 
Chronowski
Izv. prof. dr. sc. 
Timea Drinoczi

4,5

Kulturna prava, pravo 
na kulturu i kultura 
prava

15 I
Prof. dr. sc. Mira Lulić
Doc. dr. sc. Ivana 
Tucak

4,5

O – obvezni kolegij, I – izborni kolegij,  
* - nastava na odnosnom kolegiju izvodi se na engleskom jeziku

Student je dužan prikupiti 30 ECTS bodova u semestru  
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II. semestar

Naziv kolegija Broj sati Status 
kolegija Nositelj/i kolegija ECTS 

bodovi

Temeljne gospodarske 
slobode Europske unije 20 O

Prof. dr. sc. 
Nada Bodiroga 
Vukobrat

7

Ekonomski i 
institucionalni aspekti 
proširenja

20 O

Dr. sc. Višnja 
Samardžija, 
znanstvena 
savjetnica

7

Sloboda kretanja 
radnika i europsko 
individualno radno 
pravo

20 O
Izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković

7

Osnove europskog 
građanskog procesnog 
prava

15 I Prof. dr. sc. Jasnica 
Garašić 4,5

Međunarodni 
građanski predmeti 
u EU

15 I Izv. prof. dr. sc. 
Mirela Župan 4,5

Alternativne metode 
rješavanja sporova 
- arbitraža 

15 I
Izv. prof. dr. sc. 
Vjekoslav Puljko

4,5

Quality Legislation 15 I
Izv. prof. dr. sc. 
Timea Drinoczi

4,5

Europsko 
antidiskriminacijsko 
pravo

15 I

Izv. prof. dr. sc. 
Mario Vinković
Doc. dr. sc. 
Snježana Vasiljević

4,5

O – obvezni kolegij, I – izborni kolegij,  
* - nastava na odnosnom kolegiju izvodi se na engleskom jeziku

Student je dužan ostvariti 30 ECTS bodova u semestru
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II. godina

III. semestar

Naziv kolegija Broj sati Status 
kolegija Nositelj/i kolegija ECTS 

bodovi

Zajednička europska 
vanjska i sigurnosna 
politika

20 O Prof. dr. sc. Vlatko 
Cvrtila 7

Konstitucionalizam 
i sudski aktivizam u 
ostvarivanju novog 
europskog pravnog 
poretka

20 O Izv. prof. dr. sc. Petar 
Bačić 7

Europska medijska 
politika 20 O Prof. dr. sc. Najil 

Kurtić 7

Nacionalizam i pravo 
na samoodređenje u 
Europi

15 I Prof. dr. sc. Mira 
Lulić 4,5

Pravo neprofitnih 
organizacija 15 I Izv. prof. dr. sc. 

Sanja Barić 4,5

Upravljanje ljudskim 
resursima 15 I

Prof. dr. sc. 
Ivana 
Barković-Bojanić 
Prof. dr. sc. 
Nihada Mujić

4,5

Feminističke pravne 
teorije i ljudska prava 
žena

15 I Doc. dr. sc. Ivana 
Radačić 4,5

O – obvezni kolegij, I – izborni kolegij, 

Student je dužan ostvariti 30 ECTS bodova u semestru 
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IV. semestar

Naziv Kolegija Broj sati
Status

kolegija
Nositelj kolegija ECTS 

bodovi

Istraživački seminar I 250 O
Mentor 
istraživačkog 
seminara

10

Istraživački seminar II 250 O
Mentor 
istraživačkog 
seminara

10

Prijava i obrana teme 
doktorske disertacije 250 O 10

Ukupno 750 30

III. godina

V. semestar

Naziv kolegija Broj sati 
istraživanja Status kolegija Nositelj 

kolegija ECTS

Izrada doktorske 
disertacije 750 O Mentorski rad 30

VI. semestar

Naziv kolegija Broj sati 
istraživanja Status kolegija Nositelj kolegija ECTS

Izrada i obrana 
doktorske 
disertacije

750 O Mentorski rad 30
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Zajednički izborni kolegiji unutar  
Doktorske škole

Naziv kolegija Nositelj kolegija Broj ECTS 
bodova

Arhitektura organizacija u kulturi Prof. dr. sc. Željko Turkalj 4,5

Kultura i povijest Izv. prof. dr. sc. Snježana Čolić 4,5

Kultura. Književnost. Politika 
(hrvatski i južnoslavenski 
tranzicijski kontekst)

Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić 4,5

Manipulacija informacijom u 
medijim Prof. dr. sc. Zlatko Miliša 4,5

Demokracija i medijska kultura Izv. prof. dr. sc. Željko 
Senković 4,5

Poslovno komuniciranje i 
glasnogovorništvo Doc. dr. sc. Ivan Tanta 4,5

Komparativni i kros-kulturalni 
menadžment

Prof. dr. sc. Maja Lamza-
Maronić 4,5

Regionalni razvoj u europskom 
okruženju Prof. dr. sc. Vladimir Cini 4,5

 
 
Prema strukturi studijskog programa, navedenom broju 
ECTS bodova i vremenskom opterećenju koje obuhvaća 
samostalan rad i istraživanje, valja pribrojiti i samostalan 
rad i istraživanje u okviru svakog pojedinog redovitog 
i izbornog kolegija. Kako se 1 ECTS bod obračunava 
kao radno opterećenje studenta od 25 sati, razvidno je 
kako svaki redoviti kolegiji, koji nosi 7 ECTS bodova, 
podrazumijeva radno opterećenje od 175 sati, odnosno, 
umanjeno za nastavu u iznosu od 20 nastavnih sati, in-
dividualno istraživanje i samostalan rad svakog studenta 
od 155 sati. Također, svaki izborni kolegij koji nosi 
4,5 ECTS bodova podrazumijeva radno opterećenje od 
112,5 sati koje, umanjeno za nastavu u iznosu od 15 
nastavnih sati, podrazumijeva pojedinačno i samostalno 
radno opterećenje svakog studenta u iznosu od 97,5 
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sati. Jednostavnim zbrajanjem, razvidno je kako svaki 
student tijekom I., II. i III. semestra, uz obvezno poha-
đanje i polaganje 3 redovita i 2 izborna kolegija, po se-
mestru treba ostvariti 660 sati samostalnog istraživanja. 
U odnosu na ukupno 90 nastavnih sati izravne nastave 
u svakom semestru (I., II. i III. semestar), razvidno je 
kako izravnu nastavu čini nešto manje od 30% sati, a 
istraživački samostalan rad nešto više od 70% sati.

Broj ECTS bodova koji se mogu ostvariti kroz I., II., III., 
IV., V. i VI. semestar jasno sugeriraju da studijski pro-
gram ima ukupno 180 ECTS bodova, raspodijeljenih na 
nešto manje od 30% izravne nastave i neznatno više od 
70% samostalnog istraživanja.

Student poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan 
je izvršavati svoje nastavne i izvannastavne aktivnosti 
utvrđene studijskim programom i iskazane ECTS bodov-
nim sustavom koje će mu omogućiti uspješno napredo-
vanje tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija.

Ritam studiranja, obveze studenata i uvjeti 
upisa u viši semestar

Pravilnikom o studijima i studiranju na Sveučilištu Josi-
pa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, pre-
cizirano je kako je student tijekom poslijediplomskog 
sveučilišnog studija obvezan izvršavati svoje nastavne i 
izvannastavne aktivnosti utvrđene studijskim programom, 
koje mu prema ECTS bodovnom sustavu omogućuju na-
predovanje kroz poslijediplomski sveučilišni studij. 

Jedanput tijekom poslijediplomskog sveučilišnog studija 
student ima pravo promijeniti mentora ili temu, uz pisani 
zahtjev Vijeću Doktorske škole i pisano očitovanje pret-
hodnog mentora. 

Student poslijediplomskog sveučilišnog studija obvezan 
je prije obrane doktorske disertacije imati objavljen naj-
manje jedan znanstveni rad iz područja istraživanja po-
slijediplomskog sveučilišnog studija. 
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Prilikom upisa u II., III. i IV. semestar student mora ostva-
riti najmanje 15 ECTS bodova u prethodnom semestru. 

Prilikom prijave i obrane teme doktorske disertacije stu-
dent bi, u pravilu, trebao prethodno položiti sve redovite 
i izborne predmete te izvršiti druge obveze utvrđene 
studijskim programom.

Nastavne aktivnosti izvode se kroz obvezne i izborne 
predmete, odnosno kroz izravne oblike nastave koje čine 
predavanja i istraživački seminari. Istraživački seminari te-
matski trebaju biti vezani uz planirano područje doktorskog 
istraživanja, pa je jasna usmjerenost studija na prilagodbu 
studijskih obveza temi doktorske disertacije i istraživanja.

Sustav savjetovanja kroz studij, obveze 
studijskih savjetnika i voditelja/mentora 

doktorskih disertacija
Sustav savjetovanja i vođenja kroz poslijediplomski sve-
učilišni studij utvrđen je strukturom studijskog programa 
i provodi se kroz čitav poslijediplomski studij. Studenti-
ma se na početku studija, u I. godini studija, najkasnije 
do kraja I. semestra, imenuje studijski savjetnik. 

