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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 

 
  

Osobni podaci  

 Prezime(na) / Ime(na) Ines Matić Matešković 

Adresa(e) Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hahlić 6, Rijeka 

Telefonski broj(evi) +385 51 359 544 Broj mobilnog telefona: +385 98 644 730 

E-mail imatic@pravri.hr 
  

Datum rođenja 4.11.1986. 

Matični broj iz Upisnika znanstvenika 335300 
  

 Radno iskustvo   
  

Datumi studeni 2019. nadalje 

Zanimanje ili radno mjesto Docentica na Katedri za rimsko pravo 

Ime i adresa poslodavca Pravni fakultet u Rijeci 

Područje rada rimsko privatno pravo, srednjovjekovno statutarno pravo, stvarno pravo, obvezno pravo, pravo 
osiguravanja tražbina 

  

Datumi ožujak 2018. – listopad 2019. 

Zanimanje ili radno mjesto Poslijedoktorandica na Katedri za rimsko pravo 

Ime i adresa poslodavca Pravni fakultet u Rijeci 

Područje rada rimsko privatno pravo, srednjovjekovno statutarno pravo 

  

Datumi veljača 2012. – ožujak 2018. 

Zanimanje ili radno mjesto Asistentica na Katedri za rimsko pravo 

Ime i adresa poslodavca Pravni fakultet u Rijeci 

Područje rada rimsko privatno pravo, srednjovjekovno statutarno pravo 

  

Datumi 2010. – 2012. 

Zanimanje ili radno mjesto Odvjetnički vježbenik  

Ime i adresa poslodavca Odvjetnički ured Anita Prelec 

Područje rada građansko pravo, trgovačko pravo i pravo društava, radno pravo 
  

Školovanje  
  

Datumi svibanj 2012. – prosinac 2017. 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pravni fakultet u Rijeci, Poslijediplomski doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje 
pravo 

Zvanje Doktorica znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, 
znanstvene grane rimsko pravo (dr. sc.) 
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Datumi listopad 2010. – prosinac 2011. 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pravni fakultet u Rijeci, Poslijediplomski specijalistički studij “Kriminalističko istraživanje” 

Zvanje Sveučilišna specijalistica kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.) 

  

Datumi   rujan 2005. – srpanj 2010. 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pravni fakultet u Rijeci, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij pravo 

Zvanje Magistra prava (mag .iur.) 

  

Datumi rujan  2001. – lipanj 2005. 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Prva riječka hrvatska gimnazija 

  

Usavršavanje  

Godina  28. rujna 2015. - 27. lipnja 2016. 

Mjesto   Rijeka 

Ustanova  Općinski sud u Rijeci, Županijski sud u Rijeci, vježbenički staž 

Područje  građansko pravo i postupak, kazneno pravo i postupak 

  

Godina  15. listopada 2013. – 15. siječnja 2014. 

Mjesto   Verona, Italija 

Ustanova  Università di Verona - Dipartimento di Scienze giuridiche 

Područje  rimsko privatno pravo 

  

Materinji jezik   Hrvatski 

Strani jezici  

Jezik engleski talijanski 

Govori C1 C1 

Piše C1 C1 

Čita  C1 C1 

 
 

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE aktivno korištenje MS Office-a 

 

VOZAČKA DOZVOLA vozačka dozvola B kategorije 

 

RAD U TIJELIMA FAKULTETA 

 
- od 2014. do 2019. godine tajnica Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete 

Pravnog fakulteta u Rijeci 
 

ZNANSTVENI RADOVI  - Antihreza de lege ferenda, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, br. 1, vol. 40, 2019., str. 261.-284.; 
(koautorstvo s Petranović, Anamari); 

- Antihreza u rimskoj pravnoj doktrini, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u 
Rijeci, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, br. 3, vol. 39, 2018., str. 1153.-
1170., (koautorstvo s Petranović, Anamari); 

- Anticresis y enfiteusis - aspectos procesales, u: Šago, Dinka, et al. (ur.), Zbornik 
radova s III. međunarodnog savjetovanja "Aktualnosti građanskog procesnog prava - 
nacionalna i usporedna pravnoteorijska i praktična dostignuća", Pravni fakultet 
Sveučilišta u Splitu, Split, 2017., str. 253.-274., (koautorstvo s Rocha Kunstek, Erika 
Daniela; Mišević, Dominik); 
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- Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i 
povijesti prava, Zbornik radova Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, br. 1, vol. 37, 2016., str. 251.-266., (koautorstvo s Vukas, 
Budislav); 

