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ŽIVOTOPISNI 
OBRAZAC 
 
 

OSOBNI PODACI 
 

Ime i prezime Maja Gligora Marković 

Elektronička pošta, Web adresa majagm@medri.uniri.hr 
Državljanstvo Hrvatsko 

Matični broj znanstvenika 328901 
ORCID ID 0000-0003-4711-2969 

 
RADNO ISKUSTVO 

 
 

• Datumi (od – do)  2019. - 
Ustanova zaposlenja  Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  Asistent 

Područje rada Rad u nastavi na Katedri za medicinsku informatiku 
 

• Datumi (od – do) 2015.- 2018. 
Ustanova zaposlenja  Veleučilište u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  Viši predavač 

Funkcija Prodekanica za međunarodnu suradnju 
Područje rada Izvođenje nastave iz kolegija Grafika, tekst, multimedija, Razvoj web aplikacija, 

Multimedijski sustavi na stručnom studiju Informatika. Na specijalističkom stručnom 
studiju Informatika izvođenje nastave iz kolegija Izgradnja multimedijskih sustava. Na 
stručnom studiji Telematike izvođenje nastave kolegija Matematika, Osnove poslovne 
komunikacije i Multimedijski sustavi. Na stručnom preddiplomskom studiju 
Poduzetništvo izvođenje nastave iz kolegija Poslovno komuniciranje i Informacijski 
sustavi. 

 
 

• Datumi (od – do) 2010.-2015. 
Ustanova zaposlenja  Veleučilište u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  Viši predavač 

Funkcija Pročelnica Poslovnog odjela 
Područje rada Izvođenje nastave iz kolegija Grafika, tekst, multimedija, Razvoj web aplikacija, 

Multimedijski sustavi na stručnom studiju Informatika. Na specijalističkom stručnom 
studiju Informatika izvođenje nastave iz kolegija Izgradnja multimedijskih sustava. Na 
stručnom studiji Telematike izvođenje nastave kolegija Matematika, Osnove poslovne 
komunikacije i Multimedijski sustavi. Na stručnom preddiplomskom studiju 
Poduzetništvo izvođenje nastave iz kolegija Poslovno komuniciranje i Informacijski 
sustavi. 

 
• Datumi (od – do) 2005.-2010. 

Ustanova zaposlenja  Veleučilište u Rijeci 



 2 

Naziv radnog mjesta  predavač 
Funkcija Nastavnik 

Područje rada Izvođenje nastave iz kolegija Grafika, tekst, multimedija, Razvoj web aplikacija, 
Poslovna matematika na stručnom studiju informatike. Na specijalističkom stručnom 
studiju informatike izvođenje nastave iz kolegija Izgradnja multimedijskih sustava 

 
• Datumi (od – do) 2004.-2006. 

Ustanova zaposlenja  Pazinski kolegij-klasična gimnazija, Veleučilište u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  Predavač, profesor matematike 

Funkcija Nastavnik 
Područje rada Izvođenje nastave matematike za program klasične gimnazije i nastave kolegija 

Grafika, tekst, multimedija, Razvoj web aplikacija, Poslovna matematika i Gospodarska 
matematika 

 
• Datumi (od – do) 2001.-2004. 

Ustanova zaposlenja  Pazinski kolegij- klasična gimnazija u Pazinu, Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci 
Naziv radnog mjesta  Profesor matematike i informatike 

Funkcija Nastavnik 
Područje rada Izvođenje nastave matematike i informatike za program klasične gimnazije 

 
• Datumi (od – do) 1999.-2001. 

