Curriculum vitae

OSOBNE INFORMACIJE

Goran Pavelin
Franje Tuđmana 24 i Zadar, 23 000 Zadar, Hrvatska
023/ 345 – 031
gpavelin@unizd.hr

ZVANJE

RADNO ISKUSTVO

dr.sc. znanstveni suradnik iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i
komunikacijske znanosti; poslijedoktorand

Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti.
2016/ 2017. Predavačka i seminarska nastava (predmeti: Osnove odnosa s javnošću; Uvod
Uvodu u etiku, Arhivistika, Muzeologija, Odnosi s javnošću u sportu,
Novinarska etika, Odnosi s javnošću,)
Od 2014./2015. predavačka i seminarska nastava za dolazne studente u okviru
programa Erasmus+ (predmet: PR Basics; zimski semestar). Za iste uvodi od
2016./2017. novi predmet i na prvoj godini diplomskog studija Sport PR
(semestar: ljetni)
Od lipnja 2014. izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika iz
područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti
Od 1. ožujka 2013 – dr. sc., viši asistent na Odjelu za turizam i
komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
komunikologija)
Od 1. svibnja 2010. – 1. ožujka 2013. mr. sc., asistent na Odjelu za turizam i
komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru (za znanstveno područje
društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana
komunikologija)
Od listopada 2002. – 30. travnja 2010. VJEROUČITELJ I PROFESOR
LATINSKOG JEZIKA pri Općoj gimnaziji «Jelsa», otok Hvar
od rujna 2000. PROFESOR KATOLIČKOG VJERONAUKA pri Osnovnoj
školi «Jelsa» i Srednjoj školi «Jelsa» na otoku Hvaru.
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OBRAZOVANJE I
OSPOSOBLJAVANJE

Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima

2017. svibanj 22-26. Opatija 40 th jubilee international convection on
information and communication technology, electronics and microelectronics.
(sudjelovanje i izlaganje)
2017. svibanj 12-13. Zagreb Internatioal academic conference
Communication Management Forum (sudjelovanje i dva izlaganja)
2016. međunarodna konferencija sudaca u Zadru „Komunikacija između
sudova i javnosti“ (osposobljavanje i sudjelovanje)
2014. treći kongres muzealac Hrvatske „ Teorijski i praktične implikacije
uvođenja odnosa s javnošću u muzeje“ (sudjelovanje: izlaganje)
2014. u Splitu, međunarodna ljetna škola za arhive (osposobljavanje)
2013. Poreč „Fotografije kao PR alati arhivskih institucija“ - susret arhiva,
knjižnica, muzeja (sudjelovanje: vođenje radionice)
2013. Zadar, međunarodna znanstvena konferencija za arhive, sudjelovanje s
izlaganjem
2012. Zadar, međunarodna konferencija o vjerskom turizmu, sudjelovanje s
izlaganjem
2009. Zadar, međunarodna konferencija „Mediji i turizam“ sudjelovanje s
izlaganjem
Od 5. ožujka do 10. ožujka 2017. sudjelovao kao gost predavač ( u sklopu
Erasmus+) na Sveučilištu u Ljubljani: u sklopu Fakulteta za družbene vede,
Centar za marketing i odnose s javnošću. Održavao predavanja i seminarsku
nastavu polaznicima preddiplomskih studija.
2009./2010. mentor vjeroučiteljima pripravnicima za polaganje stručnog
ispita u osnovnim i srednjima školama
25.-27.08.2008. Sudjelovanje na stručno-znanstvenom skupu Vjeronauk u
socio-kulturnom kontekstu i vođenje radionice Mediji i obrazovanje
nastavnicima srednjih škola na nacionalnoj razini
20.-21.03.2006. stručno usavršavanje iz područja komunikologije: u
organizaciji Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Nacionalnog
katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije.
15.11.2005. voditelj Županijskog stručnog vijeća – vanjski suradnik,
imenovan od Zavoda za školstvo preimenovanim u Agencija za Odgoj i
obrazovanje (s trećim uzastopnim mandatom) U ovoj ulozi održane su četiri
radionice.
11.-12.11.2005. stručno usavršavanje iz područja komunikologije: u
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Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima

organizaciji Zavoda za školstvo Republike Hrvatske i Nacionalnog
Katehetskog ureda Hrvatske biskupske konferencije.
2005. Zadar, međunarodna znanstvena konferencija „Društvo i tehnologija“
sudjelovanje s izlaganjem
2004. Dubrovnik, međunarodna znanstvena konferencija „Medij i edukacija“,
sudjelovanje s izlaganjem