Studijski savjetnik može biti i mentor doktorske diserta-
cije ukoliko je područje istraživanja doktorske disertacije 
studenta vezano uz znanstvene i nastavne interese te 
rad mentora. 

Mentor je dužan savjesno, kompetentno te etički i znan-
stveno odgovorno brinuti o studentu kojem je imenovan 
za mentora i kontinuirano pratiti njegov znanstveni rad 
i istraživanje. Za izvedbu studijskog programa odgovorni 
su voditelj poslijediplomskog sveučilišnog studija i Vije-
će Doktorske škole.

Člankom 93. Pravilnika o studijima i studiranju na Sve-
učilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni 
tekst, precizirano je da studentu poslijediplomskog sve-
učilišnog studija Vijeće, odnosno Povjerenstvo poslijedi-
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plomskog studija može tijekom prvog semestra dodijeliti 
studijskog savjetnika koji mu pomaže tijekom studija i 
prati njegov rad i postignuća. Također, precizirano je 
kako studijski savjetnik može biti i mentor studenta za 
izradu doktorske disertacije.

Člancima 93. do 96. Pravilnika o studijima i studiranju 
na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pro-
čišćeni tekst, utvrđeno je da studentu u izradi doktorske 
disertacije pomaže mentor kojeg na prijedlog studenta, 
a uz suglasnost Vijeća/Povjerenstva za poslijediplomski 
studij imenuje stručno vijeće nositelja studija do kraja 
prve godine studija. Stručno vijeće nositelja poslijedi-
plomskog sveučilišnog studija mentora imenuje uz pret-
hodnu pisanu suglasnost o prihvaćanju mentorstva.

Također, Pravilnikom je precizirano kako za mentora 
može biti imenovana osoba koja je nastavnik u znan-
stveno-nastavnom zvanju ili umjetničkom-nastavnom 
zvanju (docent, izvanredni i redoviti profesor) ili znan-
stvenik izabran u znanstveno zvanje (znanstveni surad-
nik, viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik), 
osoba koja je izabrana u znanstveno ili znanstveno-
nastavno zvanje te je aktivno uključena u znanstveno 
istraživanje iz područja doktorske disertacije, osoba koja 
ima znanstvena postignuća tijekom posljednjih pet go-
dina i koja je objavila relevantne znanstvene radove 
ili prezentirala umjetnička djela vezana za temu dok-
torskog istraživanja, professor emeritus koji sudjeluje u 
izvođenju nastave na poslijediplomskom sveučilišnom 
studiju nositelja studija i osoba koja je ugledni među-
narodni znanstvenik, a koja nije zaposlena u ustanovi 
nositelja poslijediplomskog sveučilišnog studija, ali na 
temelju posebnog ugovora sudjeluje u izvođenju nastave 
na poslijediplomskom sveučilišnom studiju.

Mentor pomaže studentu tijekom poslijediplomskog sve-
učilišnog studija i obvezan je voditi studenta u znan-
stvenom radu i primjeni znanstvenih metoda tijekom 
izrade doktorske disertacije, pratiti kvalitetu njegovoga 
rada, poticati ga na objavljivanje radova i omogućiti mu 



Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 19

sudjelovanje na znanstvenim i umjetničkim projektima. 
Mentor je obvezan jednom godišnje podnositi Izvješće 
o radu studenta i njegovom napredovanju tijekom po-
slijediplomskog sveučilišnog studija. U slučaju da men-
tor koji je preuzeo mentorstvo na poslijediplomskom 
sveučilišnom studiju odlazi u mirovinu prije završetka 
doktorske disertacije, ima pravo, uz suglasnost Vijeće/
Povjerenstva za poslijediplomski studij, obavljati mentor-
stvo do završetka postupka obrane doktorske disertacije.

U izradi doktorske disertacije studentu može biti ime-
novan i komentor koji uz mentora sudjeluje u praćenju 
doktoranda kroz istraživački rad zbog njegove interdis-
ciplinarnosti ili u slučaju da je mentor iz inozemstva ili 
druge suradne ustanove. Komentor može biti osoba u 
znanstveno-nastavnom zvanju ili umjetničko-nastavnom 
zvanju (docent, izvanredni i redoviti profesor) ili znan-
stvenik izabran u znanstveno zvanje (znanstveni surad-
nik,  viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik).
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Popis potencijalnih  
studijskih savjetnika

Redni 
broj Ime i prezime nastavnika Znanstveno-nastavno zvanje

1. Prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić Redovita profesorica

2. Prof. dr. sc. Maja Lamza Maronić Redovita profesorica

3. Prof. dr. sc. Nihada Mujić Redovita profesorica

4. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc Redoviti profesor

5. Izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas, 
ml. Izvanredni profesor

6. Prof. dr. sc. Mira Lulić Izvanredna profesorica

7. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković Izvanredni profesor

8. Izv. prof. dr. sc. Petar Bačić Izvanredni profesor

9. Izv. prof. dr. sc. Sanja Barić Izvanredna profesorica

10. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Docentica

Konačni popis studijskih savjetnika utvrđen je Odlukom 
Vijeća Doktorske škole Društveno-humanističkih znanosti 
od 20. studenoga 2014. godine i objavljen je na inter-
netskoj stranici Doktorske škole Društveno-humanističkih 
znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.



Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 21

Popis potencijalnih  

mentora

Redni 
broj Ime i prezime nastavnika Ustanova zaposlenja

1. Prof. dr. sc. Ivana Barković 
Bojanić Pravni fakultet Osijek

2. Prof. dr. sc. Zvonimir Lauc Pravni fakultet Osijek

3. Prof. dr. sc. Mira Lulić Pravni fakultet Osijek

4. Prof. dr. sc. Nihada Mujić Pravni fakultet Osijek

5. Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko Pravni fakultet Osijek

6. Doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić University of Liège, Belgija

7. Doc. dr. sc. Ivana Tucak Pravni fakultet Osijek

8. Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan Pravni fakultet Osijek

9. Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku

10. Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić Odjel za kulturologiju Osijek

11. Prof. dr. sc. Vladimir Cini Ekonomski fakultet u Osijeku

12. Prof. dr. sc. Maja Lamza Maronić Ekonomski fakultet u Osijeku

13. Prof. dr. sc. Željko Turkalj Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku

14. Izv. prof. dr. sc. Željko Senković Filozofski fakultet Osijek

15. Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila Veleučilište VERN

16. Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta Pravni fakultet Zagreb

17. Prof. dr. sc. Jasnica Garašić Pravni fakultet Zagreb

18. Doc. dr. sc. Snježana Vasiljević Pravni fakultet Zagreb
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Redni 
broj Ime i prezime nastavnika Ustanova zaposlenja

19. Izv. prof. dr. sc. Snježana Čolić Institut društvenih znanosti «Ivo 
Pilar»

20. Doc. dr. sc. Ivana Radačić Institut društvenih znanosti «Ivo 
Pilar» Zagreb

21. Dr. sc. Višnja Samardžija Institut za međunarodne odnose 
Zagreb

22. Prof. dr. sc. Zlatko Miliša Filozofski fakultet Osijek

23. Izv. prof. dr. sc. Petar Bačić Pravni fakultet Split

24. Prof. dr. sc. Nada Bodiroga 
Vukobrat Pravni fakultet Rijeka

25. Izv. prof. dr. sc. Sanja Barić Pravni fakultet Rijeka

26. Izv. prof. dr. sc. Budislav Vukas, 
ml. Pravni fakultet Rijeka

27. Doc. dr. sc. Ivan Tanta Sveučilište u Dubrovniku

28. Prof. dr. sc. Najil Kurtić Filozofski fakultet Univerziteta 
u Tuzli

29. Prof. dr. sc. Angelina Banović  
Markovska

Filozofski fakultet Univerziteta 
u Skopju

30. Prof. dr. sc. Nora Choronowski University of Pecs

31. Izv. prof. dr. sc. Timea Drinoczi University of Pecs
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Uvjeti za prijavu doktorske disertacije i način 
završetka studija

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Eu-
ropski studiji završavaju se ispunjavanjem svih studijskih 
obveza u skladu sa studijskim programom, izradom i 
javnom obranom doktorske disertacije i stjecanjem 180 
ECTS bodova.

Nakon završetka poslijediplomskog sveučilišnog studija i 
uspješne obrane doktorske disertacije, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera, u skladu sa Zakonom, doktorandu 
izdaje diplomu o završenom poslijediplomskom sveuči-
lišnom studiju i polučenom akademskom stupnju doktora 
znanosti.

Kako je ranije istaknuto, student poslijediplomskog sve-
učilišnog studija obvezan je prije obrane doktorske di-
sertacije imati objavljen najmanje jedan znanstveni rad 
iz područja istraživanja poslijediplomskog sveučilišnog 
studija. 

Prilikom upisa u II. , III. i IV. semestar student mora 
ostvariti najmanje 15 ECTS bodova u prethodnom se-
mestru. 

Prilikom prijave i obrane teme doktorske disertacije stu-
dent bi, u pravilu, trebao prethodno položiti sve obve-
zne i izborne predmete te izvršiti druge obveze utvrđe-
ne studijskim programom. 

