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OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

2016.–danas

Pravni fakultet u Rijeci
Hahlić 6, 51000 Rijeka (Hrvatska) 
www.pravri.uniri.hr 

2012.–2016.

Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka (Hrvatska) 

2004.–2012.

Osnovna škola "Trsat", Rijeka (Hrvatska) 

OSOBNE VJEŠTINE

Materinski jezik hrvatski

Strani jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE

Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija

engleski C1 C1 B2 B2 C1

Stupnjevi: A1 i A2: Početnik - B1 i B2: Samostalni korisnik - C1 i C2: Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike 

Komunikacijske vještine ▪ Razvijene vještine argumentiranog raspravljanja na debatnim natjecanjima na županijskoj i 
državnoj razini 2011. i 2012. godine.

▪ Sudjelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini sudjelovanjem u Projektu "MISLIM 
LOKALNO, DJELUJEM LOKALNO" riječke Udruge Delta u suradnji s udrugom GONG iz Zagreba 
2015.godine uvelike je doprinijelo mojim komunikacijskim vještinama te snalaženju u raspravi i 
timskom radu.

▪ Sudjelovanje u projektu " Ljetna škola prava " 2019. godine u Novom Vinodolskom omogućilo mi je
susretanje sa stručnjacima iz područja prava te konstruktivno raspravljanje i izmjenu ideja s 
kolegama i kolegicama o mogućem poboljšanju zakonodavnog sustava u Republici Hrvatskoj i 
svijetu.

Organizacijske / rukovoditeljske
vještine

▪ Dugogodišnje bavljenje timskim sportom, rukometom od 2008. godine,  uz sve dosadašnje razine 
školovanja omogućilo mi je razvoj svrsishodnog organiziranja obaveza te natjecateljskog i 
sportskog duha.

▪ Na Pravnom fakultetu u Rijeci djelujem na katedri Sociologija u ulozi demonstratora od 2017. 
godine gdje također razvijam organizacijske te informatičke sposobnosti u Excel-u.

▪ Sudjelovanjima u istraživačkim seminarima upoznala sam se s anketiranjem i 
znanstvenim pristupom svakodnevnim zbivanjima.

Poslovne vještine ▪ Razvijene radne navike kroz kontinuirani rad u " McDonald's " 2017. I 2018. godine na poziciji 
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prodavača blagajnika i pripremanja hrane.

▪ Vozačka dozvola "B " kategorije

Digitalne vještine SAMOPROCJENA

Obrada
informacija

Komunikacija
Stvaranje
sadržaja

Sigurnost
Rješavanje
problema

Samostalni korisnik Iskusni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik Samostalni korisnik

Digitalne vještine - Tablica za samoprocjenu 

Dobro snalaženje u Wordu, Power Pointu i Excelu.
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