Komuniciranje, vođenje radionice, Razumijevanje, govor i pisanje u funkciji
Priprema izlaganja i priprema za javne nastupe
OSOBNE VJEŠTINE
MATERINSKI JEZIK

Iskusni korisnik: razumijevanje, govor, pisanje.

OSTALI JEZICI: ENGLESKI I
TALIJANSKI
Engleski

RAZUMIJEVANJE

GOVOR

SLUŠANJE

ČITANJE

C1

C1

GOVORNA
INTERAKCIJA

PISANJE

GOVORNA
PRODUKCIJA

C1

C1

B2

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.

Talijanski

B1

B1

B1

B1

B1

Zamijenite nazivom jezične potvrde. Upišite stupanj ako je primjenjivo.
Stupnjevi: A1/2: Temeljni korisnik - B1/B2: Samostalni korisnik - C1/C2 Iskusni korisnik
Zajednički europski referentni okvir za jezike

KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE

ORGANIZACIJSKE /
RUKOVODITELJSKE VJEŠTINE
POSLOVNE VJEŠTINE

▪ dobre komunikacijske vještine stečene tijekom višegodišnjeg rada u nastavi, u
smislu prenošenja znanja i rada sa studentima. Ishodi spomenutog su ostvareni
ponajprije zajedničkim vođenjem radionica te objavom znanstvenih radova gdje
je, kao mentor preddiplomskih i diplomskih radova ili u sklopu nastavnog
projekta, objavio tri zajednička rada sa studentima: na međunarodnoj razini i s
međunarodnom recenzijom. Spomenuti radovi su objavljeni na engleskom
jeziku.: jedno kao poglavlje u stranoj knjizi, a dva u međunarodnim časopisima.
▪ upravljanje vremenom i stresom
▪ dobro vladanje postupcima upravljanja nastavnog procesa

DIGITALNA KOMPETENCIJA

SAMOPROCJENA

OBRADA
INFORMACIJA

SAMOSTALNI
KORISNIK

KOMUNIKACIJ
A

SAMOSTALNI
KORISNIK

STVARANJE
SADRŽAJA

SAMOSTALNI
KORISNIK

SIGURNOST

SAMOSTALNI
KORISNIK

RJEŠAVANJE
PROBLEMA

SAMOSTALNI
KORISNIK

Računalne vještine su stečene dobrim upravljanjem uredskim protokolom
(procesorom teksta, tablica, prezentacija)
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OSTALE VJEŠTINE

VOZAČKA DOZVOLA

Zamijenite imenom/ima prezimenom/ima

▪ pisanje pjesama i poezije, sviranje, komponiranje
B kategorija

DODATNE INFORMACIJE
IZDANJA

Pavelin, G. Informacijsko-komunikacijska podloga strateškog planiranja arhiva. U
tijeku recenzije
Pavelin, G. Odnosi s javnošću u funkcije potpore arhivskom menadžmentu i
menadžmentu događanja. Zagreb: Alinea. 2017.
Pavelin, G. Arhiv, mediji, odnosi s javnošću. Zadar: Sveučilište u Zadru. 2016.
Dosad objavljeno više od 15 znanstvenih radova, jedan u procesu objave i tri u
postupku recenzije.
Sveukupni pregled radova dostupan na:
http://beta.bib.irb.hr/pretraga?q=pavelin+goran&by=author&page=1

KONFERENCIJE

SEMINARI
PRIZNANJA I NAGRADE

ČLANSTVA

Istaknuto kroz osposobljavanje i obrazovanje
U nastavnom procesu. Istaknuto u popisu kolegija.
Prvi u svojoj generaciji završio i obranio magistarski rad na poslijediplomskom
znanstvenom studiju Sveučilišta u Zadru. Prosjek ocjena 4,78.
Član hrvatskog arhivističkog društva i hrvatske udruge za odnose s javnošću
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