Curriculum vitae

OSEBNI PODATKI

Abrahamsberg Nikolaj
Gozdna pot 1, 6000 Koper (Slovenija)
+38641742424
niko.abrahamsberg@gmail.com

DELOVNE IZKUŠNJE
1/3/1974–1/2/2011

Univerzitetni učitelj- višji predavatelj
Fakulteta za upravo, Visoka oziroma Višja upravna šola, Ljubljana (Slovenija)
Nosilec predmeta Gospodarsko statusno pravo, do leta 1987 tudi Delovno in socialno pravo
Dekan 1987-1992 z vsemi poslovodnimi nalogami- brez poslovnega tajnika
Prodekan 1994-1998
Večkrat član univerzitetnih organov, senata in organov fakultete oz. šole

1/1/1996–31/12/2009

višji predavatelj - krajši delovni čas
Fakulteta za management Koper, Koper (Slovenija)
Nosilec predmeta Gospodarsko pravo,
Član senata, predsednik akademskega zbora

1/3/2000–1/8/2004

Menedžer manjše družbe/Menedžerka manjše družbe
Abrahamsberg, raziskovanje,svetovanje in izobraževanje, k.d., Koper (Slovenija)
Komplementar v zasebni družbi z vsemi poslovodnimi nalogami

1/1/1995–1/10/2001

Višji predavatelj - krajši delovni čas
Visoka šola za turizem- Turistica Portorož, Portorož (Slovenija)
Nosilec predmeta Pravni predpisi v turizmu
Član senata

1/1/1975–31/12/1977

Direktor splošnega sektorja (pravne, organizacijske,kadrovske zadeve)
Modna konfekcija Krim, Ljubljana (Slovenija)
zaposlitev za krajši delovni čas
tekstilna industrija- 650 zaposlenih

1/9/1973–28/2/1974

Pravni strokovnjak/Pravna strokovnjakinja
Združeno trgovsko podjetje ABC, Ljubljana (Slovenija)
priprava in izvedba uvoznih poslov, sklepanje pogodb

IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
1/9/1974–21/5/1987

znanstveni magisterij -magister prava

Raven 8 EOK

Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)
gospodarsko statusno pravo (korporacijsko pravo ), delovno pravo, socialno pravo, metodologija
znanstveno raziskovalnega dela, statistika
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1/9/1967–28/8/1973

Abrahamsberg Nikolaj

univerzitetni diplomirani pravnik

Raven 7 EOK

Pravna fakulteta v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)
pravo, sociologija,politična ekonomija,statistika
1/9/1969–12/7/1972

Višji upravni delavec

Raven 6 EOK

Višja upravna šola v Ljubljani, Ljubljana (Slovenija)
pravo, ekonomija, ekonomika podjetij, računovodstvo, organizacija, informatika
KOMPETENCE
Materni jezik

slovenščina

Drugi jeziki

italijanščina

RAZUMEVANJE

GOVORJENJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

C2

C2

C1

PISNO SPOROČANJE

Govorno sporočanje

C1

B2

B1

A2

Gimnazija Koper, Državni izpitni center

angleščina

B2

B2

B1

hrvaščina

C2

C2

C1

C1

B1

španščina

B1

B1

B1

B1

B1

Gimnazija Koper

Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik
Skupni evropski jezikovni okvir

Komunikacijske kompetence

Organizacijske/vodstvene
kompetence

Smisel za skupinsko delo sem pridobil pri delu v raznih organih in komisijah. Komunikacijske
sposobnosti in govorniške spretnosti sem razvil pri mojem pedagoškem delu in v šoli retorike.
Uspešno sem komuniciral tudi v večkulturnem okolju, saj sem gostoval na univerzah v Liverpoolu,
Trstu in Trentu

Vodstvene sposobnosti sem dokazal z delom pri vodenju visokošolskega zavoda (štiri mandate).
Kot predsednik nadzornega sveta Elektro Celje in namestnik predsednika nadzornega sveta Luke
Koper.
V lastnem podjetju za raziskovanje, pravno svetovanje in izobraževanje kot poslovodja
(komplementar).
Sodeloval sem pri ustanavljanju dveh visokih šol, za Management v Kopru in Turistice v Portorožu, ter
pri ustanavljanju Univerze na Primorskem
Organiziral sem več seminarjev in sodeloval pri EU (Tempus) in drugih raziskovalnih projektih.

Strokovne kompetence

Tekoče spremljam teorijo in prakso korporacijskega upravljanja in kot predavatelj Gospodarskega
statusnega prava (korporacijskega prava) sem bil mentor pri mnogih diplomskih nalogah,ki so
obravnavale problematiko organov vodenja in nadzora gospodarskih družb. Objave monografij,
referatov na kongresih, znanstvenih člankov in učbenikov so razvidne iz bibliografije objavljene na
Cobiss. Še vedno občasno, kot vabljeni predavatelj, predavam na Fakulteti za Management.
2009 sem se udeležil izobraževanja za pridobitev potrdila o usposobljenosti za člana NZ ali UO
gospodarskih družb. Udeležil sem se tudi skoraj vseh izobraževanj za nadzornike, ki jih je organizirala
AUKN oziroma SOD.
Bil sem član Kadrovsko akreditacijskega sveta na ministrstvu za okolje in prostor in KAS-a za
ministrstva za gospodarstvo, promet in finance.
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Računalniške kompetence

5.11. 2014

Abrahamsberg Nikolaj

Pri svojem delu uporabljam programe Microsoft Office, Internet, Cobis in druge podatkovne baze.
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