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OSOBNE INFORMACIJE DARIO MARADIN 
 

 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet  

        Ivana Filipovića 4, Rijeka 51000, Republika Hrvatska 

 051 / 355-184                   

 dario.maradin@efri.hr 

https://www.efri.uniri.hr/hr/dario_maradin/188/72   

        https://scholar.google.hr/citations?user=OC_rM1EAAAAJ&hl=en&oi=ao 

        https://orcid.org/0000-0001-9642-6038 

        http://www.researcherid.com/rid/Q-9380-2018 

 

 
 

RADNO ISKUSTVO   

 

 

 

 

travanj 2017. – … Docent 

Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Rijeka ( http://www.efri.uniri.hr )  

▪ znanstveno-istraživački rad  

▪ izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na sljedećim kolegijima:  
Mikroekonomija 1, Mikroekonomija 2, Napredna mikroekonomija, Microeconomics 1 i  
Microeconomics 2; te Investicijska analiza i Investment Analysis (akad. god. 2017./2018. i 
2018./2019.) 

o izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju u suradnji s VERN Veleučilištem na 
sljedećim kolegijima: Napredna mikroekonomija (akad. god. 2016./2017.), Mikroekonomija 1 (od 
akad. god. 2017./2018.) i  Mikroekonomija 2 (od akad. god. 2018./2019.)   

Djelatnost ili sektor  MZOŠ   

srpanj 2015. – travanj 2017. Poslijedoktorand 

Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Rijeka ( http://www.efri.uniri.hr ) 

▪ znanstveno-istraživački rad  

▪ izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na sljedećim kolegijima:  
Mikroekonomija 1, Mikroekonomija 2, Napredna mikroekonomija, Microeconomics 1 i   
Microeconomics 2  

Djelatnost ili sektor  MZOŠ   

veljača 2009. – srpanj 2015. Asistent – novak 

Sveučilište u Rijeci Ekonomski fakultet, Rijeka ( http://www.efri.uniri.hr ) 

▪ znanstveno-istraživački rad 

▪ izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju na sljedećim kolegijima:  
Mikroekonomija 1, Mikroekonomija 2, Napredna mikroekonomija, od akad. god. 2011./2012.: 
Microeconomics 1, te od akad. god. 2012./2013.:  Microeconomics 2  

o izvođenje nastave na preddiplomskom studiju u suradnji s/sa Medijskim sveučilištem / Sveučilištem 
Sjever na sljedećim kolegijima: Mikroekonomija 1 (2013./2014.) i Mikroekonomija 2 (2012./2013. i 
2013./2014.)     

Djelatnost ili sektor  MZOŠ   

svibanj 2008. – listopad 2008. Administrator 

Travelana d.o.o., Rijeka ( http://www.travelana.hr ) 

▪ administrativni poslovi u knjigovodstvu 

Djelatnost ili sektor  turistički sektor 
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OBRAZOVANJE   

 

 

 

 

 

OSPOSOBLJAVANJE   

 

 

 

 

 

 

 

veljača 2010. – srpanj 2015. Doktor znanosti (dr. sc.) 
 
 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, Poslijediplomski doktorski studij 

Ekonomije i Poslovne ekonomije    
▪ studijski program: Poslovna ekonomija 

 ▪ tema doktorskog rada: Efikasnost vjetroenergetskih poduzeća u djelatnosti proizvodnje električne 
energije  

listopad 2003. – siječanj 2009. 
 

Diplomirani ekonomist (dipl. oec.)  
 Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, dodiplomski studij    

▪ studijski program: Međunarodna razmjena 
 ▪ tema diplomskog rada: Ekonomija znanja kao čimbenik razvoja (kolegij: Osnove ekonomije) 

rujan 1999. – svibanj 2003. 
 

Srednja stručna sprema  
 Gimnazija Karlovac, Karlovac 

▪ obrazovni program: Opći 

▪ tema maturalnog rada: Vatikan (predmet: Geografija) 

rujan 1991. – lipanj 1999. 
 

Niža stručna sprema  
 Osnovna škola Grabrik, Karlovac 

11. listopada 2018.  
 

Emerald Guide to Getting Published 

Emerald Publishing, održano na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, RH 

▪ radionica unaprjeđenja znanstvenih kompetencija u trajanju od 2 sata 

12. rujna – 4. listopada 2018.  
 

English for Academic Purposes II 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, RH 

▪ jezična radionica unaprjeđenja nastavničkih kompetencija   

4. travnja 2018.  
 

Web of Science and InCites, the value of seamless integration   

Clarivate Analytics, održano u Sveučilišnoj knjižnici Rijeka, Rijeka, Republika Hrvatska 

▪ radionica unaprjeđenja znanstvenih kompetencija u trajanju od 2 sata 

27. veljače – 4. srpnja 2018.  
 

