
 
 
Dr. sc. Rona Bušljeta Kardum je od 2007. zaposlena na Fakultetu hrvatskih studija. Doktorski rad pod 
naslovom Recepcija didaktičko-metodičkih inovacija u hrvatskim gimnazijskim udžbenicima povijesti od 
2003. do 2008. godine obranila je, s izvrsnim uspjehom, 6. lipnja 2012.. Od 2007. do danas izvodi 
predavanja, seminare i vježbe na Odsjeku za odgojno-obrazovne znanosti iz više obvezatnih i izbornih 
kolegija. 
  

Godine 2009. provela je tromjesečni istraživački rad na Pädagogische Hochschule Freiburg u 
Njemačkoj i tri mjeseca intenzivnoga tečaja njemačkog jezika na Sprachenkolleg für Ausländische 
Studierende, Freiburg, Njemačka. Kao stipendistica Instituta za međunarodno istraživanje udžbenika 
Georg Eckert (Georg–Eckert–Institut für internationale Schulbuchforschung), Braunschweig, Njemačka, 
dobila je priliku 2010. godine u razdoblju od mjesec dana, znanstveno se i stručno usavršavati na tom 
Institutu. U istom Institutu boravi tjedan dana 2012. godine, također radi znanstvenog i stručnog 
usavršavanja.  
 

Dr. sc. Rona Bušljeta Kardum 2014. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u 
interdisciplinarno područje znanosti, a 2017. U znanstveno-nastavno zvanje docentice. 2021. izabrana 
je u zvanje više znanstvene suradnice u interdisciplinarnom području znanosti, polju Obrazovnih 
znanosti. Znanstvena djelatnost, dr. sc. Rone Bušljete Kardum u najvećem dijelu pripada 
interdisciplinarnomu području znanosti, konkretno, obrazovnim znanostima, a u sklopu njih pedagoškim 
disciplinama, koje se kao integralni dio polja obrazovnih znanosti nužno dotiču ne samo pedagogije u 
užem smislu, nego i drugih pedagoških tema među koje pripadaju i pojedini kurikularni, didaktički, 
odnosno metodički sadržaji. Dr. sc. Rona Bušjeta Kardum objavila je više od trideset znanstvenih radova 
u međunarodnim i hrvatskim časopisima te u suautorstvu jedan sveučilišni priručnik. Sudjelovala je u 
radu više međunarodnih znanstvenih skupova te je održala izlaganja na više međunarodnih i domaćih 
znanstvenih konferencija.  
 

Uz znanstveni, dr. sc. Rona Bušljeta Kardum uvelike se posvećivala i stručnom djelovanju. 
Surađivala je, kao vanjski suradnik u izradi različitih nastavnih materijala s izdavačkim kućama Školska 
knjiga, Profil International (danas Profil Klett) te izdavačkom kućom Meridijani. Sudjelovala je na više 
nacionalnih projekata, a od 2020. je članica nacionalne radne skupine za provedbu projektih aktivnosti 
predviđenih projektom BAQUAL (Grant Agreement number 899115 –BAQUAL) - Bolje akademske 
kvalifikacije kroz osiguravanje kvalitete (Better Academic Qualifications through Quality Assurance) u 
okviru kojeg je u procesu izrade Standard zanimanja i Standard kvalifikacije za visokoškolske 
nastavnike. 2020. izradila je Program metodičkoga osposobljavanja i usavršavanja sveučilišnih 
nastavnika i suradnika  koji se izvodi na Fakultetu hrvatskih studija. 

 
                                                    


