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ŽIVOTOPIS
- rođena u Zagrebu. Diplomirala pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te filozofiju na Hrvatskim
studijima Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem visokog prosjeka ocjena tijekom studija primala stipendiju Grada
Zagreba.
- godine 2012. obranila doktorsku disertaciju pod nazivom »Nietzscheova kritika morala«. Akademske godine
2016./2017. odobrena je tema doktorske disertacije »Obilježja sveučilišnog prava i prava znanstvenih organizacija
u kontekstu reforme visokog obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj«. Aktivno se služi njemačkim i engleskim
jezikom.
- od 2006. zaposlena kao asistentica, od 2012. kao viša asistentica, od 2013. kao docentica a od 2019. kao izvanredna
profesorica na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 2013./2014. i
2014./2015. bila prodekanica za nastavu i studente.
- u ljetnom semestru akademske godine 2009./2010. dobila stipendiju za istraživački boravak na Sveučilištu u Beču,
gdje je provela četiri mjeseca. Akademske godine 2016./2017. odobren je dopust zbog studijskog boravka na
Sveučilištu u Beču te Humboldtovu Sveučilištu u Berlinu.
- objavila znanstvene knjige i radove iz područja etike, socijalne filozofije, sociologije obrazovanja te sveučilišnog
prava i prava znanstvenih organizacija.
- od akad.god. 2006./2007. drži nastavu na pravnom studiju iz kolegija Sociologija, od 2007./2008. na studiju javne
uprave iz kolegija Osnove sociologije, od 2013./2014. iz kolegija Sociologija javne uprave i Etika javne službe na
specijalističkom diplomskom studiju javne uprave te iz kolegija Prijavljivanje znanstvenih projekata na doktorskom
studiju iz pravnih znanosti. Od 2018./2019. je sunositeljica kolegija Sveučilišno pravo i pravo znanstvenih
organizacija na pravnom studiju. Od 2016./2017. osnivačica i sunositeljica programa cjeloživotnog učenja iz
područja sveučilišnog prava koji se od tada izvodi dva do tri puta godišnje.

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ILI UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE: 9. listopada 2019.

POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA KOJI GA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE PROGRAMA, ODNOSNO KOJI
SU RELEVANTNI ZA PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA

»Kriteriji određivanja i sistematizacija pravnih načela u visokom obrazovanju i znanosti«, u: Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, 2019., 69 (4), Zagreb, s. 521-552.;
»Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka
učilišta«, u: Jakša Barbić (ur.), Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja, 2019., HAZU, Zagreb, s. 151181.;
Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ksenija Grubišić
(ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.;
Matković, T., Ogresta, J., Grubišić, K., Zrinščak, S., Rimac, I., »Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine«, u: Ksenija Grubišić (ur.), Primjena
kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 2018., s. 1-77.;
»Osiguravanje kvalitete visokih učilišta u kontekstu uspostave hrvatskog kvalifikacijskog okvira«, u: Ksenija Grubišić
(ur.), Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018., s. 227-253.;
»Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti«, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2017.,
67 (3-4), Zagreb, s. 565-599.;
»Uvod u etiku: Osnovni etički problemi«, u: Josip Kregar, Gordana Marčetić, Ksenija Grubišić, Etika u politici i javnoj
upravi, 2016., Novi informator d.o.o., Zagreb, s. 11-29.;
»Sociologija prava«, u: Uvod u sociologiju, 2014., Sveučilišna tiskara, Zagreb, s. 149-203.;
»Normativne pretpostavke društva znanja«. u: Društvene pretpostavke društva znanja, 2011., Filozofski fakultet,
Zagreb, s. 105-119.;
»Sociologija znanosti i obrazovanja«, u: Uvod u sociologiju, 2008., Sveučilišna tiskara Zagreb, s. 481-493.;
»Standardi integriranosti u statutima hrvatskih sveučilišta«, u: Upravljanje sveučilištem, 2007., Sveučilišna tiskara,
Zagreb, s. 91-105.
POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA U POSLJEDNJIH PET GODINA
»Kriteriji određivanja i sistematizacija pravnih načela u visokom obrazovanju i znanosti«, u: Zbornik Pravnog
fakulteta u Zagrebu, 2019., 69 (4), Zagreb, s. 521-552.;
»Primjena kvalifikacijskog okvira u sustavu visokog obrazovanja i znanosti: razvojne prepreke i mogućnosti za visoka
učilišta«, u: Jakša Barbić (ur.), Istine i zablude o reformi znanosti i visokog obrazovanja, 2019., HAZU, Zagreb, s. 151181.;
Imoralizam Friedricha Nietzschea: društvena uvjetovanost i oslobađajući smisao morala, Naklada Breza, Zagreb,
2018.;
Primjena kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ksenija Grubišić
(ur.), Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2018.;
Matković, T., Ogresta, J., Grubišić, K., Zrinščak, S., Rimac, I., »Zapošljivost i razvoj karijere osoba koje su diplomirale
na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu između 2004. i 2010. godine«, u: Ksenija Grubišić (ur.), Primjena
kvalifikacijskog okvira i radne karijere studenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, 2018., s. 1-77.;
»Odgovorno informiranje i financijsko obrazovanje kao mjerilo učinkovite građanskopravne i socijalne zaštite
potrošača«, u: Revija za socijalnu politiku, 2018., 25 (3), Zagreb, s. 327-351.;

