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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 

OSOBNI PODACI 
 

Ime i prezime Slavomir Vukmirović 

Adresa Rijeka, A. Barca 1 

Telefon 091 509 7735 

Telefaks  

Elektronička pošta, Web 
adresa 

slavomir.vukmirovic@efri.hr 

vukmirovics@gmail.com 

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=193111 

https://portal.uniri.hr/portfelj/51 

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QkltkYEAAAAJ 

 

Državljanstvo Hrvat 

Datum rođenja 8. lipnja 1963. 

Mjesto rođenja  Rijeka 

Matični broj iz Upisnika 
znanstvenika 

193111 

 
RADNO ISKUSTVO 

 

• Datumi (od – do) 2014. - 

Ustanova zaposlenja  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Naziv radnog mjesta  Sveučilišni nastavnik 

Funkcija Redoviti profesor 

Područje rada Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 
 

Predavanja i vježbe iz kolegija preddiplomskog studija: Informatika, Informatics   
 

Predavanja, seminari i vježbe iz kolegija diplomskog studija: Informacijski 
sustavi za potporu odlučivanju, Organizacija i analiza podataka, Information 
Systems for Decision-Making Support 
 

Poslijediplomski specijalistički studij: Informacijski sustavi za potporu odlučivanju 
 

Poslijediplomski doktorski studij: Informacijski sustavi za poslovno upravljanje, 
Znanstveni pristup u upravljanju ICT projektima 
 

Kao autor samostalno i u koautorstvu objavio jednu znanstvenu knjigu, dva 
sveučilišna udžbenika i jednu knjigu koji predstavljaju osnovnu literaturu za 
kolegije: Informatika, Organizacija i analiza podataka, Informacijski sustavi za 
potporu odlučivanju 
 

Objavio u razdoblju od 1992. do 2017. samostalno ili u koautorstvu više od 50 
znanstvenih i stručnih radova. 
 

Recenzirao više od 20 znanstvenih radova u zborniku radova savjetovanja 
„Computers Educations“, međunarodnog znanstvenog skupa MIPRO, baza 
IEEE Xplore  
 

Održao više od 20 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima, i 
prezentirao radove  
 

Objavio 12 znanstvenih radova u koautorstvu sa studetima 
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Sudjelovanje na EU projektu 
Projekt “Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju 
ekonomija - ECONQUAL, EU projekt, član tima za element projekta 3. Analiza 
visokoobrazovnog prostora na području ekonomije i poslovna ekonomije” (2015 
– 2016), nositelj projekta: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci. 
 

 

• Datumi (od – do) 2008. – 2014. 

Ustanova zaposlenja  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Naziv radnog mjesta  Sveučilišni nastavnik 

Funkcija Izvanredni profesor 

Područje rada Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 
Predavanja i vježbe iz kolegija preddiplomskog studija: Informatika, Informatička 
tehnologija  
 

Predavanja, seminari i vježbe iz kolegija diplomskog studija: Informacijski 
sustavi za potporu odlučivanju, Organizacija i analiza podataka, Objektno 
programiranje 
 

Poslijediplomski specijalistički studij: Informacijski sustavi za potporu odlučivanju 
 

 

Pročelnik Katedre za informacijske znanosti Ekonomskog fakulteta Sveučiišta u 
Rijeci (2010. - 2013.) 
 

 
 

• Datumi (od – do) 2002. – 2008. 

Ustanova zaposlenja  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Naziv radnog mjesta  Sveučilišni nastavnik 

Funkcija Docent 

Područje rada Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 
 

Predavanja i vježbe iz kolegija preddiplomskog i diplomskog  studija: 
Informatika, Informatička tehnologija, Menadžment informacijski sustav, 
Poslovna kibernetika  
 

Poslijediplomski specijalistički studij: Informacijski sustavi za potporu odlučivanju 
 

Sudjelovanje na znanstveno-istraživačkim projektima 
Konzultant nai znanstvenom projektu „Ljudski potencijali u informacijskim i 
komunikacijskim tehnologijama u Hrvatskoj” (2001.-2006.), šifra 0081010, 
voditeljica i glavna istraživačica  prof. dr. sc. Marina Čičin-Šain, 
Istraživač na znanstvenom projektu „Logistika - čimbenik uključivanja Hrvatske u 
europski prometni sustav“ (2001.-2006.), voditelj  i glavni istraživač  prof. dr. sc. 
Ratko Zelenika. 
 
 

Stručna djelatnost 
Kreira  mrežne stranice za informatičke kolegije Informatika i   Informatička 
tehnologija na dodiplomskom studiju i za kolegij Informacijski sustavi za potporu 
odlučivanju na specijalističkom poslijediplomskim studiju. 
 

 
 

• Datumi (od – do) 1999. – 2002. 