Izradom, prijavom i javnom obranom teme doktorske 
disertacije, pred imenovanim povjerenstvom, student 
stječe 10 ECTS bodova u IV. semestru. Slijedom nastav-
nog opterećenja izraženog u ECTS bodovima, razvidno 
je kako izrada, prijava i javna obrana teme doktorske 
disertacije podrazumijeva individualan rad i opterećenje 
studenata u iznosu od 250 sati.

Doktorska disertacija mora biti samostalan i izvoran rad 
pristupnika kojim se dokazuje samostalno znanstveno 
istraživanje uz primjenu znanstvenih metoda. Doktor-
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ska disertacija mora sadržavati znanstveni doprinos u 
odgovarajućem znanstvenom području odnosno pripada-
jućem znanstvenom polju. Oblici doktorske disertacije 
mogu biti: znanstveno djelo – monografija i znanstveno 
djelo koje se temelji na objavljenim člancima. Doktor-
ska disertacija piše se na hrvatskom jeziku, ali se uz 
suglasnost stručnog vijeća nositelja studija, odnosno Vi-
jeća poslijediplomskog sveučilišnog studija, može pisati i 
na nekom od svjetskih jezika. Naslov, sažetak i ključne 
riječi doktorske disertacije moraju biti napisani na hrvat-
skom i engleskom jeziku. Doktorska disertacija predaje 
se u elektroničkom obliku i kao uvezana doktorska 
disertacija. Zahtjevi glede sadržaja i oblika doktorske 
disertacije propisani su na posebnom obrascu za izradu 
doktorske disertacije.

Postupak prijave, ocjene i obrane doktorske disertacije 
određen je Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 
u Osijeku. Obvezan sadržaj prijave teme doktorske di-
sertacije definiran je Statutom Sveučilišta koji propisuje 
i sadržaj Obrasca za prijavu teme doktorske disertacije. 

Pristupnik koji nije uspješno obranio doktorsku diserta-
ciju nakon proteka roka od 90 dana ima pravo ponovo 
prijaviti izradu i obranu doktorske disertacije na novu 
temu. Predmet doktorske disertacije koji nije obranjen 
u roku od deset godina od dana prihvaćanja teme dok-
torske disertacije podliježe ponovnom postupku prihva-
ćanja. 

Pristupniku koji je uspješno obranio doktorsku disertaci-
ju, Vijeće Doktorske škole izdaje potvrdu o završenom 
poslijediplomskom sveučilišnom studiju i stečenom aka-
demskom stupnju doktora znanosti. U potvrdi se obve-
zno navodi znanstveno područje, polje i grana u kojoj 
je doktorand stekao doktorat znanosti te naslov doktor-
ske disertacije.

Doktorand je obvezan u roku od mjesec dana od dana 
obrane doktorske disertacije predati uvezane primjerke 
doktorske disertacije i njegovu elektroničku verziju Taj-
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ništvu nositelja studija. Tajništvu nositelja studija predaje 
se 9 uvezanih primjeraka doktorske disertacije. Tajništvo 
nositelja studija obvezno je dostaviti po jedan primje-
rak doktorske disertacije odgovarajućim institucijama u 
Republici Hrvatskoj. Jedan primjerak doktorske diserta-
cije predaje se odgovarajućem zavodu, odsjeku, katedri, 
mentoru i knjižnici nositelja studija.

Doktorska disertacija u elektroničkoj verziji objavljuje se 
na Internet stranici Sveučilišta.

Uvjeti pod kojima polaznik stječe pravo na 
potvrdu (certifikat) o apsolviranom dijelu 
poslijediplomskog sveučilišnog studija, kao 

dijelu cjeloživotnog obrazovanja

Student u svakom trenutku može dobiti potvrdu o is-
punjenim obvezama na poslijediplomskom sveučilišnom 
studiju, ako mu je ista potrebna u neku opravdanu 
svrhu (prijelaz na drugi studij, mobilnost i sl.). Potvrda 
se izdaje na prethodni zahtjev studenta u kojem su pre-
cizirani razlozi izdavanja potvrde. U potvrdi se navode 
ispunjene obveze tijekom poslijediplomskog sveučilišnog 
studija i ostvareni ECTS bodovi. Potvrdu izdaje Vijeće 
Doktorske škole.

Maksimalno trajanje studija
Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij u pu-
nom radnom vremenu traje u pravilu četiri godine.

Poslijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij s di-
jelom radnog vremena traje najduže sedam godina.
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KONTAKTI

Tajništvo Doktorske škole Društveno-humanističkih zna-
nosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Po-
slijediplomski interdisciplinarni sveučilišni studij Europski 
studiji)

Trg sv. Trojstva 3
HR-31000 Osijek 
Tel: 031/224-143 
e-mail: jmagdika@unios.hr

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković, voditelj Studija
Tel: +385 (0)91 22 45 573 
e-mail: mvinkovi@pravos.hr 

OSNOVNI PODATCI O NASTAVNICIMA 
NA POSLIJEDIPLOMSKOM 

INTERDISCIPLINARNOM SVEUČILIŠNOM 
STUDIJU

Izv. prof. dr. sc. Petar Bačić (Pravni fakultet u Splitu) 
diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu 1998. godi-
ne. Za vrijeme studiranja dobitnik stipendije Grada Spli-
ta i Dekanove nagrade. Magistrirao 2006. na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Poslijediplomski studij 
iz međunarodnog prava, tema ’’Zaštita prava čovjeka 
u europskim organizacijama’’, mentor prof. dr. sc. Bu-
dislav Vukas). Doktorirao 2009. godine s temom ’’Kon-
stitucionalizam i sudski aktivizam - ustavna demokracija 
između zahtjeva za vladavinom većine i protuvećinskog 
argumenta’’, mentor prof. dr. sc. Branko Smerdel. Struč-
no se usavršavao na studijskim boravcima u inozem-
stvu (University of Bristol, University of Staffordshire). 
Pohađao je različite domaće i međunarodne stručne 
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seminare i ljetne škole (IUC Dubrovnik, HRDC Atena - 
Nafplion, JMC Università di Trento - Universität Innsbru-
ck), te je kao izlagač sudjelovao na više međunarodnih 
konferencija i javnih predavanja. Pored obveznih kole-
gija Ustavno pravo i Osnove europskog prava, sudjeluje 
i na izbornim kolegijima: Europske integracije i javno 
pravo EU, Europska politička misao i javno pravo, Parla-
mentarno pravo Republike Hrvatske i poredbeno, Zaštita 
ljudskih prava u europskoj i poredbenoj perspektivi.

Izv. prof. dr. sc. Sanja Barić (Pravni fakultet u Rijeci) 
rođena je 24. srpnja 1974. u Rijeci. Diplomirala je 
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, magistrirala 
1999. godine na Central European University u Budim-
pešti i doktorirala 2005. godine na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu, s temom «Zakonodavna delegaci-
ja u suvremenim europskim parlamentarnim državama». 
Izabrana u zvanje višeg znanstvenog suradnika 28. li-
stopada 2011. godine. Voditeljica je Katedre za Ustavno 
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a od srpnja 
2009. godine i ravnateljica Zaklade Sveučilišta u Rijeci. 
Bila je gost predavač na Vermont Law School, SAD (ru-
jan-listopad 2005.). Izv. prof. dr. sc. Sanja Barić bila je 
vanjska članica Odbora za ravnopravnost spolova Grad-
skog vijeća Grada Rijeke od 2007. do 2009., vanjska 
članica Pododbora za ljudska prava Odbora za ljudska 
prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora od 
2004. do 2007., članica Proširene stručne radne skupi-
ne Ministarstva pravosuđa za izradu Zakona o besplat-
noj pravnoj pomoći ispred Koalicije udruga za zaštitu 
ljudskih prava od 2004. do 2006. i članica Stručnog 
povjerenstva Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
za srednjoškolske udžbenike, područje “upravno-pravni 
predmeti i birotehnika” od 2006. do 2007. godine. Ta-
kođer, od 2004. godine stručna je suradnica Akademije 
pravnih znanosti Hrvatske i jedan od osnivača i članica 
Upravnog odbora Hrvatske udruge za ustavno pravo. 
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Prof. dr. sc Ivana Barković Bojanić (Pravni fakultet 
Osijek) rođena je 3. srpnja 1972. godine u Beogradu, 
živi i radi u Osijeku, Hrvatica, državljanka Republike 
Hrvatske. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku (1996.), magistrirala na University of Illionis at 
Champaign-Urbana (1999.) i doktorirala na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku (2002.). Glavni je istraživač na pro-
jektu MZOŠ «Teorija i praksa institucionalnog pristupa 
regionalnom razvoju» pri Pravnom fakultetu u Osijeku. 
Redovita je profesorica Pravnog fakulteta u Osijeku i 
urednica znanstvenog časopisa Pravni vjesnik. Obnašala 
je dužnost prodekanice za znanost i međunarodnu su-
radnju Pravnog fakulteta u Osijeku od 2007. do 2009. 
godine. Izlagala je na više od petnaest međunarodnih 
konferencija i održala veći broj pozvanih predavanja u 
Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat (Pravni fakultet 
u Rijeci) rođena je 5. listopada 1959. u Mostaru. Di-
plomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Mo-
staru. Magistrirala i doktorirala na Pravnom fakultetu 
Univerziteta u Beograd. Do 1993. godina radila je kao 
asistentica i docentica na Pravnom fakultetu Sveuči-
lišta u Mostaru, na kolegiju Radno i socijalno pravo. 
Od 1993. do 1997.  godine boravila je na znanstve-
nom usavršavanju u inozemstvu (Max-Planck-Institutu u 
Münchenu i Sveučilištu u Mainzu). Tijekom boravka u 
Njemačkoj aktivno je sudjelovala u realizaciji više ino-
zemnih projekata (Sveučilište u Beču, Katoličko Sveuči-
lište Leuven, Max-Planck-Institut München ). U ljetnom 
semestru 1998/1999. boravila i stručno se usavršavala 
na European University Institute u Firenci. Bila  suvo-
diteljica znanstvenog poslijediplomskog studija «Pravo 
europskih integracija», a danas je  suvoditeljica je posli-
jediplomskoga specijalističkog studija «Pravo europskih 
integracija». Prof. dr. sc. Nada Bodiroga Vukobrat bila 
je voditeljica  znanstvenog projekta «Proširenje Europske 
unije i kretanje radne snage» i projekta «Mobbing», a 
trenutno je voditeljica projekta MZOŠ «Socijalna sigur-
nost i tržišno natjecanje-Europski zahtjevi i hrvatska 



