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Проф. Мирела Жупан је редовни професор на Катедри за међународно јавно и приватно 
право и шеф програма докторских студија права на Свеучилишту Josipa Jurja Strossmajera 
у Осијеку (Хрватска). Њена професионална оријентација према праву ЕУ произишла је из 
академског мастер студија права европских интеграција на Правном факултету у Ријеци 
(2004) и доктората из области  издржавања деце у међународном приватном праву ЕУ 
(2009). Главна професионална интересовања обухватају прекограничне породичне односе, 
заштиту деце и људска права у оквиру правних тековина ЕУ. Била је корисник стипендија  
Макс-Планк Института у оквиру истраживаког пројекта на докторским студијама (2007) и 
постдокторског истраживачког рада (2011). Истраживања су спроведена на Институту 
Макс Планк за инострано и упоредно право у Хамбургу (Немачка). Била је гостујући 
професор на Правним факултетима у Печују, Будимпешти, Марибору и Верони. Предаје 
право ЕУ на програмима мастер и докторских студија.  

Остале компетенције (пројекти):  

Бивши руководилац IPA програма прекограничне сарадње са Универзитетом у Печују који 
се финансирао из фондова ЕУ програма (3 пројекта сарадње резултирала су стварањем 
истраживачког подручја у области права, заједничким развојем наставних планова и 
програма, и разменом студената).  

Руководилац  Jean Monnet Катедре о прекограничном кретању деце у ЕУ (рег.бр. 575451-
EPP-1-2016-1-HR-EPPJMO-CHAIR (2016-2019) на Свеучилишту Josipa Jurja Strossmajera у 
Осијеку.  

Главни истраживач хрватског пројектног партнера у оквиру пројекта „Заштита мајки-
отмичара у поступку повратка деце:  између насиља у породици и отмице деце од стране 
родитеља - ПОАМ“, REC-AG-2017 / REC-RDAP-GBV-AG-2017, 810373, 2019-2021, 
Универзитет у Абердину (Координатор), Партнери: Ludvig Makimilians Universitats 
Munich, Universita degli Studi di Milano - Bicocca, Milano, Univerzitet Josipa Jurja 
Strossmaiera у Осијеку (Правни факултет).  

Главни истраживач хрватског пројектног партнера у оквиру пројекта “Олакшавању 
прекограничног породичног живота: ка заједничком европском разумевању - „EuFams II“, 
reg.no 800780, JUST-JCOO-AG-2017, Ruprecht-Karls Universitat Heidelberg (координатор); 
партнерске институције: Universitadegli Studi di Milano, Institut Max Planck у Луксембургу 
за међународно, европско и регулаторно процесно право (MPI-Lux), Universitadegli Studi di 
Verona, Universitat de Valencia, Universiti Lund, Свеучилиште Josipa JurjaStrossmajera у 
Осијеку (Правни факултет).  

Активно учествује у обуци судија у оквиру ERA Trir, Европске мреже за обуку судија 
(EJTN), Хрватске правосудне академије.  



Хрватски INCADAT известилац.  

Попис публикација доступан на https://vvv.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/250 

 


