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OSOBNE OBAVIJESTI
Ime
Adresa
Telefon
Faks
E-pošta

Željko Bartulović
Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet, Hahlić 6,
51000 Rijeka, HR
+385 (0)51 359-542
+385 (0)51 359-593
zeljko@pravri.hr

URL
Nacionalnost
Državljanstvo
Datum rođenja

Hrvat
Republika Hrvatska
05. ožujka 1962.

RADNO ISKUSTVO
• Datum (od – do)
• Naziv i sjedište tvrtke
zaposlenja
• Vrsta posla ili područje
• Zanimanje i položaj koji
obnaša
• Osnovne aktivnosti i
odgovornosti

1986.Sveučilište u Rijeci Pravni fakultet
Sveučilišni nastavnik
Redoviti profesor, predstojnik katedre za
povijest države i prava
Predmeti: Povijest prava i države,
Suvremena povijest prava i države (izborni),
Povijest europskih integracija (izborni),
Povijest uprave (izborni),
Državnopravna povijest Rijeke (izborni),
Glavni urednik Zbornika Pravnog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci
Gostujući profesor/suradnik na pravnim
fakultetima u Osijeku, Mostaru, Bihaću, Tuzli,
Banja Luci, Brčkom, Doboju, Novi Pazar;
filozofskim fakultetima (odsjek za povijest) u
Rijeci, Zadru, Splitu i Mostaru; veleučilištima u
Rijeci i Gospiću

ŠKOLOVANJE I IZOBRAZBA
• Datum (od – do)
• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove
• Osnovni predmet /zanimanje

1981.-1986.
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
Pravni studij

• Naslov postignut
obrazovanjem
• Stupanj nacionalne
kvalifikacije (ako postoji)

Diplomirani pravnik

• Datum (od – do)

1986.-1991.
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove
• Osnovni predmet /zanimanje
• Naslov postignut
obrazovanjem
• Stupanj nacionalne
kvalifikacije (ako postoji)
• Datum (od – do)
• Naziv i vrsta obrazovne
ustanove
• Osnovni predmet /zanimanje
• Naslov postignut
obrazovanjem
• Stupanj nacionalne
kvalifikacije (ako postoji)

Postdiplomski studij - pravnopovijesni smjer
Magistar znanosti – mr. sc.

1998.
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Doktorat izvan doktorskog studija
Doktor pravnih znanosti – dr. sc.

OSOBNE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI
Stečene radom/životom, karijerom,
a koje nisu potkrijepljene potvrdama
i diplomama.
MATERINJI JEZIK

Hrvatski

DRUGI JEZICI
• sposobnost čitanja
• sposobnost pisanja
• sposobnost usmenog
izražavanja

• sposobnost čitanja
• sposobnost pisanja
• sposobnost usmenog
izražavanja

Engleski
Izvrstan
Izvrstan
izvrstan
Latinski
Osnovno
Osnovno
osnovno

SOCIJALNE VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI
Življenje i rad s drugim ljudima u višekulturnim okolinama gdje je značajna komunikacija,
gdje je timski rad osnova (npr. u kulturnim ili sportskim aktivnostima).

Matica hrvatska (predsjednik Nadzornog odbora)
Veteranska košarka
ORGANIZACIJSKE
VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI

Npr. koordinacija i upravljanje
osobljem, projektima,
financijama; na poslu, u
dragovoljnom radu (npr. u
kulturi i športu) i kod kuće, itd.

Organizacija znanstvenih i stručnih skupova
TEHNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI
S računalima, posebnim
vrstama opreme, strojeva, itd.

Rad s većinom Microsoft office računalnih programa
UMJETNIČKE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI
Glazba, pisanje, dizajn, itd.

Objavljenih 5 knjiga i preko 70 znanstvenih i stručnih radova
DRUGE VJEŠTINE I
SPOSOBNOSTI
Sposobnosti koje nisu gore
navedene.
VOZAČKA DOZVOLA

B kategorija
DODATNE OBAVIJESTI

(priznanja i nagrade):

Srebrna plaketa Sveučilišta u Rijeci 1986.;
Zlatna plaketa Grada Rijeke 2015.