rješenja». Redovita je profesorica Pravnog fakulteta u 
Rijeci, nositeljica Jean Monnet Chair od 2008. godine i 
voditeljica prestižnog Jean Monnet Inter-university Cen-
tre of Excellence u Opatiji od 2010. godine. Dobitnica 
je Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za akademsku 
2007/2008 za područje društvenih znanosti, zbog po-
sebnih zasluga u znanstvenoistraživačkom i nastavnom 
radu te u javnoj djelatnosti koja je imala za cilj promo-
ciju, širenje i primjenu rezultata znanstvenoistraživačke 
djelatnosti.

Prof. dr. sc. Nora Chronowski (Pravni fakultet u Peču-
hu) izvanredna je profesorica ustavnoga prava Pravnog 
fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Rođena je 22. studenoga 
1974. godine. Diplomirala je 1998. godine, a doktorirala 
2004. godine s diplomom summa cum laude. Od 2004. 
do 2009. godine bila je voditeljica Katedre za ustavno 
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Pečuhu. Nositeljica 
je Jean Monnet Chair, urednica Közjogi Szemle, gost 
predavač na Sveučilištu u Utrechtu i Socrates research 
fellow. Objavila je niz zapaženih znanstvenih knjiga i 
članaka te održala veći broj pozvanih predavanja diljem 
Europe.

Prof. dr. sc. Vladimir Cini (Ekonomski fakultet u Osije-
ku) rođen je 7. ožujka.1953 godine u Osijeku. Diplomi-
rao je 1975. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
na kojem je zaposlen od 1978. Magistrirao je 1984. na 
Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1996. 
godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Prof. dr. sc. Vlatko Cvrtila (Veleučilište VERN) rođen 9. 
srpnja 1965. u Cerju Jesenjskom, Krapina. Diplomirao 
na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu 1989. godine, 
magistrirao 1992. i doktorirao 1999. na temu «Nacio-
nalna sigurnost neutralnih država Europe: Političke i 
geostrategijske odrednice» na istom fakultetu. Zaposlen 
na Fakultetu političkih znanosti od 1989. godine. Izvodi 
nastavu na predmetu Politička geografija i geopolitika. 
Član je Hrvatskog politološkog društva, Hrvatskog de-
fendološkog društva, Hrvatske udruge za međunarodne 
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studije i Atlantskog vijeća Hrvatske. Obnašao je dužnost 
dekana Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagre-
bu i savjetnika Predsjednika Republike Hrvatske, a od 
1. listopada 2013. godine dekan je Veleučilišta VERN.

Prof. dr. sc. Snježana Čolić (Institut društvenih znanosti 
«Ivo Pilar») rođena je 13. svibnja 1951. u Sarajevu. Di-
plomirala je 1976. na Filozofskom fakultetu u Sveučilišta 
u Zagrebu. Od 1978. do 1993. zaposlena je na Institutu 
za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu (IDIS), 
od 1993. do 2000. godine na Institutu za antropologiju, 
Zagreb, a od 2000. godine na Institutu društvenih zna-
nosti Ivo Pilar, Zagreb. Doktorirala je na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Od 2009. 
godine znanstvena je savjetnica, a od 2007. godine 
izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne pro-
fesorice na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. 
Govori engleski i španjolski jezik.

Prof. dr. sc. Tamara Ćapeta (sud EU, Pravni fakultet u 
Zagrebu) diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, 
stekla akademski stupanj magistra na College of Europe 
u Bruggeu, Belgija, te doktorirala na Pravnom fakultetu 
u Zagrebu 2001. Kao istraživač provela je određeno 
vrijeme na T.M.C. Asser Institutu u Den Haagu te, te-
meljem Fulbright stipendije, na University of Michigan 
Law School u Ann Arboru, SAD. Bila je stažist na Sudu 
Europske unije u Luxembourgu, prvo u kabinetu nezavi-
snog odvjetnika Fennellya (1997.) te potom u kabinetu 
nezavisne odvjetnice Sharpston (2008.). Zaposlena je 
kao redovita profesorica na Katedri za europsko javno 
pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također, 
glavna je urednica publikacije Croatian Yearbook of 
European Law and Policy. Prije zaposlenja na Pravnom 
fakultetu u Zagrebu, radila je u Ministarstvu vanjskih 
poslova RH, Institutu za međunarodne odnose te Eko-
nomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je ili 
koautorica nekoliko knjiga o pravu EU, uključujući knji-
gu “Sudovi EU – Nacionalni sudovi kao europski sudo-
vi“. Također je objavila veći broj članaka u domaćim 
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i stranim publikacijama. Njen znanstveni interes jest 
istraživanje prava EU, posebice sudske politike i pravne 
interpretacije, kao i ustavni aspekti europske integracije.

Izv. prof. dr. sc. Timea Dronoczi (Pravni fakultet Sve-
učilišta u Pečuhu) rođena je 28. veljače 1978. godine. 
Diplomirala je 2001. godine i doktorirala 2006. sa di-
plomom summa cum laude na Pravnom fakultetu Sveu-
čilišta u Pečuhu. Habilitirala je 2010. godine. Od 2010. 
godine voditeljica je Katedre za ustavno pravo Pravnog 
fakulteta u Pečuhu i članica uredništva Prezeglad Prawa 
i Administraciji and Studia Wyborcze. Izlagala je na 
nizu međunarodnih konferencija u Europi te kao gost 
predavač predavala u Brnu, Grazu, Pilsenu i Kelnu. 
Znanstveno se usavršavala u Austriji, Češkoj i Ujedinje-
nom Kraljevstvu. Uspješno je vodila nekoliko značajnih 
međunarodnih projekata.

Prof. dr. sc. Jasnica Garašić (Pravni fakultet u Zagre-
bu) rođena je 31. kolovoza 1964. u Zagrebu. Magistar 
pravnih znanosti 1992. godine (Sveučilište Zagreb). Po-
ložila pravosudni ispit 1993. godine. Stipendija DAAD 
za doktorski rad na Max-Planck-Institutu za strano i 
međunarodno privatno pravo u Hamburgu. Doktorica 
pravnih znanosti 2004. (Sveučilište Hamburg, Njemač-
ka). Fulbrightova postdoktorska stipendija 2007/2008, 
University of Texas u Austinu. Nastavnica Građanskog 
procesnog prava na dodiplomskom studiju  te na Po-
slijediplomskom studiju iz prava društava i trgovačkog 
prava i Poslijediplomskom studiju iz građanskopravnih i 
obiteljskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Za-
grebu. Nositeljica kolegija Europsko insolvencijsko pravo 
na Postdiplomskom specijalističkom studiju “Pravo eu-
ropskih integracija“ na Pravnom fakultetu u Rijeci. No-
siteljica kolegija Insolvenzrecht in Südosteuropa na stu-
diju Master in South East European Law and Euroopean 
Integration (LL.M) na Pravnom fakultetu Karl-Franzens 
Universität Graz. Članica Radne skupine za Poglavlje 
24. “Pravda, sloboda, sigurnost“ u okviru priprema pre-
govora o pristupanju RH Europskoj uniji. Članica Povje-
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renstva za praćenje rada UNCITRAL-a pri Ministarstvu 
pravosuđa RH. Sudac porotnik Visokog trgovačkog suda 
RH, 2001.-2005.; 2006.-2010. Sudjelovanje u većem 
broju projekata, seminara, radionica vezanih za parnični 
i stečajni postupak, a kojima je za cilj stručno usavr-
šavanje sudaca i stečajnih upravitetlja u Hrvatskoj i 
Bosni i Hercegovini. Izlagatelj na većem broju domaćih 
i stranih znanstvenih i stručnih skupova. Tajnica Stalnog 
izbranog sudišta od 1.1.2005. – 31. 6. 2009. Arbitar na 
Listi arbitara u postupcima bez međunarodnog elementa 
te Listi arbitara u postupcima s međunarodnim elemen-
tom Hrvatske gospodarske komore. Miritelj na Listi mi-
ritelja Hrvatske gospodarske komore i članica Hrvatskog 
DAAD Kluba, INSOL Europe.

