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OSOBNI PODACI
Ime i prezime Ines Kolanović r. Cvečić
Adresa Brca 8c, 51000 Rijeka
Telefon 051/254-767
Telefaks Elektronička pošta, Web
ines@pfri.hr; http://www.pfri.hr/~ines
adresa
Državljanstvo Hrvatsko
Datum rođenja 20.04.1974.
Matični broj iz Upisnika
246005
znanstvenika
RADNO ISKUSTVO
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija

2001. - 2007.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
znanstveni novak
 Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i
tehnologije RH „Optimizacija sustava hrvatskih kontejnerskih luka“
(2001 – 2002.)
 Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti i
tehnologije RH
„Integracija i koordinacija lučkog i prometnog sustava Republike
Hrvatske“ (2002 – 2006.)
Područje rada Tehnologija i organizacija prometa

• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija

2007. – 2010.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
asistent
Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog
fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala,
Pomorski sustav, Prekrcajna sredstva
 Suradnik na znanstveno-istraživačkom projektu Ministarstva znanosti
i tehnologije RH: „Model prometne i logističke integracije hrvatskih
morskih i riječnih luka“ (2006 - 2010)
 Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta RH: “Kvantitativne metode u funkciji optimalnog upravljanja
pomorskim sustavom” (2007-2011)

Područje rada Tehnologija i organizacija prometa
• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija

2010. – 2015.
Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
docent
Nositelj kolegija Kvaliteta u pomorstvu, na diplomskom studiju
Pomorskog fakulteta u Rijeci
Sunositelj na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na
kolegijima: Tehnologija luka i terminala i Pomorski sustav te sunositelj
na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na kolegiju
Metodologija znanstveno-istraživačkog rada
Nositelj kolegija Metodologija mjerenja kvalitete usluge u pomorstvu
na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo
Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog
fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala i
Pomorski sustav
 Suradnik na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
sporta RH: “Model sustava intermodalnog vodnog prometa u europskoj
transportnoj mreži” (2012-2013)
 Suradnik na europskom projektu “Developing of Motorways of Sea
System in Adriatic Region – AdriaticMoS”
Područje rada Tehnologija i organizacija prometa, kvaliteta i upravljanje kvalitetom

• Datumi (od – do)
Ustanova zaposlenja
Naziv radnog mjesta
Funkcija

2015. Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Izvanredni profesor
Nositelj kolegija Kvaliteta u pomorstvu i Metodologija znanstvenoistraživačkog rada na diplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci
Sunositelj na preddiplomskom studiju Pomorskog fakulteta u Rijeci na
kolegijima Tehnologija luka i terminala i Pomorski
Nositelj kolegija Metodologija mjerenja kvalitete usluge u pomorstvu
na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pomorstvo
Nositelj vježbi i seminara na preddiplomskom studiju Pomorskog
fakulteta u Rijeci na kolegijima: Tehnologija luka i terminala,
Pomorski sustav i Pomorska i prometna politika
Područje rada Tehnologija i organizacija prometa, kvaliteta i upravljanje kvalitetom

ŠKOLOVANJE
Datum 1989. – 1993.
Mjesto Rijeka, Hrvatska
Ustanova Prva riječka hrvatska gimnazija
Zvanje
Datum 1993. – 1998.
Mjesto Rijeka, Hrvatska

Ustanova Pomorski fakultet u Rijeci
Zvanje dipl. inž. / diplomirani inženjer za pomorski promet - smjer tehnologija
prometa
Datum 1998. – 2001.
Mjesto Zagreb, Hrvatska
Ustanova Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski
znanstveni magistarski studij; magistrirala 15. svibnja 2001. godine na
temu „Model lučkog sustava u logističkom lancu“
Zvanje Mr.sc. / magistar prometnih znanosti, područje tehničkih znanosti, polja
tehnologija prometa i transport, grane pomorski i riječni promet
Datum 2010.
Mjesto Rijeka, Hrvatska
Ustanova Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, izvandoktorski studij; doktorirala
31.03.2010. godine na temu „Model za mjerenje kvalitete lučke usluge“
Zvanje Dr.sc. / doktor znanosti iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija
prometa i transport, grane pomorski i riječni promet
USAVRŠAVANJE
Godina
Mjesto
Ustanova
Područje
OSOBNE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE

Materinji jezik hrvatski
Strani jezici
Jezik
Govori
Piše
Čita

SOCIJALNE VJEŠTINE I

Engleski
vrlo dobro
vrlo dobro
vrlo dobro

-

KOMPETENCIJE

-

-

Član Odbora za osiguravanje i unapređivanje kvalitete
Sveučilišta u Rijeci (od 2010. godine)
Član Odbora za upravljanje i unapređivanje kvalitete Pomorskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci
Koordinatorica za sustav upravljanja kvalitetom Pomorskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci (od 1. travnja 2013. godine)
Član Povjerenstva za pripremu dokumentacije i materijala za
pregled Europske agencije za sigurnost plovidbe (16. – 17.
listopada 2014.)
Zamjenik glavnog povjerenika u sindikatu Pomorskog fakulteta
u Rijeci

-

Član Uredničkog odbora časopisa Pomorstvo (od prosinca 2011.
godine)
Član recenzentskog odbora časopisa Pomorski zbornik

ORGANIZACIJSKE Predstojnica Zavoda za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i
VJEŠTINE I KOMPETENCIJE prometu (od listopada 2014.)
Član povjerenstva za prosudbu sustava osiguravanja kvalitete na
Sveučilištu u Rijeci
TEHNIČKE VJEŠTINE I Poznavanje i korištenje Windows operativnog sustava
KOMPETENCIJE

UMJETNIČKE VJEŠTINE I svira klavir
KOMPETENCIJE

OSTALE VJEŠTINE I
KOMPETENCIJE

VOZAČKA DOZVOLA B kategorija
DODATNI PODACI  autor i koautor 40 znanstvenih radova
 sudjeluje na međunarodnim znanstvenim skupovima i konferencijama
iz područja tehnologije i organizacije prometa
 znanstveni suradnik na 5 znanstvenih projekata odobrenih od strane
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
 znanstveni suradnik na 2 međunarodna projekta
 stručni suradnik pri izradi stručnih studija (elaborata) za potrebe
gospodarstva
 Članstvo:
- HZDP (Hrvatsko znanstveno društvo za promet)
- Komora inženjera tehnologije prometa i transporta – Strukovni razred
inženjera prometa na unutarnjim plovnim putovima i pomorskog
prometa
- Znanstveno vijeće za pomorstvo HAZU - Sekcija za morske luke (od
2010. godine)
PRIVITCI
VLASTORUČNI POTPIS