Ustanova zaposlenja  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Naziv radnog mjesta  Sveučilišni nastavnik 

Funkcija Viši asistent 
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Područje rada Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 
 

 

Predavanja iz kolegija Informatička tehnologija uz mentorstvo prof. dr. sc. 
Velimira Sriće 
 

Seminari i vježbe iz kolegija preddiplomskog i diplomskog  studija: Informatika, 
Informatička tehnologija  
 

Uz seminare i vježbe koje izvodi za studente u nastavnom procesu obavlja 
aktivnosti vođenja i koordiniranja demostratora iz informatičkih kolegija. Pri tome 
se studenti obučavaju na softverskim programskim paketima (MS Word, MS 
Excel, MS Access, Front Page), razvojnom alatu Visual Basic i hipermedijalnom 
jeziku HTML. 
 

 
 
 
 
 

• Datumi (od – do) 1992. – 1999. 

Ustanova zaposlenja  Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci 

Naziv radnog mjesta  Sveučilišni nastavnik 

Funkcija Znanstveni asistent 

Područje rada Nastavna, znanstvena i stručna djelatnost 
 

Seminari i vježbe iz kolegija preddiplomskog i diplomskog studija: Informatika, 
Informatička tehnologija 
 

Uz  seminare i vježbe koje izvodi za studente u nastavnom procesu obavlja 
aktivnosti vođenja i koordiniranja demostratora iz informatičkih kolegija.  
 

Obavljao je poslove CARNET koordinatora za Ekonomski fakultet Sveučiišta u 
Rijeci. 
 

 
 

ŠKOLOVANJE 

Datum 1999. 

Mjesto Varaždin 

Ustanova Fakultet organizacje i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

Zvanje Doktor društvenih znanosti, znanstveno polje: informacijske znanosti  

 

Datum 1992. 

Mjesto Varaždin 

Ustanova Fakultet organizacje i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

Zvanje Magistar informacijskih znanosti  

 

Datum 1988. 

Mjesto Varaždin 

Ustanova Fakultet organizacje i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

Zvanje Diplomirani ekonomist 

 
 
 

USAVRŠAVANJE   Sudjelovanje u programu pedagoško-psihološkog obrazovanja 
Program pedagoško-psihološkog didaktičko-metodičkog obrazovanja 
visokoškolskih nastavnika, modul “Kvalitetno obrazovanje” u organizaciji centra 
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Stjepana Matičevića Sveučilišta u Zadru (2013.) 
 

Sudjelovanje na seminaru u okviru međunarodnog projekta 
U okviru  međunarodnog projekta Tempus SCM projekt: Teaching and 
Language Skills: Training Project, SCM-C006A04, voditeljice prof. dr. sc. 
Blaženke Divjak, sudjelovao na seminaru "Workshop on teaching methodology 
and language skills for teaching informatics, mathematics and finance in 
English",  International Project Center, Exeter, United Kingdom, od 5. do 18. 
rujna, 2004. godine. 
 

 
 

OSOBNE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE 
 

Materinji jezik Hrvatski 

 
 

    Strani jezici 
 

Jezik Engleski   

 Govori - dobro 

 Piše  - dobro 

 Čita - dobro 

  

 Talijanski 

 Govori – osnovno 

 Piše – osnovno 

 Čita - dobro 

 
 
 

SOCIJALNE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
Vođenje i timski rad  u okviru konferencija, projekata i seminara 

 
 

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
Član  voditeljstva savjetovanja «Računala u obrazovanju» u sklopu 
međunarodnog znanstvenog skupa MIPRO (2005. - ). 
Dopredsjednik udruge Društva kibertnetičara u Rijeci (2007. – 2015.) 
Član odbora za izdavačku djelatnost Zbornika radova Ekonomskog fakulteta u 
Rijeci (2004. – 2008.) 
Voditelj društva informatičara pri Ekonomskom fakultetu u Rijeci (1992. – 1999 

 
 
 

TEHNIČKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
Rad na računalu u aplikacijama Microsoft Word, Excel, Access, Frontpage, 
Powerpoint 
Korištenje računalnih alata za poslovno modeliranje (Solver, Risk...) 
Konceptualno modeliranje uz uporabu grafičkih alata  
Programiranje u Visual Basicu  

 
 

UMJETNIČKE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
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OSTALE VJEŠTINE I 

KOMPETENCIJE  
Popularizacija znanosti 
 

Video prezentacije i kreativne računalne animacije u izradi, prezentaciji i 
popularizaciji znanstvenih radova. 
 

Video prezentacije i računalne animacije u kreativnom prezentiranju, i inoviranju 
nastavnih sadržaja. 

 
 

VOZAČKA DOZVOLA B kategorija 

 
 
 

PRIVITCI Dostupni na zahtjev 

 