Prof. dr. sc. Zlatko Kramarić (Odjel za kulturologiju 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku). Rođen 
je 5. veljače 1956. godine u Osijeku, gdje je zavr-
šio pučku školu i gimnaziju. Studirao je VIII. Grupu 
predmeta slavistiku/kroatistiku/ filozofiju na Filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. Magistrirao je 1982. na Filozof-
skom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorat zna-
nosti stekao je 1985. na Filološkom fakultetu u Novom 
Sadu iz područja filologije. 1987. boravio na S. Fraeser 
Universitiy, Vancuver, Kanada. Od 1979. asistent na 
Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1985. izabran je za 
docenta, 1989. u izvanrednog profesora i 2008. godine 
u redovitog profesora. Od 1992-1994. godine bio je 
prorektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osi-
jeku, 1992-2005. gradonačelnik grada Osijeka; 1992- 
do 2008. godine zastupnik u Hrvatskom saboru: 2008. 
veleposlanik RH na Kosovu, 2010. veleposlanik RH u 
Makedoniji. Od 1979. predavao je na Pedagoškom/Fi-
lozofskom fakultetu u Osijeku makedonsku književnost, 
noviju hrvatsku književnost, teoriju književnosti te na 
poslijediplomskom doktorskom studiju Uvod u narato-
logiju, Postmodernizam, Suvremene književne teorije, 
kulturalne studije. Bio je gost predavač na fakultetima 
u Skopju, Novom Sadu, Parisu, Torontu, Pragu, Mann-
heimu i Zagrebu. Od 1990-2008. bio je član redakcije 



časopisa za književnost i društvena pitanja “Revija”. Od 
2009. godine profesor je na Odjelu za kulturologiju 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predaje 
Uvod u kulturalne studije i Popularnu kulturu. Član je 
Matice hrvatske, Društva književnika Hrvatske, Hrvat-
skog filozofskog društva.

Prof. dr. sc Angelina Banović Marakovska (Sveučilište 
sv. Kiril i Metodij u Skopju, Filološki fakultet «Blaže 
Koneski») rođena je 10. listopada 1966. godine. Na Filo-
loškom fakultetu “Blaže Koneski“  (Skopje) vodi nekoliko 
kolegija: Makedonsku književnost u kontekstu južnosla-
venskih književnosti (I-IV); Imagologija (slika drugoga u 
južnoslavenskom literarnom kontekstu); Hibridni identite-
ti. Sunositeljica je kolegija Književnost. Kultura i politika 
(hrvatski i južnoslavenski tranizcijski okvir) s prof. dr. sc. 
Zlatkom Kramarićem.

Prof. dr. sc. Najil Kurtić (Filozofski fakultet Univerziteta 
u Tuzli) rođen je 1. lipnja 1955. godine u Banovićima, 
Bosna i Hercegovina. Fakultet političkih nauka, odsjek 
Žurnalistika u Sarajevu završio 1979. godine. Radio je 
kao novinar do 1989. godine, kada je magistrirao u Sa-
rajevu na Fakultetu političkih nauka. Do 1995. godine 
bio na poslovodnoj funkciji u poduzeću Rudnici uglja 
Banovići. Dvije godine (1996. i 1997.) bio šef kabi-
neta guvernera Tuzlansko – podrinjskog kantona. Na 
Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli biran 1996. 
godine u zvanje višeg asistenta na predmetu Psihologija 
rukovođenja. Doktorsku disertaciju na temu «Strategije 
upravljanja odnosima s javnošću», obranio na Fakultetu 
političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, u rujnu 1997. 
godine, i stekao zvanje doktora žurnalističkih nauka. 
Na Ekonomskom fakultetu u Tuzli izabran 16. lipnja 
1998. godine za docenta u užoj znanstvenoj oblasti 
Marketing te temeljem toga izbora dvije godine izvodio 
nastavu na predmetu Komuniciranje u marketingu. Go-
dine 1998. izabran za docenta na užem znanstvenom 
području Komunikologija i zasnovao radni odnos na 
Filozofskom fakultetu, odnosno Univerzitetu u Tuzli. Na 
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studijskom Odsjeku žurnalistika predavao je predmete: 
Teorija informacija, Metode i tehnike novinarstva i Od-
nosi s javnošću. Kao gostujući profesor držao predavanja 
na dodiplomskim i postdiplomskim studijima Fakulteta 
političkih nauka u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta u 
Tuzli, Sveučilišta u Osijeku i dr. Mentor je većem broju 
magistranata i doktoranada.

Prof. dr. sc Zvonimir Lauc (Pravni fakultet Osijek) rođen 
je 9. siječnja 1944. u Osijeku. Deset godina radio je u 
praksi na pravnim i menagerskim poslovima “Belje“ PIK 
Darda, “Tekos“ Osijek; Dom zdravlja Osijek. (priprav-
nik, pravni referent, direktor općeg sektora). Položio je 
pravosudni ispit 1971. godine, magistrirao 1979. godine 
na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a 1982. doktorirao 
na Pravnom fakultetu u Osijeku, s temom “Kauzalni i 
teleološki aspekti ustava u društvenom razvoju SFRJ“. 
Redoviti je profesor u trajnom zvanju, a ranije u više 
mandata dekan i prodekan Pravnog fakulteta u Osijeku. 
Bio je glavni urednik znanstvenog časopisa “Pravni vje-
snik“. Član je Skupine neovisnih stručanjaka za Europ-
sku povelju o lokalnoj samoupravi Vijeća Europe, glavni 
istraživač na projektu “Europeizacija hrvatske lokalne i 
regionalne samouprave“ i voditelj programa “Razvoj do-
brog (lokalnog i regionalnog) upravljanja u Hrvatskoj“. 
Bio je član Državnog sudbenog vijeća do 2011. godine 
i vanjski član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički 
sustav Hrvatskog sabora (1996.-2003. i od 2007.-). Prof. 
dr. sc. Zvonimir Lauc bio je član Radne skupine Pred-
sjednika Republike za stručne osnove za promjenu Us-
tava (2000.) i član Radne skupine za promjene Ustava, 
Vlade RH (2009.). Stalni je vanjski znanstveni savjetnik 
Ustavnog suda RH, član  Matičnog povjerenstva za 
područje društvenih znanosti, polje pravo, i predsjednik 
Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu. Predavao je 
u inozemstvu: Strassbourg (Francuska), Pech (Madžar-
ska), Syracuse, Norman, Chicago (SAD), Firenca, Ancona 
(Italija), Krakow (Poljska), Augsburg (Njemačka), Barce-
lona (Španjolska), Haag (Nizozemska), Tirana (Albanija), 
Mostar (BiH), Novi Sad.
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Prof. dr. sc. Maja Lamza Maronić (Ekonomski fakultet 
u Osijeku) rođena je 17. srpnja 1949. godine u Đa-
kovu. Diplomirala je 1974. na Ekonomskom fakultetu 
u Osijeku. Od 1975. godine zaposlena je na radnom 
mjestu asistenta na Katedri za ekonomiku i organizaciju 
na Poljoprivredno-prehrambeno tehnološkom fakultetu u 
Osijeku, a od 1975. na Ekonomskom fakultetu u Osije-
ku. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, 
a 1986. stekla akademski stupanj doktora znanosti na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Redovita je profesori-
ca u trajnom zvanju. Govori engleski jezik, a služi se 
talijanskim i slovačkim (pasivno).

Prof. dr. sc. Mira Lulić (Pravni fakultet Osijek) rođena 
je 1970. godine u Osijeku. Osnovnu školu i gimnaziju 
C.U.O. Braća Ribar završila je u Osijeku. Studirala je 
na tri Sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Na Pravnom 
fakultetu u Osijeku diplomirala je 1993. godine. Aka-
demski stupanj magistra pravnih znanosti stekla je na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu gdje je 1999. 
godine obranila magistarski rad "Gospodarski pojas s po-
sebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva”. U svibn-
ju 2005. godine obranila je doktorski rad "Pravo na sa-
moodređenje u suvremenom međunarodnom pravu” na 
Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te stekla aka-
demski stupanj doktora pravnih znanosti. Na Pravnom 
fakultetu u Osijeku od akademske godine 1993./1994. 
samostalno održava predavanja za redovne i izvanredne 
studente, seminare i konzultacije te ispite iz predmeta 
Međunarodno pravo. Od znanstvenog usavršavanja u 
inozemstvu izdvajamo da je u ljeto 1994. godine stekla 
diplomu Academy of American and International Law u 
Dallasu (SAD). Završila je International Summer School 
in Political Science u Varšavi (Poljska) u kolovozu 1995. 
godine. U kolovozu 1996. godine stekla je diplomu 
Hague Academy of International Law iz predmeta In-
ternational Public Law, a sljedeće godine stekla je i 
diplomu Hague Academy of International Law iz pred-
meta International Private Law (Den Haag, Nizozemska). 
U Budimpešti je 1999. godine sudjelovala na Faculty 
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Training Program in the field of Criminal Law, u organi-
zaciji Constitutional & Legal Policy Institute. Voditeljica 
poslijediplomskih specijalističkih studija ’’Ljudska prava’’ 
Pravnog fakulteta Osijek.