English for Academic Purposes I  

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, RH 

▪ jezična radionica unaprjeđenja nastavničkih kompetencija   

lipanj 2017.  
 

Jezično usavršavanje nastavnika za EJVIN (engleski kao jezik visokoškolske 
nastave) 

Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Rijeka, RH 

▪ jezična radionica unaprjeđenja nastavničkih kompetencija (trajanje u vrijednosti 8 ECTS-bodova) 

26. – 27. siječnja 2017. 
 

Interni auditor sustava ISO 9001:2015 

SGS Adriatica d.o.o., održano na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, RH 

▪ seminar unaprjeđenja nastavničkih kompetencija u trajanju od 12 sati 
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OSOBNE VJEŠTINE   

 

 

8. prosinca 2016. 
 

Implementacija i korištenje EDUNETA sustava 

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Baltazar i prijatelji d.o.o., Rijeka, RH 

▪ radionica unaprjeđenja nastavničkih kompetencija u trajanju od 2 nastavna sata 

7. – 12. ožujka 2016.  
 

Panel Data Econometrics 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet, Rijeka, RH 

▪ radionica unaprjeđenja znanstvenih i nastavničkih kompetencija u trajanju od 24 nastavna sata 

1. prosinca 2015. 
 

Priprema virtualnog predavanja – webinara (A200) 

Centar za e-učenje, Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu, održano na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, RH 

 ▪ tečaj unaprjeđenja nastavničkih kompetencija u trajanju od 3 nastavna sata 

2013. – 2014. 
 

Program pedagoško - psihološkog didaktičko - metodičkog obrazovanja 
visokoškolskih nastavnika  

Sveučilište u Zadru, Centar “Stjepan Matičević”, održano na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci, Rijeka, RH 

 ▪ program unaprjeđenja nastavničkih kompetencija (trajanje u vrijednosti 60 ECTS-bodova) 

1. listopada – 20. prosinca 2013. 
 

Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika,  
Modul: Kvalitetno obrazovanje  

Sveučilište u Zadru, Centar “Stjepan Matičević”, održano na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u 
Rijeci, Rijeka, RH 

 ▪ program unaprjeđenja nastavničkih kompetencija  

studeni 2011. 
 

Metode i politike određivanja cijena 

Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Rijeka, uz potporu Ministarstva rada, 
gospodarstva i poduzetništva RH, Rijeka, RH 

▪ stručni seminar unaprjeđenja nastavničkih kompetencija u trajanju od 8 nastavnih sati 

30. rujna – 1. listopada 2011. 
 

Statistical Analysis of Financial Data 

Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet i Humboldt-Universität zu Berlin, održano na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, RH 

▪ radionica unaprjeđenja  znanstvenih i nastavničkih kompetencija u trajanju od 8 nastavnih sati 

Materinski jezik Hrvatski jezik 

  

Ostali jezici RAZUMIJEVANJE  GOVOR  PISANJE  

Slušanje  Čitanje  Govorna interakcija  Govorna produkcija   

Engleski jezik C1 C1 B2 B2 B2 

Njemački jezik A2 B1 A2 A2 A2 

 Stupnjevi: A1/2: Početnik - B1/2: Samostalni korisnik - C1/2 Iskusni korisnik 
Zajednički europski referentni okvir za jezike 
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DODATNE INFORMACIJE   

 

Komunikacijske vještine ▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom interakcije sa studentima i kolegama u znanstveno-
nastavnoj instituciji visokoškolskog obrazovanja (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci) 

Organizacijske / rukovoditeljske 
vještine 

▪ znanstveno-istraživački rad  

▪ predavačke vještine na hrvatskom i engleskom jeziku  

▪ planiranje i realizacija radnih aktivnosti  

Računalne vještine ▪ vladanje alatima Microsoft Office™ 

▪ e-mail, Internet 

Vozačka dozvola  ▪ B kategorija  
 

Konferencije 
 

Sudjelovanje na konferencijama i popis objavljenih radova može se vidjeti na sljedećem linku: 
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316264  
 

Znanstveni skup 6. Interkatedarski sastanak katedri za opću/teorijsku ekonomiju, Split, Republika Hrvatska (27. svibnja 
2016.) 
   

Projekti “Performanse i struktura hrvatskih financijskih institucija u kontekstu institucionalnih promjena”, broj 
potpore: 17.02.2.2.01., voditelj projekta: doc. dr. sc. Bojana Olgić Draženović (srpanj 2018. – …) 
 
“Razvoj gospodarske konkurentnosti Hrvatske kao članice EU”, broj potpore: 13.02.1.2.03, voditelj 
projekta: prof. emer. dr. sc. Vinko Kandžija (2014. – …)  
 
“Ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora”, šifra projekta:            
081-0361557-1455, voditelj projekta: prof. dr. sc. Nela Vlahinić Lenz (2009. – 2013.)  
 

