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Doc. dr. sc. Dario Čepo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu:  Analiza procedura za 
izbor rektora sveučilišta u Zagrebu s komparativnom analizom prakse na ostalim 
hrvatskim sveučilištima i prijedlogom poboljšanja stanja  
 
Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić,  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: Izbor rektora 
prema nacrtu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
 
Prof. dr. sc. Igor Radeka, predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i 
visokog obrazovanja: Izborni legitimitet rektora: stanje i prijedlozi zakonskih 
promjena  
 
 
Dr. sc. Nikola Baketa 
 
Završio je preddiplomski studij 2010. godine na Fakultetu političkih znanosti, 
Sveučilište u Zagrebu. Diplomirao je na Central European University, gdje je 
specijalizirao komparativnu politiku, te na Fakultetu političkih znanosti, gdje je 
specijalizirao javne politike. Doktorat znanosti stekao je 2017. godine na 
poslijediplomskom studiju Komparativna politika na Fakultetu političkih znanosti, 
Sveučilište u Zagrebu. Bavi se proučavanjem građanskog odgoja i obrazovanja, 
politikā visokog obrazovanja i promjenom javnih politika. 
 
 
Doc. dr. sc. Ksenija Grubišić 
 
Od 2006. zaposlena je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, docentica je na 
Katedri za sociologiju, gdje predaje na svim razinama studijskih programa. 
Diplomirala je pravo i filozofiju. Godine 2012. stekla je doktorat znanosti iz područja 
filozofije. Od 2015. godine suosnivačica je i voditeljica programa cjeloživotnog učenja 



 

iz područja sveučilišnog prava. Iz tog područja završava drugi doktorat te vodi 
različite projekte. Članica je nekoliko nacionalnih i međunarodnih projekata. Objavila 
je znanstvene knjige i radove iz područja etike, socijalne filozofije, sociologije 
obrazovanja i sveučilišnog prava. Znanstveno se usavršavala na Sveučilištu u Beču i 
Humboldtovu sveučilištu u Berlinu. Članica je nekoliko povjerenstava i odbora, a 
sudjelovala je i u izradi niza nacionalnih i sveučilišnih pravilnika te drugih općih akata 
u području visokog obrazovanja i znanosti.  
 
 
Doc. dr. sc Dario Čepo 
 
Dario Čepo docent je na Katedri za sociologiju Pravnog fakulteta u Zagrebu. Predaje 
kolegije Sociologija i Osnove politologije. Bio je zaposlen u Leksikografskom zavodu 
Miroslav Krleža, gdje je bio član uredništva Hrvatske opće enciklopedije, a radio je i 
na Filozofskom leksikonu, Ekonomskom leksikonu te Hrvatskom općem leksikonu. 
Diplomirao je i doktorirao na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. 
Posebno je znanstveno i profesionalno zainteresiran za pitanja reforme europske 
institucionalne strukture i odnosa nacionalnih i nadnacionalnih institucija. Objavio je 
nekoliko znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima. Autor je knjige 
Političke institucije Europske unije i suautor knjige Uvod u političku znanost (sa 
Slavenom Ravlićem). 

 
 

Izv. prof. dr. sc. Frane Staničić 
 
Frane Staničić izvanredni je profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Član je Znanstvenog vijeća za državnu upravu, pravosuđe i 
vladavinu prava Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Vanjski je član Odbora za 
Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Član je Posebnog stručnog 
povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i 
koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti. Član je 
ispitnog povjerenstva Komore poreznih savjetnika. Član je Tajništva Instituta za javnu 
upravu. Redoviti je član Akademije pravnih znanosti Hrvatske. Sudjelovao je kao 
stručni recenzent područja i kao član radnih skupina za izradu državnih stručnih ispita 
za više područja. Bio je član radnih skupina za izradu više zakona. Bio je tajnik 
poslijediplomskoga sveučilišnog i specijalističkog studija Javno pravo i javna uprava. 
Objavio je dvije autorske knjige, pedeset znanstvenih radova te više od šezdeset 
stručnih radova, prikaza i drugih radova. Izlagao je na više od trideset znanstvenih 
skupova, od kojih je više od dvadeset međunarodnoga karaktera. Sudjelovao je u više 
znanstvenoistraživačkih projekata, od kojih su tri međunarodna. Kao stručnjak 



 

sudjelovao je u više IPA projekata. Područja znanstvenog rada i interesa obuhvaćaju 
upravni postupak, upravni spor, izvlaštenje i druga javnopravna ograničavanja 
vlasništva, regulatorne agencije, pravni položaj vjerskih zajednica, sveučilišno pravo i 
dr. 

 
Prof. dr. sc. Igor Radeka 
 

Igor Radeka redoviti je profesor u trajnom zvanju Sveučilišta u Zadru. Od 2018. 
godine predsjednik je Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog 
obrazovanja, a obnašao je niz dužnosti u hrvatskim i međunarodnim 
međusindikalnim tijelima. Nositelj je sveučilišnih kolegija i istraživač u području 
povijesti pedagogije, komparativne pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika. 
Gostujući je profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te suradnik i 
glavni istraživač u više znanstvenoistraživačkih projekata. Od 1996. do 2003. godine 
bio je tajnik i izvršni urednik znanstvenog časopisa „Radovi: Razdio filozofije, 
psihologije, sociologije i pedagogije“. Pročelnik je Odjela za pedagogiju Sveučilišta u 
Zadru od akademske godine 2015/16. godimne te član Matičnog odbora za polja 
pedagogije, edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, logopedije i kineziologije od 2017. 

godine. 
 

 