Doc. dr. sc. Nives Mazur Kumrić (University of Liège, 
Belgija) rođena je 18. veljače 1975. godine u Osijeku. 
Docent je na Katedri za međunarodno pravo Pravnog 
fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, na 
obvezatnom predmetu treće godine studija – Među-
narodnom (javnom) pravu. Diplomirala je na Pravnom 
fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku u trav-
nju 2000. godine, a iste godine primljena je na mjesto 
asistenta – novaka na Katedri za međunarodno pravo 
Pravnog fakulteta u Osijeku. Poslijediplomski znanstveni 
studij Pravnog fakulteta u Osijeku «Poslovno pravo i po-
slovne transakcije» okončala je 2004. godine. Doktorsku 
disertaciju pod naslovom «Europski sustav zaštite prava 
manjina s posebnim osvrtom na Republiku Hrvatsku» 
obranila je s ocjenom cum laude na istom Fakultetu 
2008. godine. Dio istraživanja za potrebe doktorske 
disertacije obavila je tijekom šestomjesečnog studijskog 
boravka na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Parmi, Ita-
liji. Aktivno je sudjelovala na petnaest međunarodnih 
seminara i osam međunarodnih konferencija. Objavila 
je niz znanstvenih radova iz područja međunarodnog 
(javnog) prava. Kao područja od posebnog znanstvenog 
interesa izdvajamo međunarodnopravnu zaštitu manjina, 
međunarodno humanitarno pravo, međunarodno kazne-
no pravo, međunarodnopravnu zaštitu okoliša, sukcesiju 
država te problematiku međuodnosa etniciteta, nacio-
nalnog identiteta i multikulturalnosti. Članica je Ured-
ničkog odbora međunarodnog časopisa Lex et Scientia 
Sveučilišta Nicolae Titulescu iz Bukurešta, Rumunjske za 
područje prava - Lex et Scientia International Journal Ju-
ridical Series te član Uredničkog odbora međunarodnog 
časopisa African Journal of Crime and Criminal Justice 
(AJCJ) međunarodne organizacije United Nations African 
Institute for the Prevention of Crime and the Treatment 
of Offenders (UNAFRI).
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Prof. dr. sc. Zlatko Miliša (Filozofski fakultet Osijek) 
rođen je 25. travnja 1958. godine u Trogiru. Diplo-
mirao je pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 
1982. godine, studij pedagogije i sociologije nakon čega 
se zaposlio kao pedagog u Centru Juraj Bonači (Split, 
školske 1982 godine). Od 1983. godine zaposlen je na 
Filozofskom fakultetu u Zadru kao asistent na Odsjeku 
za pedagogiju. Magistrirao je 1988.g. na Filozofskom 
fakultetu u Rijeci, a 1997. godine doktorirao je na Filo-
zofskom fakultetu u Sarajevu, disertacijom Teorijsko-me-
todološki problemi istraživanja odgojne vrijednosti rada 
te stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, 
znanstveno polje odgojne znanosti. U znanstveno-nasta-
vno zvanje docenta izabran u prosincu 2000. god., a 
Senat Sveučilišta u Zadru izabrao ga je u izvanrednog 
profesora (prosinac) 2006. godine. Realizira nastavu na 
Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru iz kolegija: 
Obrazovne politike, Odgoj i vrijednosti, Obrazovanje i 
društvo, Pedagogija rada i Medijska pedagogija, (za koje 
je izradio nastavne programe). Nositelj je kolegija Opća 
pedagogija u dopunskom pedagoško-psihološkom obra-
zovanju na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. 
U dva navrata bio je zamjenik predstojnika Odsjeka za 
pedagogiju, a od do 2006 godine je pročelnik Odjela za 
pedagogiju te voditelj Katedre za sustavnu pedagogiju 
od 2008. god. Bio je pomoćnik ministra prosvjete i špor-
ta RH i ravnatelj Zavoda za školstvo od travnja 2000. 
godine do srpnja 2001. godine. Od 1996. - 1998. bio je 
član uredništva časopisa Metodički ogledi, od 2004. go-
dine do svibnja 2010.  bio je glavni i odgovorni urednik 
časopisa Acta Iadertina Sveučilišta u Zadru (Odjela za 
filozofiju, sociologiju i pedagogiju), a od svibnja 2009. 
je član uredništva časopisa Pedagogijska istraživanja. 
Bio je suradnik na sedam znanstvenih projekata, a od 
2003. do 2007. godine voditelj je znanstvenog projekta: 
Rad kao odgojna vrijednost u komunama za ovisnike, 
a od  2007. godine do 2010 bio je glavni istraživač i 
voditelj znanstvenog projekta: Odgoj, vrijednosti i me-
dijska manipulacija. Znanstveni interes: Medijske mani-
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pulacije, Mediji i slobodno vrijeme, Informacije-odgoj i 
vrijednosti, Preferencije i problemi djece i mladih.

Prof. dr. sc. Nihada Mujić (Pravni fakultet Osijek ) 
Nihada Mujić rođena je 1958. godine u Treštenici Do-
njoj, Republika Bosna i Hercegovina. Na Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku diplomirala je 1981. godine. Izvr-
snost u svim godinama studija potvrđuju i primljene tri 
dekanove te jedna rektorova nagrada za uspješnost u 
studiranju. Po završetku studija zaposlila se u Zavodu 
za zaštitu na radu Varaždin, a potom u Zavodu za una-
pređivanje sigurnosti Osijek, gdje je obavljala poslove 
rukovodioca organizacije a potom i rukovodioca komer-
cijale. Od 1990. do 1992. godine radi u Zagrebinspektu 
na poslovima voditelja komercijale i voditelja obrazo-
vanja. Magistrirala je 1993. godine obranivši magistarski 
rad pod naslovom “Postmoderna društvenog razvoja u 
funkciji upravno-političkog ustrojstva Hrvatske s osvrtom 
na razvoj regije Slavonije i Baranje”. Od 1992. godine 
zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku kao mlađi 
istraživač, a od srpnja 1994. kao asistent na predmetima 
Statistika i Ekonomika poduzeća. Doktorski je rad na 
temu “Organizacija u uvjetima kompleksnog i neizvje-
snog okruženja” obranila na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku studenog 1999. godine. U znanstveno-nastav-
no zvanje docenta, u znanstvenom području društve-
nih znanosti, znanstveno polje ekonomije, za nastavne 
predmete Ekonomika poduzeća i Statistika izabrana je 
5. ožujka 2002. godine. Za predsjednika Katedre me-
todološko-informacijskih znanosti na Pravnom fakultetu 
u Osijeku imenovana je u siječnju 2003. godine. U 
znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika i znan-
stveno nastavno zvanje izvanrednog profesora izabrana 
je u svibnju 2006. godine. Nihada Mujić je samostalno 
ili u suautorstvu objavila 52 znanstvena rada. Nositelji-
ca je kolegija Statistika i pravna informatika, Statistika 
i informatika javne uprave, Ekonomika javne uprave i 
Upravljanje ljudskim resursima. Na poslijediplomskom 
studiju Poslovno pravo i poslovne transakcije Pravnog 
fakulteta u Osijeku bila je nositeljica kolegija Poslovna 
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logistika, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju 
Upravljanje razvojem lokalne i regionalne samouprave 
Pravnog fakulteta u Osijeku predaje kolegije Organiza-
cija u kompleksnim i neizvjesnim uvjetima i Kvantita-
tivne metode u poslovnom odlučivanju. Predavač je i 
na poslijediplomskom studiju Upravljanje ekonomskim 
razvojem Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Puljko (Pravni fakultet Osi-
jek) rođen je 14. srpnja 1958. godine u Osijeku. Diplo-
mirao je na Pravnom fakultetu u Osijeku 1982. godine i 
već naredne godine zasnovao radni odnos kao priprav-
nik u tadašnjem Okružnom tužilaštvu u Osijeku. Polaže 
pravosudni ispit 1986. godine. U obavljanju zvanja na-
preduje, pa 1987. godine biva imenovan za zamjenika 
Općinskog tužioca u Općinskom tužilaštvu u Osijeku. 
Nakon uspostave samostalne Republike Hrvatske biva 
imenovan za zamjenika Županijskog državnog odvjet-
nika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku 
(1996.). U razdoblju od 1992. do 2000. godine uz 
posebno odobrenje Državnog odvjetnika RH radi kao 
vanjski suradnik na predmetu Međunarodno privatno 
pravo. U tome periodu postaje magistar pravnih znano-
sti (1995.). Od 2000. godine zasniva radni odnos kao 
asistent na predmetu Međunarodno privatno pravo na 
Pravnom fakultetu u Osijeku. Doktorom pravnih zna-
nosti postaje 2003. godine. U okviru Tempus projekta 
te American Bar Association and Central and Eastern 
Europe programa, usavršava se prvo na Pravnom fakul-
tetu Sveučilišta u Genovi, a zatim u SAD-u. Aktivno se 
služi engleskim i talijanskim jezikom. Od 2009. godine 
predstojnik je Katedre međunarodnopravnih znanosti na 
Pravnom fakultetu u Osijeku i glavni istraživač i nositelj 
projekta «Pravo djeteta na uzdržavanje na zajedničkom 
Europskom tržištu». Glavna područja znanstvenog istra-
živanja su mu arbitraža i Međunarodno trgovačko pra-
vo. Član je brojnih pravnih asocijacija i dviju istaknutih 
međunarodnih arbitražnih institucija.
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Doc. dr. sc. Ivana Radačić (viša znanstvena suradnica, 
Institut društvenih znanosti «Ivo Pilar») završila je pravni 
studij na Sveučilištu u Zagrebu 2001. godine, magistri-
rala je kriminologiju na Sveučilištu u Cambridgeu 2002. 
godine, a 2003. godine pravne znanosti na Sveučilištu u 
Michiganu. Godine 2008. doktorirala je pravne znanosti 
(područje ljudskih prava žena) na University College 
London (UCL). Ivana piše i predaje o sadržajima ljud-
skih prava i feminističkih pravnih teorija. Objavila je ne-
koliko članaka u međunarodnim časopisima te poglavlja 
u knjigama iz tih područja. Zaposlena je na Institutu 
društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu, a kao vanjska 
suradnica predaje kolegij iz ljudskih prava na Hrvatskim 
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Gostujuća je profeso-
rica na UCL-u te na University for Peace u Kostarici. 
Također je predavačica pri Centru za ženske studije 
u Zagrebu te Institutu za ljudska prava žena u Sofiji. 
Kao stručnjakinja Vijeća Europe predaje pravnicima u 
regiji o Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.Osim 
akademskim, bavi se i aktivističkim radom u području 
ljudskih prava. Programska je koordinatorica projekta 
edukacije odvjetnika o Europskoj konvenciji za zaštitu 
ljudskih prava Centra za mirovne studije. Prijašnja isku-
stva uključuju rad na Europskom sudu za ljudska prava, 
u Interightsu (Međunarodnom centru za pravnu zaštitu 
ljudskih prava u Londonu) i Human Rights Watchu (ne-
vladinoj organizaciji u New Yorku).