Znanstveno zvanje 8. siječnja 2016. godine izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika u znanstvenom 
području društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, odlukom Matičnog odbora na 18. sjednici 
 

Ljetne škole 
 
 

Jean Monnet EFRI Summer School „International Environment and European Integration“,  
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Republika Hrvatska 

▪ voditelj radionice: srpanj 2017. – The role of green economy in sustainable development 
     srpanj 2014. – Security of energy supply in the EU   
 srpanj 2013. – Diversification of electricity generation sources in the EU 

 srpanj 2012. – Economic effects of renewable energy in the EU 
 srpanj 2011. – Regulation of electricity networks in the EU   
 srpanj 2010. – Competition in the EU relating to energy sector 
 srpanj 2009. – Level of education and quality of the workforce as a prerequisite  
                                                            of competitiveness of national economy 
 
Jean Monnet EFRI Summer School „International Environment and European Integration“, 
Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Republika Hrvatska (srpanj, 2007.) 

▪ radionica: “The EU Constitution – Is it going to happen? What about EU enlargement?” 
 
Sommerkolleg u organizaciji Fachhochschul- Bakkalaureatsstudiengang fűr Internationale 
Wirtschaftsbeziehungen iz Eisenstadta, Austrija i Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
održano u Zagrebu, Republika Hrvatska (srpanj, 2006.) 

▪ tečaj obuhvaća predavanja i vježbe s fondom od 60 nastavnih sati 
 

Zimska škola 
 

Zimska škola o europskim integracijama u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova i europskih 
integracija i Zaklade Hanns Seidel, Donja Stubica, Republika Hrvatska (prosinac, 2007.) 
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Rukovođenje na Ekonomskom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci 

 

Tajnik Katedre za teorijsku ekonomiju (listopad 2016. – …) 

 

Član Savjetodavnog ureda za studente (2013. – …) 

 

Član Udruge diplomiranih studenata Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (ALUMNI EFRI) (2009. 
- ...)  

 

Predstavnik znanstvenih novaka (listopad 2013. – ožujak 2016.) 

 

Član tima za evaluaciju izvješća o obavljenoj stručnoj praksi studenata (1. lipnja 2013. – 30. rujna 
2013.) 

 

Član organizacijskog odbora ljetne škole Jean Monnet EFRI Summer School „International 
Environment and European Integration“ (srpanj 2011.) 

 

Predstavnik znanstvenih novaka (2010. – 2013.) 

 

Član organizacijskog odbora ljetne škole Jean Monnet EFRI Summer School „International 
Environment and European Integration“ (srpanj 2007.)   
 

Rukovođenje u državnoj upravi Nadgledanje Hrvatskih parlamentarnih izbora u udruzi građana GONG (prosinac 2011.)  
 
Nadgledanje Hrvatskih parlamentarnih izbora u udruzi građana GONG (studeni 2007.) 
 
Nadgledanje Predsjedničkih izbora u udruzi građana GONG (siječanj 2005.)  
 

Članstva Hrvatsko društvo za operacijska istraživanja (prosinac 2018. – …) 

 

Hrvatsko energetsko društvo (listopad 2016. – …) 

 

Udruga računovođa i financijskih djelatnika Rijeka (2014. – …) 

 
Javno djelovanje Popularizacija znanosti i struke  

Festival znanosti Rijeka 2018. – predavanje „Treća znanstveno-tehnološka revolucija i njezine 
implikacije na razvoj društva”, održano u Osnovnoj waldorfskoj školi Rijeka; organizator: Sveučilište u 
Rijeci i Udruga Zlatni rez Rijeka (18. travnja 2018.; u koautorstvu prof. Ljerka Cerović)  
 
Forum Plus Akademija – predavanje „Budućnost demografskog trenda“, održano na Kampusu Trsat, 
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; organizator: Forum Plus Rijeka (5. ožujka 2018.; u koautorstvu 
demonstratorica Petra Guberina)   
 
Festival znanosti Rijeka 2017. – predavanje „Pokretačke sile svijeta: energija od prapovijesti do 22. 
stoljeća”, održano na Kampusu Trsat, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci; organizator: Sveučilište u 
Rijeci i Udruga Zlatni rez Rijeka (28. travnja 2017.)  
 

 Volonterstvo  
Caritas Nadbiskupije Rijeka (2007./2008.) 
 

Ostalo Rekreativno se bavi sportom. Živi u Rijeci, oženjen je i ima blizanke. 
 




