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Životopis  

  

Osobni podaci  

 Prezime i ime Antonini Petrović Nataša 

E-mail natasaa@pfri.hr 

Web stranica http://www.pfri.hr/~natasaa 

Radno iskustvo   

  

Datumi studeni 1994. -  

Zanimanje ili radno mjesto stručni suradnik 

Glavni poslovi i odgovornosti izvođenje vježbi iz predmeta “Primjena elektroničkih računala” 

Ime i adresa poslodavca Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

Vrsta djelatnosti ili sektor Katedra za prirodne znanosti 

  

Datumi studeni 1990. – studeni 1994. 

Zanimanje ili radno mjesto mlađi asistent 

Glavni poslovi i odgovornosti izvođenje vježbi i seminara iz predmeta Osnove informatike, Praktikum na računalima, Baze 
podataka 

Ime i adresa poslodavca Pedagoški fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

Vrsta djelatnosti ili sektor Zavod za informatiku 

  

Obrazovanje i osposobljavanje  

  

Datumi lipanj 2008.  

Naziv dodijeljene kvalifikacije magistar znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport, grane 
pomorski i riječni promet 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pomorski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci 

  

Datumi listopad 1985. – travannj 1990.  

Naziv dodijeljene kvalifikacije Profesor matematike i informatike 

Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Pedagoški fakultet u Rijeci (danas Filozofski fakultet u Rijeci), Sveučilište u Rijeci 

  

Datumi 1983- 1985.  

Naziv dodijeljene kvalifikacije matematičar - informatičar 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Centar za kadrove u obrazovanju i kulturi Rijeka (danas Gimnazija Andrije Mohorovičića) 

Datumi 1981- 1983.  

Naziv dodijeljene kvalifikacije opće obrazovanje 

 Ime i vrsta organizacije pružatelja 
obrazovanja i osposobljavanja 

Centar za kadrove u zdravstvu Rijeka (danas Prva Sušačka Hrvatska gimnazija) 

  

Osobne vještine i kompetencije  

  

Materinski jezik hrvatski 
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Drugi jezik  

Samoprocjena  Razumijevanje  Govor  Pisanje  

Europska razina (*)   Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija  

Engleski  B2 
samostalni 

korisnik 
B2 

samostalni 
korisnik 

B1 
samostalni 

korisnik 
B1 

samostalni 
korisnik 

B1 
samostalni 

korisnik 

  

  

Društvene vještine i kompetencije član "Hrvatskog saveza informatičara" i "Društva matematičara i fizičara Rijeka" 

  

Organizacijske vještine i kompetencije član organizacijskog odbora za gradsko, županijsko i državno natjecanje 1994. – 1996. 

  

Računalne vještine i kompetencije 
rad u Windows okruženju i vješto baratanje Microsoft Office™ alatima (Word™, Excel™ i 
PowerPoint™) 

  

  

  

Dodatne informacije 
koautor nekoliko priručnika za vježbe iz predmeta "Primjena elektroničkih računala" 
koautor 7 znanstvenih radova 

 