Dr. sc. Višnja Samardžija, znanstvena savjetnica (Institut 
za međunarodne odnose u Zagrebu) rođena je 6. lipnja 
1951. u Zagrebu. Doktorirala je 1993. na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom “Položaj i pravci 
ekonomskih prilagodbi Republike Hrvatske Europskoj za-
jednici u kontekstu odnosa Zajednice prema Mediteranu 
i zemljama Srednje i Istočne Europe“. Magistrirala 1998. 
je na istom fakultetu, a diplomirala 1974. na Fakultetu za 
vanjsku trgovinu, Sveučilište u Zagrebu. Usavršavala se 
na studijskim boravcima na Wolfson College u Oxfordu, 
na Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti, u Japanu 
te na nekoliko kraćih specijalističkih seminara. Aktivno 
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govori engleski i služi se talijanskim i njemačkim jezi-
kom. Zaposlena je u Institutu za međunarodne odnose 
- IMO, Zagreb (od 1981.) kao voditeljica Odjela za eu-
ropske integracije. U razdoblju od 2000-2004. obnašala 
je dužnost pomoćnice ministra u Ministarstvu europskih 
integracije. Prethodno je radila kao istraživač u Centru 
za istraživanje marketinga, Zagreb. Izabrana je u zvanje 
znanstvene savjetnice te ima naslovno znanstveno-na-
stavno zvanje docenta. Objavila je preko stotinu znan-
stvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim 
zbornicima i časopisima na temu europskih integracija te 
sudjelovala s izlaganjima na međunarodnim konferencija-
ma i skupovima. Samostalno je objavila knjigu “Europska 
unija i Hrvatska – putovi povezivanja i suradnje“ te je 
uredila petnaestak knjiga. Član je uredništva web portala 
Entereurope i bila je glavna urednica biltena Euroscope 
(1992-2007). Glavna područja znanstvenog interesa su 
Europska unija, zajedničke politike, proširenje EU, od-
nosi EU i Hrvatske, regionalna suradnja. Dr. Samardžija 
je glavni istraživač na tekućem znanstvenom projektu 
IMO-a «Lisabonska strategija – katalizator reformi u EU 
i Hrvatskoj“ finanicranom od Ministarstva znanosti, ob-
razovanja i športa, te je vodila dva prethodna projekta 
financirana od MZOŠ-a vezana uz integriranje Hrvatske 
u EU. Sudjelovala je na brojnim domaćim i inozemnim 
znanstveno-istraživačkih projektima, primjerice PHARE 
projekt “EU IMPACT”, projekti Svjetske banke, TEPSA i 
TEMPUS te FP6 projekt mreže izvrsnosti EU-CONSENT. 
Članica je Upravnog vijeća u Transeuropskom udruženju 
za studij politika (TEPSA) u Briselu. Članica je Sveučilišne 
udruge za suvremene europske studije (UACES, London) 
te Hrvatskog udruženja za proučavanje EU, bila je člani-
ca Središnjeg odbora Europskog pokreta. Sudjeluje u radu 
dvaju pregovaračkih skupine za članstvo u EU (Znanost i 
istraživanje; Industrijska politika i poduzetništvo). Preda-
je na poslijediplomskom Europskom studiju Sveučilišta u 
Osijeku te na  Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u 
Zagrebu (AMES - Advanced Master  of European Studies), 
sudjelovala je u programu Europskih studija za jugoistoč-



42 Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI

nu Europu Sveučilišta u Ateni i povremeno predaje na 
Diplomatskoj akademiji u Zagrebu.

Izv. prof. dr. sc. Željko Senković (Filozofski fakultet 
Osijek) rođen je u Odžaku 1970. godine, gdje je završio 
osnovnu i srednju školu. Na gimnaziji u Odžaku pre-
davao je grupu filozofskih predmeta od 1998. do 2004. 
godine. Diplomirao je na dvopredmetnom studiju: filo-
zofija/grčki jezik i književnost na Filozofskom fakultetu 
u Zagrebu, te postigao bakalaureat iz filozofije na Filo-
zofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Magistarski 
rad (Aristotelove moralne vrline u Nikomahovoj etici) je 
obranio 8. srpnja 2002. godine na Hrvatskim studijima 
čime je stekao stupanj magistra znanosti iz znanstve-
nog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja 
filozofija (mentor prof.dr.sc. Josip Talanga). Doktorski 
rad (Aristotelova kritika demokracije) je obranio 27. stu-
denoga 2006. godine na Filozofskom fakultetu Druž-
be Isusove, čime je stekao stupanj doktora znanosti iz 
znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstve-
nog polja filozofija (mentor prof.dr.sc. Ivan Koprek). Na 
Katedri za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Osijeku, 
31. kolovoza 2004. godine izabran u zvanje asistenta 
za predmet Filozofska antropologija; za višeg asistenta 
izabran 1. siječnja 2007. godine. Promaknut u nastav-
noznanstveno zvanje docenta iz područja humanističkih 
znanosti, polje filozofija, grana filozofska antropologija, 
s danom 1. lipnja 2008. godine. 

Doc. dr. sc. Ivan Tanta (Sveučilište u Dubrovniku, Ve-
leučilište Vern) rođen je 1961. u Zagrebu. Fakultet po-
litičkih znanosti završio u Zagrebu 1985. Magistrirao 
u području komunikologije,1990. godine, na Fakultetu 
organizacije i informatike. Doktorirao je 2007. godine 
na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi na 
veleučilištu VERN u Zagrebu i Sveučilištu u Dubrovniku 
te na Hrvatskim studijima. Od 2002. godine predaje i 
kao gost predavač na London School of Public Rela-
tions, Media Relations, Nonverbal Communication and 
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Bussines Communications. Do 2002. godine radio je u 
praksi.

Doc dr. sc. Ivana Tucak (Pravni fakultet Osijek) rođe-
na je 20. listopada 1975. u Osijeku, gdje je završila 
osnovnu i srednju školu. Godine 1996. upisuje Pravni 
fakultet Sveučilišta u Osijeku te na istom diplomira 2001. 
godine. Zbog uspjeha tijekom studija bila je nagrađena 
stipendijama Sveučilišta J. J. Strossmayera, Ministarstva 
znanosti i obrazovanja te Vlade Južnog Tirola. U svibnju 
2006. godine završila je Poslijediplomski znanstveni studij 
upravno-političkog smjera na Pravnom fakultetu Sveuči-
lišta u Zagrebu obranivši magistarski rad pod naslovom 
«Suverenitet u suvremenom svijetu». U lipnju 2007. go-
dine pohađala je intenzivni bioetički tečaj pod nazivom 
Decision making and Choices in the 21st Century na The 
Kennedy Institute of Ethics, Georgetown University u Wa-
shingtonu. Akademski stupanj doktora pravnih znanosti 
stekla je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku gdje 
je 2010. godine obranila doktorski rad «Hohfeldovi temel-
jni pravni pojmovi: analiza, kritika, recepcija, važnost». 
U siječnju 2002. godine počinje raditi kao znanstveni 
novak-asistent na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku 
na katedri Pravno-teorijskih znanosti. Kao znanstveni no-
vak sudjelovala je na projektima: «Numizmatika u baštini 
i novčarskom sustavu Hrvatske» i «Naknade u pravnom 
sustavu Republike Hrvatske». Trenutno sudjeluje na pro-
jektu «Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i 
nacionalnim zakonodavstvima».

