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OSOBNE INFORMACIJE dr. sc. Nevenka Breslauer 
 

  

 Ruđera Boškovića 25, Čakovec, 40000 Čakovec , Hrvatska  

               0995206872        

 nbreslauer@mev.hr 

 

 

Spol  Ž | Datum rođenja  06.05. 1963.| Državljanstvo  Hrvatica  

 

 

RADNO ISKUSTVO   

 

OBRAZOVANJE I 
OSPOSOBLJAVANJE 

d

  

 

 

ZVANJE 
 doc.dr.sc. Nevenka Breslauer, prof.v.š.  

Zamijenite datumima (od - do)   2019.- prof. v. š. u trajnom zvanju na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu  
2011.-2019. Dekanica na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu 
2008.-2011. Privremena dekanica na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu 
2003.-2008. Viši predavač na Visokoj učiteljskoj školi u Čakovcu 
1987.- 2003. Nastavnik u 2. Osnovnoj školi u Čakovcu 
1986.-1987. Nastavnik u  Osnovnoj školi Podturen 
2002.-2003. Mentor tjelesne i zdravstvene kulture za Međimursku i Varaždinsku županiju. 

 

 
 

Zamijenite datumima (od - do) 2019. reizbor docent, područje društvenih znanosti polje kineziologija 
2014. docent , područje društvenih znanosti polje kineziologija  
2014. prof. v. š. u trajnom zvanju,  područje  društvenih znanosti polje kineziologije 
2007. Doktor kineziologije, Sveučilište u Zagrebu  Kineziološki fakultet Zagreb 
2003. Magistar znanosti, Sveučilište u Zagrebu  Kineziološki fakultet Zagreb 
2002. Magistar atletike,  Sveučilište u Zagrebu  Kineziološki fakultet Zagreb 
1986. Profesor fizičke kulture, Sveučilište u Zagrebu  Kineziološki fakultet Zagreb 
1985. Trener atletike, Sveučilište u Zagrebu  Kineziološki fakultet Zagreb 
 

 

 

 

Materinski jezik Hrvatski 

  

  

  

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE  GOVOR  PISANJE  

Slušanje  Čitanje  Govorna interakcija  Govorna produkcija   

Ruski  A/2              A/2 A/2               A/1                 A/1 

 Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo. 

                                                   
Engleski 

A/1 A/1 A/1 A/1 A/1 

 Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo. 
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DODATNE INFORMACIJE   

 

 
 

 

 

Komunikacijske vještine ▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu predavača 

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom rada na mjestu dekanice 

▪ sklonost timskom  radu 
 

Organizacijske / rukovoditeljske 
vještine 

▪ 2008. – 2019.uspješno vođenje, organizacija rada  upravljanje Veleučilištem 

▪  2003.- 2007. voditelj stručnog studija na Visokoj učiteljskoj školi 

▪  2002.- 2003. mentor učiteljima TZK za Međimursku i Varaždinsku županiju  

Poslovne vještine  ▪ dobro vladanje postupcima upravljanja kvalitetom 

▪ upravljanje tehničkim i ljudskim resursima 

▪ uspješno vođenje EU projekata 

Računalne vještine ▪ korištenje statističkog paketa STATISTIKA 

▪ dobro vladanje alatima Microsoft Office™  
 

Ostale vještine ▪ trener atletike 

▪ organizator sportskih manifestacija 

▪ organizator međunarodnih konferencija  

▪ član vanjskog audita NVAO 

Vozačka dozvola  ▪ vozačka dozvola    B kategorije 

Izdanja 

Prezentacije 

Projekti 

Konferencije 

Seminari 

Priznanja i nagrade 

Članstva 

Preporuke 

 Autor i suautor 40 znanstvenih radova 
Autor i suautor 63 stručna rada  
Autor i suautor 1 knjige i 2 skripte 
Urednik časopisa  i zbornika na Međimurskom  veleučilištu  u Čakovcu od 2009 - do 2019. 
Sudjelovanje na međunarodnim i domaćim konferencijama  
Održala 30-tak seminara za učitelje razredne nastave iz područja tjelesne i zdravstvene kulture za 
sjeverozapadnu Hrvatsku 
Koordinator na nekoliko prekograničnih projekata  ''ICT3 '';  ''CIKLOVODIČ'',  ''Živi dvorci'' 
Voditelj projekta ''Uključivo studiranje''; ''Centar održivog razvoja'',  
Aktivno sudjelovanju u projektima  ''Wonderland'' i  ''Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište 
rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnih pristupa''. 
Nagrada kluba rektora Europe 2013. 
Nagrada ESQR za kvalitetu  2014. 
Nagrada Organizacije World Confederation of Business (Houston, SAD) 2017. 
Godišnja nagrada  Grda Čakovca za iznimno djelovanje u području znanosti i obrazovanja 2019. 
Član Matičnog povjerenstva za društvene znanosti 2014--.u jednom mandatu i predsjednica 
povjerenstva te član  matičnog povjerenstva za Interdisciplinarne znanosti  
Član radnog tima za programske ugovore ispred VVIVŠ 2018.-2019. 
Član radne skupine studentskih stipendija ispred VVIVŠ 2017.-2019. 