»Sistematizacija pravnih normi u visokom obrazovanju i znanosti«, u: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2017.,
67 (3-4), Zagreb, s. 565-599.;
»Uvod u etiku: Osnovni etički problemi«, u: Josip Kregar, Gordana Marčetić, Ksenija Grubišić, Etika u politici i javnoj
upravi, 2016., Novi informator d.o.o., Zagreb, s. 11-29.
POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO I KOJI SU RELEVANTNI ZA
PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA
Od 2019. članica projekta Europskog socijalnog fonda »Unaprjeđene kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u
Hrvatskoj«.
Od 2017. članica projekta CABUFAL Erasmus+ projekta.
Od 2015. voditeljica projekta / potpore Sveučilišta u Zagrebu »Vrednovanje skupova ishoda učenja za područje
prava, politologije, sociologija, državne uprave i javnih poslova te socijalnih djelatnosti temeljem Zakona o HKOu«.
Od 2015. do 2018. članica projekta Nacionalne zaklade za znanost »Građanskopravna zaštita građana u financijskoj
krizi«.
Od 2014. članica Etičkog odbora NEWFELPRO – Novog međunarodnog projekta stipendiranja i mobilnosti za iskusne
istraživače.
Od 2011. članica projekta IPA 2008. »Enhancing the participation of the CSO’s in monitoring of the implementation
of the EU Acquis, in the field of fight against corruption and the overall transparency, openness and accountability
of public administration bodies«.
Od 2011. do 2014. članica projekta »Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o karijerama i zapošljivosti
osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu«.
Od 2007. do 2009. članica projekta Nacionalne zaklade za znanost »Pravni i organizacijski aspekti integriranog
sveučilišta«.

POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO U POSLJEDNJIH PET GODINA
Od 2019. članica projekta Europskog socijalnog fonda »Unaprjeđene kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u
Hrvatskoj«.
Od 2017. članica projekta CABUFAL Erasmus+ projekta.
Od 2015. voditeljica projekta / potpore Sveučilišta u Zagrebu »Vrednovanje skupova ishoda učenja za područje
prava, politologije, sociologija, državne uprave i javnih poslova te socijalnih djelatnosti temeljem Zakona o HKOu«.
Od 2015. do 2018. članica projekta Nacionalne zaklade za znanost »Građanskopravna zaštita građana u financijskoj
krizi«.
(AKO JE NASTAVNIK UJEDNO I POTENCIJALNI MENTOR)
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