Prof. dr. sc. Željko Turkalj (Sveučilište Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku) rođen je 14. travnja 1950. godine 
u Osijeku. Diplomirao je 1973. godine na Ekonomskom  
fakultetu u Osijeku. Od 1973. do 1974. radio u IPK Osi-
jek, a od 1974. zaposlen je na Ekonomskom fakultetu u 
Osijeku. Magistrirao je 1976. godine, a doktorirao 1983. 
godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Prof. Tur-
kalj je bio dugogodišnjie dekan Ekonomskog fakulteta 
u Osijeku i redoviti profesor u trajnom zvanju. Održao 
je veći broj pozvanih predavanja u Republici Hrvatskoj 
i inozemstvu te vodio veći broj znanstvenih i stručnih 
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projekata. Od 1. listopada 2013. rektor je Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Doc. dr. Snježana Vasiljević (Pravni fakultet u Zagrebu) 
diplomirala je i doktorirala na Pravnom fakultetu Sveuči-
lišta u Zagrebu. Magistrirala je na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta Cambridge, Darwin koledž. Njezin magiste-
rij posvećen je problemu seksualnog uznemiravanja u 
komparativnom prikazu, a doktorska disertacija istražu-
je fenomen višestruke diskriminacije u Europskoj uniji. 
Dobitnica je nagrade Američke odvjetničke komore za 
najbolji rad u području spolne diskriminacije. Radila je 
kao suradnica UNIFEM-a i UNDP Hrvatska te je kao 
pravna stručnjakinja uključena u rad mnogih nevladinih 
organizacija. Vanjska je clanica Odbora za zakono-
davstvo Hrvatskog Sabora. Kao gostujuća znanstvenica 
specijalizirala se na London School of Economics and 
Political Science, Faculty of Law, University of Liver-
pool, Johannes Koepler Univarsität Linz and Columbia 
University, Law School, New York te University of Ca-
lifornia Los Angeles, School of Law. Područja njezinog 
stručnog interesa su temeljna prava u EU, europsko anti-
diskriminacijsko pravo, međunarodnopravna zaštita žena 
i nacionalnih manjina, europska raznolikost i nacionalni 
identiteti u EU.

Izv. prof. dr. sc. Mario Vinković (Sveučilište Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku) rođen je 3. studenoga 1975. go-
dine u Osijeku. Diplomirao na Pravnom fakultetu Sveu-
čilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 2000. godine. 
Tijekom studija dobitnik Rektorove nagrade i Nagrade 
Grada za izvanredan uspjeh tijekom studiranja. Pohađao 
poslijediplomski znanstveni studij «Poslovno pravo i po-
slovne transakcije» Pravnog fakulteta u Osijeku (ispite 
položio s prosječnom ocjenom 5,00, a do tada objavljeni 
znanstveni radovi priznati «kao ekvivalent magistarskoj 
radnji vrsne kakvoće). Doktorirao u lipnju 2007. godine 
na Pravnom fakultetu u Osijeku. Apsolvirao i «Poslijedi-
plomski znanstveni studij iz europskog prava» na Prav-
nom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (položio deset ispita 
s prosječnom ocjenom 4,8). Usavršavao se na University 



Doktorska škola Društveno-humanističkih znanosti - poslijediplomski sveučilišni studij EUROPSKI STUDIJI 45

of Manchester, University of Liverpool, Central European 
University&COLPI te na kraćim boravcima u Danskoj, 
Nizozemskoj i Turskoj. Od 2003. do 2006. godine bio 
je mladi istraživač na međunarodnom kolaborativnom 
projektu Britanske akademije «Gender equality and the 
adjustment of constitutions and institutions» (voditelji 
projekta: prof. dr. sc. Jo Shaw, University of Edinburgh, 
prof. dr. sc. Siniša Rodin, Pravni fakultet u Zagrebu i 
Prof. Fiona C. Beveridge, University of Liverpool). Od 
siječnja 2008. do svibnja 2005. godine bio je voditelj 
interdisciplinarnih poslijediplomskih specijalističkih stu-
dija «Europski studiji – regionalna suradnja i integriranje 
u EU», Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 
Prodekan je za znanost i međunarodnu suradnju Pravnog 
fakulteta u Osijeku i član Upravnog vijeća Pravosud-
ne akademije. Član je uredništva znanstvenog časopisa 
«Pravni vjesnik» i međunarodnog uredništva Godišnjaka 
Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću. Izlagao je na 
preko dvadeset međunarodnih konferencija, od toga na 
devet kao pozvani izlagatelj. Član je UACES, Hrvatske 
udruge za radno i socijalno pravo i Hrvatskog instituta 
za lokalnu samoupravu. Duži niz godina surađuje s 
Udrugom za edukaciju žrtava «Mobbing» iz Zagreba. 
Predsjednik je Vijeća Doktorske škole društveno-huma-
nističkih znanosti Sveučilišta u Osijeku i voditelj Jean 
Monnet Chair in EU Labour and Equality and Human 
Rights. Od 1. listopada 2014. godine obnaša funkciju 
prorektora za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku.

Izv. prof. dr. sc Budislav Vukas, ml. (Pravni fakultet u 
Rijeci) rođen je 7. svibnja 1974. u Rijeci. Osnovnoš-
kolsko i gimnazijsko obrazovanje završio je u Rijeci. 
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 
1998. godine. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 
zaposlen je od 1999. kao znanstveni novak na znanstve-
no-istraživačkim projektima Ministarstva znanosti i teh-
nologije RH, a od 2007. kao docent, a potom i izvan-
redni profesor, na Katedri za povijest prava i države. Na 
Pravnom fakultetu u Rijeci predaje “Povijest prava i dr-
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žave”, u okviru nastave na Integriranom preddiplomskom 
i diplomskom studiju i Stručnom upravnom studiju. Sa-
mostalno je osmislio izborni predmet “Suvremena povi-
jest pravnih i političkih institucija”, kojeg je sunositelj na 
drugoj godini integriranog studija prava. U okviru Speci-
jalističkog studija “Pravo europskih integracija” sunositelj 
je izbornog kolegija “Povijest europskih integracija”. Na 
Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću – Upravni studij 
u Otočcu suradnik je u nastavi na predmetu “Povijest 
prava i države”, od 2007. godine. Magistarski rad s 
naslovom «Hrvatska državnost s gledišta međunarodnog 
prava» obranio je 6. studenog 2002., pod mentorstvom 
prof. dr. sc. Božidara Bakotića i pred povjerenstvom za 
obranu u sastavu: prof. dr. sc. B. Bakotić, akademik V. 
Ibler i prof. dr. sc. N. Engelsfeld na Pravnom fakultetu 
Sveučilišta u Zagrebu. Pod mentorstvom prof. dr. sc. 
Nede Engelsfeld, na Pravnom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu, obranio je dana 13. lipnja 2006 doktorsku 
disertaciju, s naslovom «Državnopravni status tršćanskog 
područja 1947. – 1954.» Aktivno se služi njemačkim, 
engleskim i talijanskim jezikom, a rutinski se koristi ra-
čunalima i uobičajenim korisničkim programima.  U sre-
dištu znanstvenog interesa su pravnopovijesne znanosti, 
napose suvremena povijest pravnih i političkih instituci-
ja, državnopravni aspekti hrvatsko-slovensko-talijanskih 
odnosa te povijest međunarodnog prava. U razdoblju 
od 14. do 28. veljače 2005. te od 25. travnja do 6. 
svibnja 2006. u sklopu Tempus-programa Europske unije 
što ga realizira Pravni fakultet u Rijeci, boravio je na 
istraživačkom programu na Fakultetu političkih znanosti 
Sveučilišta u Genovi – Dipartimento delle ricerche eu-
ropee (sezzioni storicha, sezzione giuridica). Do sada je 
autor ili koautor znanstvenih radova i članaka u desetak 
publikacija, te je sudjelovao u radu više stručno-znan-
stvenih skupova. Prodekan je Pravnog fakulteta u Rijeci. 
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Izv. prof. dr. sc. Mirela Župan (Pravni fakultet Osijek) 
rođena 19.6.1977. godine. Udana, majka troje djece. 
Osnovnu školu završila je u Bilju, a II. Jezičnu gimna-
ziju u Osijeku. Diplomirala 2000. godine na Pravnom 
fakultetu u Osijeku. Magisterij iz područja “Pravo eu-
ropskih integracija” obranila 2004. godine na Pravnom 
fakultetu u Rijeci, gdje je 2009. godine i doktorirala s 
temom “Ostvarivanje prava djeteta na uzdržavanje u 
međunarodnom privatnom pravu Europske unije”. Do-
centica je na Katedri međunarodnopravnih znanosti, 
predmet Međunarodno privatno pravo (VIII. semestar), 
Europsko međunarodno privatno i procesno pravo ( IX. 
semestar) Pravnog fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera 
u Osijeku. Istraživač je na projektu Osvarivanje pra-
va djeteta na uzdržavanje na zajedničkom europskom 
tržištu (MZOŠ) i projektu Uspostava sveučilišne surad-
nje Osijek-Pečuh (IPA prekogranični program Mađarska 
– Hrvatska). Izlagala je na petnaestak međunarodnih 
konferencija.
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