-  Uloga suda kao tijela državne vlasti u insolvencijskim postupcima – od rimskih 
„praetora“ do novog hrvatskog Stečajnog zakona i konvencijskih „tribunala“, Anali 
Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici,  br. 17, vol. 9, 2016.; str. 13.-42., 
(koautorstvo s Bodul, Dejan; Grbić, Sanja); 

- Odredbe o osiguranju tražbina u srednjovjekovnim statutima istarskih gradova, u: 
Križman Pavlović, Danijela; Manente, Mara; Perkov, Alida; Povolo, Claudio (ur.), 
Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa „Istarsko gospodarstvo jučer i 
sutra“, Državni arhiv u Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Universitá Ca’ Foscari 
Venezia, 2015., str. 109.-117.;  

- Kratka povijest potrošačkog stečaja ili još jedna nenaučena lekcija iz povijesti, 
Zbornik radova s XI majskog savjetovanja „Usluge  i zaštita korisnika“, Ministarstvo 
prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja, Kragujevac, 2015., str. 1087.-1134., 
(koautorstvo s Bartulović, Željko, Bodul, Dejan); 

- Antihreza – relikt prošlosti ili rješenje za budućnost, u: Nikolić, Dragan; Đorđević, 
Aleksandar; Todorović, Miljana (ur.), Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog 
skupa „1700 godina Milanskog edikta“, Pravni fakultet u Nišu, Niš, 2013., str. 723.-
740.  

IZLAGANJA NA SKUPOVIMA 
 

- Tutela del debitore anticretico, III Seminario Eurasiatico di diritto romano, Università 
Tor Vergata i University of Omsk F.M. Dostoevskij, Omsk, Rusija, 11. – 13. rujna 
2019.  

- L'anticresi – soluzione innovativa, Giornata di studio del Nord Adriatico – temi 
giuridici di attualità, Pravni fakultet u Rijeci, Rijeka, 4. srpnja 2019. godine; 

- Antihreza de lege ferenda, XXV. savjetovanje pravnika „Petar Simonetti (vlasništvo-
obveze-postupak), Pravni fakultet u Rijeci, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, 
Hrvatska javnobilježnička komora, Poreč, (koautorstvo s Petranović, Anamari), 10. – 
12. travnja 2019. godine; 

- „Casus“ vinodolski i „dictum“ rimski, Znanstveni skup “730 godina Vinodolskog 
zakona iz 1288.”, Pravni fakultet u Rijeci, Grad Novi Vinodolski, Novi Vinodolski, 
(koautorstvo s Petranović, Anamari), 13. listopada 2018. godine; 

- Anticresis y enfiteusis - aspectos procesales, III. međunarodno savjetovanje 
"Aktualnosti građanskog procesnog prava - nacionalna i usporedna pravnoteorijska i 
praktična dostignuća", Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, (koautorstvo s Rocha 
Kunštek, Erika Daniela i Mišević, Dominik), 25. - 27. listopada 2017. godine; 

- Pactum antichreticum in Roman and modern civil law, RIDOC, doktorska 
konferencija, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, 2. prosinca 2016. godine; 

- Utjecaj Crkve na istarsko srednjovjekovno statutarno pravo, 2. međunarodni 
znanstveni skup Istarsko gospodarstvo jučer i sutra, Državni arhiv Pazin, Sveučilište 
Jurja Dobrile u Puli, Universitá Ca’ Foscari Venezia, Pazin, 25. - 26. studeni 2016. 
godine; 

- Znanstveni doprinosi prof. dr. sc. Petra Simonettija civilističkoj pravnoj baštini i 
povijesti prava, XXII. savjetovanje Petar Simonetti (vlasništvo-obveze-postupak), 
Pravni fakultet u Rijeci, Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Hrvatska 
javnobilježnička komora, Poreč, (koautorstvo s Vukas, Budislav), 12. - 15. travnja 
2016. godine; 

- Osiguranje tražbina u dalmatinskim statutima s posebnim osvrtom na Korčulanski 
statut, međunarodni znanstveni skup „Statut Grada i otoka Korčule iz 1214. i 
njegovo povijesno i pravno značenje“, Grad Korčula, Korčula, 25. – 28. rujna 2014. 
godine; 

- Odredbe o osiguranju tražbina u srednjovjekovnim statutima istarskih gradova, 
međunarodni znanstveni skup „Istarsko gospodarstvo jučer i sutra“, Državni arhiv u 
Pazinu, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Universitá Ca’ Foscari Venezia, Pazin, 22. – 
23. studenog 2013. godine; 

- Antihreza – relikt prošlosti ili rješenje za budućnost, međunarodni znanstveni skup 
„1700 godina Milanskog edikta“, Pravni fakultet u Nišu, Niš, 16. – 19. svibnja 2013. 
godine. 

