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ŽIVOTOPIS 

- rođena je 12. listopada 1975. godine u Zagrebu, udana, majka dvoje djece.  

- diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1998. godine, smjer financije s odličnom ocjenom.  

- magistrirala je u lipnju 2000. godine na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Lundu, Švedska, iz područja poslovnog 

prava EU i poslovnog upravljanja, s temom magistarskog rada: The Mandatory Bid Rule – European Poison Pill: 

Analysis of the Proposed 13th Directive concerning takeover bids.  

- doktorirala je u listopadu 2009. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu: Problem regulacije tržišta 

vrijednosnih papira u tranzicijskim zemljama, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravnih 

znanosti, znanstvena grana financijsko pravo.  

- od siječnja 2000. do 2007. radila je na znanstveno istraživačkim projektima ili stručnim poslovima u slijedećim 

institucijama: Institut za ekonomska istraživanja, Sveučilište u Lundu, Švedska, znanstveni novak, Ministarstvo 

vanjskih poslova i europskih integracija, stručna suradnica, Nacionalno vijeće za konkurentnost, savjetnica. Na 

znanstveno-istraživačkom polju, bavila se područjem korporativnog upravljanja i poslovnim pravom EU, u 

Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija radila je u odjelu za stručnu podršku Glavnom pregovaraču na 

poslovima pripreme analitičkih podloga za proces pregovaranja s EU te praćenja procesa implementacije i 

koordinacije tijela državne uprave RH. U Nacionalnom vijeću za konkurentnost radila je na analizama i pripremama 

ključnih dokumenata u sklopu suradnje sa Svjetskim gospodarskim forumom u Davosu, te u provedbi odrednica 

Vijeća. 

- od siječnja 2007. zaposlena je kao asistentica na Katedri za ekonomske znanosti Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

Upisana je u Upisnik znanstvenika pod registarskim brojem 292780. Na dodiplomskom studiju u zimskom semestru 

izvodi nastavu iz predmeta Politička ekonomija za izvanredne studente prve godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u 

Zagrebu, te vodi seminar iz istog predmeta, zatim nastavu iz predmeta Osnove ekonomije na Studijskom centru za 

javnu upravu i javne financije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, te Uvod u ekonomiju pri Studijskom centru 

socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U ljetnom semestru izvodi nastavu iz Političke ekonomije 

za redovne studente Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te izborni predmet Poduzetništvo i menadžment. 

Kandidatkinja vodi i seminarske grupe iz navedenih predmeta. Od 2014. sudjeluje kao gost predavač u izvođenju 

kolegija: „Introduction to EU Financial Markets“ i „Upravljanje financijskim institucijama i tržištima u EU“, Jean 
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Monnet modula na diplomskom studiju Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ Sveučilišta J. Dobrila u 

Puli.  

- izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docenta u travnju 2011. godine. Bavi se znanstveno istraživačkim radom, 

sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama, te objavljuje znanstvene i stručne 

radove u domaćim i međunarodnim časopisima. 

- stručno se usavršavala tijekom 2000. u Federalnom ministarstvu financija i Federalnom ministarstvu gospodarstva 

i tehnologije u Berlinu, Njemačka. Sudjelovala je na nekoliko domaćim znanstvenih projekata Pravnog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, kao i stranih projekata pod pokroviteljstvom Europske komisije, USAID-a i Sveučilišta u Lundu, 

Švedska. Dobitnica je Rektorove nagrade, te nekoliko domaćih i međunarodnih stipendija tijekom diplomskog i 

poslijediplomskog studija. 

 

DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO-NASTAVNO ILI UMJETNIČKO-NASTAVNO ZVANJE: 9. studenoga 2016. 

POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA KOJI GA KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE PROGRAMA, ODNOSNO KOJI 

SU RELEVANTNI ZA PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA 

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/292780 

POPIS IZABRANIH OBJAVLJENIH RADOVA U POSLJEDNJIH PET GODINA 

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/292780 

POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO I KOJI SU RELEVANTNI ZA 

PODRUČJE DOKTORSKOG PROGRAMA 

Nositelj Jean Monnet modula. 

POPIS ZNANSTVENIH ILI UMJETNIČKIH PROJEKATA NA KOJIMA JE SURAĐIVAO U POSLJEDNJIH PET GODINA 

Nositelj Jean Monnet modula. 

(AKO JE NASTAVNIK UJEDNO I POTENCIJALNI MENTOR) 

BROJ USPJEŠNIH MENTORSTAVA KOJA SU REZULTIRALA OBRANOM DOKTORSKOG RADA: 0 
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