Ustanova zaposlenja  Prva hrvatska sušačka gimnazija u Rijeci, Salezijanska klasična gimnazija u Rijeci, 
Gimnazija Eugen Kumičić u Opatiji 

Naziv radnog mjesta  Profesor matematike i informatike 
Funkcija Nastavnik 

Područje rada Izvođenje nastave matematike i informatike za program klasične gimnazije, opće 
gimnazije i matematičke gimnazije 

 
 
 

ŠKOLOVANJE 
 

Datum 2012- 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Odjel za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
Studij Poslijediplomski doktorski studij Informatika 

 
Datum 2011. 
Mjesto Varaždin 

Ustanova Fakultet organizacije i informatike 
Zvanje Magistrica  informacijskih znanosti 

 
Datum 1998. 
Mjesto Rijeka 

Ustanova Filozofski fakultet u Rijeci 
Zvanje Profesor matematike i informatike 
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USAVRŠAVANJE 
 

Godina 2011. - 
Mjesto  Rijeka/Zagreb 

Područje Interni auditor za normu ISO 9001-2015 (certifikat); Ljudski kapaciteti kroz IPA projekt; 
Znanstveno izdavaštvo; Bibliometrija; Izbjegavanje plagiranja; Korištenje alata  OJS za 
urednike časopisa; Kurikulum u visokom obrazovanju i ishodi učenja. 

 
 

Godina 2009. -2010. 
Mjesto  Rijeka 

Ustanova IT Akademija - UniSTAT (UniSTAT 1 i UniSTAT 2) 
Područje Primjena statističkih metoda u znanstvenom i stručnom radu 

 
Godina 2006.-2011. 
Mjesto  Online edukacija 

Ustanova CARNet 
Područje Informacijske znanosti - Online tečajevi: Pretraživanje online baza podataka,Osnove 

CSS-a, Osnove Javascripta,Osnove HTML-a, Izrada online tečaja pomoću WebCT-a, 
e-tečaj za e-Mentore 

 
Godina 1999. - 2005. 
Mjesto  - 

Ustanova MZOŠ 
Područje Matematika i informatika – niz stručnih seminara i radionica u organizaciji MZOŠ za 

nastavnike gimnazija i srednjih škola 
 
OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE 
 

Materinji jezik hrvatski 
 

Strani jezici 
 

Jezik engleski 
Govori Vrlo dobro 

Piše Vrlo dobro 
Čita  Izvrsno 

 
SOCIJALNE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE 
Dobra međuljudska komunikacija stečena u radu različitih stručnih tijela Veleučilišta te 
radom u srednjoškolskom obrazovnom sustavu RH 

 
ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
 član ocjenjivačkog suda Webfestivala na CARNetovoj konferenciji CUC 2010. 
 Pročelnica Poslovnog odjela (2010-2015); organiziranje nastavne i stručne 

djelatnosti,  
rukovođenje radom Poslovnog odjela Veleučilišta u Rijeci u čijem su sastavu 
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Stručni preddiplomski studij Poduzetništvo, specijalistički diplomski studij 
Poduzetništvo, stručni preddiplomski studij Informatika, specijalistički diplomski 
studij Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima,  

 Organiziranje rada i rad u različitim stručnim tijelima Veleučilišta,  
 povjerenik za  e-učenje i predsjednica Povjerenstva za e-učenje na 

Veleučilištu u Rijeci od 2013 do 2019,  
 predsjednica povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava 

osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Rijeci (ak.god. 12/13),  
 glavni koordinator postupka reakreditacije Veleučilišta u Rijeci u ak.13/14 
 predsjednica povjerenstva za provođenje unutarnje prosudbe sustava 

osiguranja kvalitete na Veleučilištu u Rijeci (ak.god. 17/18),  
 članica znanstvenog organizacijskog odbora  
 recenzent srednjoškolskih i visokoškolskih udžbenika kao i recenzent časopisa 

JIOS (FOI Varaždin) 
 članica tima recenzenata online materijala u pilot projektu e-Škole (MZO) 
 izvršna urednica časopisa Zbornik Veleučilišta u Rijeci od 2013 do danas 

 
 

TEHNIČKE VJEŠTINE I 
KOMPETENCIJE 

Rad na računalu, različiti alati otvorenog koda za potrebe e-učenja, digitalnog 
izdavaštva 

 
UMJETNIČKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE 
Izrada paške čipke 

 
VOZAČKA DOZVOLA B kategorija 

 
DODATNI PODACI članica ALUMNI kluba Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci; članica ALUMNI kluba 

Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci 
 
 
 

  VLASTORUČNI POTPIS 
_______________________ 