RADIONICE I TEČAJEVI 

 
- Seminar o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru i izrada standarda zanimanja, projekt 

Providentia Studiorum Iuris, Institut za razvoj obrazovanja, Zagreb, 26. i 27. srpnja 
2019. 

- Radionica „Metodologija izrade standarda kvalifikacija“ za nositelje projekata u 
okviru poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, Ministarstvo 
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znanosti i obrazovanja, 19. lipnja 2019.; 
- Radionica za visokoškolske nastavnike  iz kompetencijskog pristupa planiranju 

studijskih programa „Primjena nastavnih metoda i načina vrednovanja usklađenih s 
ishodima učenja“, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 30. svibnja 2019.; 

- Radionica „Metodologija izrade standarda zanimanja“ za nositelje projekata u okviru 
poziva „Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja“, 6. svibnja 2019.; 

- Tečaj „PR328:QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor“, Bureau Veritas, 4. – 8. ožujka 
2019. 

- Doktorska radionica „Pisanje znanstvenog rada na engleskom“, Pravni fakultet u 
Rijeci, 27. veljače 2019.; 

- Doktorska radionica za mentore „Metodologija i plagijat“, Pravni fakultet u Rijeci, 26. 
rujna 2018.; 

- Radionica „Gdje objaviti znanstveni rad? Citatne baze i bibliomerijski pokazatelji u 
području prava“, Pravni fakultet u Rijeci, 27. lipnja 2018.; 

- Ljetna škola „Intellectual Property & Cyberlaw Summer Institute“, Michigan State 
University College of Law, Sveučilište u Rijeci, 13.-31. srpnja 2017.; 

- Seminar o vrednovanju ishoda učenja i edukacije edukatora (EDUCA-T, Emphasis 
on developing and upgrading of competences for academic teaching - Razvijanje i 
unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima), 11.-12. svibnja 
2017., Filozofski fakultet u Rijeci; 

- Tečaj „Uvod u proučavanje talijanskog prava“, Pravni fakultet u Rijeci, 27. i 28. 
travnja 2017.; 

- Seminar o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (IURISPRUDENTIA - Unapređenje 
kvalitete obrazovanja na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog 
sveučilišta), Pravni fakultet u Rijeci, 24.-25. rujna 2015.;  

- Radionica „Upravljanje sobom“, Sveučilište u Rijeci (u sklopu projekta Modernizacije 
doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira 
(MODOC)), 18.-19. prosinca 2014.; 

- Radionica “Profesionalna učinkovitost“ (u sklopu projekta Modernizacije doktorske 
izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (MODOC)), 
Sveučilište u Rijeci, 11.-12. prosinca 2014.; 

- Tečaj „Uvod u talijansko pravo”, Pravni fakultet u Rijeci, od 2. do 6. lipnja 2014.; 
- Tečaj „Nastavničke kompetencije u visokom obrazovanju“, Sveučilište u Rijeci, 

travanj-svibanj 2014., 10 ECTS bodova;  
- „DL 101 – Opći tečaj intelektualnog vlasništva“, online tečaj u organizaciji Državnog 

zavoda za intelektualno vlasništvo i World Intellectual Property Organisation, 3. 
ožujka do 17. travnja 2014.;  

- Tečaj „Harmonisation of South East European States' Legislation with the EU Law“, 
SEELS i GIZ, Drač, Albanija, 10.-14. rujna 2012. 

 

 
PROJEKTI 
 

 ožujak 2019. – ožujak 2022. koordinatorica projekta “Providentia Studiorium Iuris – 
Unaprjeđenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj” 

 rujan 2014. – rujan 2016. članica projektnog tima projekta “Iurisprudentia –
Unapređenje kvalitete na pravnim fakultetima osječkog, riječkog i splitskog 
sveučilišta” 

 

DODATNE INFORMACIJE  certificirani interni auditor za sustav upravljanja kvalitetom prema normi ISO 
9001:2015 (2016. godine) 

 certificirani PR328:QMS ISO 9001:2015 Lead Auditor za sustav upravljanja 
kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 (2019. godine) 

 

   
 

 . 


