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Europass  
življenjepis  

 

  

Osebni podatki  

Priimek / Ime mag. Nikolaj Abrahamsberg  
  

Delovne izkušnje  
  

Obdobje Od 1974 dalje -   polni delovni čas 

Zaposlitev ali delovno mesto Univerzitetni učitelj- višji predavatelj  

Glavne naloge in pristojnosti Nosilec predmeta Gospodarsko statusno pravo, do leta 1987 tudi predmeta Delovno in socialno 
pravo, Dekan 1987-1992 z vsemi poslovodnimi funkcijami- brez tajnika ; prodekan 1994- 1998, 
večkrat član senata, univerzitetnih organov in organov fakultete oz.šole 

Naziv in naslov delodajalca Fakulteta za upravo Ljubljana (višja oziroma visoka upravna šola ) 

Vrsta dejavnosti ali sektor Visoko šolstvo 
 
Od 1996 do 2009 -  krajši delovni čas 
Višji predavatelj 
Nosilec predmeta Gospodarsko pravo, član senata , predsednik akademskega zbora 
Fakulteta za management Koper 
Visoko šolstvo 
 
Od 1995 do 2001 - krajši delovni čas 
Višji predavatelj 
Nosilec predmeta Pravni predpisi v turizmu , član senata 
Visoka šola za turizem – Turistica Portorož 
Visoko šolstvo 
 
1975-1977 - krajši delovni čas 
direktor splošnega sektorja ( pravne, organizacijske, kadrovske zadeve) 
Modna konfekcija Krim ( 650 zaposlenih ), Ljubljana 
Tekstilna industrija 
 
1973-1974 -  polni delovni čas 
Pripravništvo,  nato vodja izvoza in uvoza 
Združeno trgovsko podjetje ABC, Ljubljana 
trgovina 

  

Izobraževanje in usposabljanje  
  

Obdobje 1987 magisterij, 1973 uni. diploma, 1972 diploma  Višje upravne šole, 1967 gimnazijska matura  

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne 
poklicne kvalifikacije 

mag. pravnih znanosti- diplomiran pravnik- višji upravni delavec 

Glavni predmeti / pridobljeno znanje in 
kompetence 

Pravo, ekonomija, ekonomika podjetij in računovodstvo, organizacija, informatika 

Naziv in status ustanove, ki je podelila 
diplomo, spričevalo ali certifikat 

Pravna fakulteta v Ljubljani, Višja upravna šola Ljubljana 

Stopnja izobrazbe po nacionalni ali 
mednarodni klasifikacijski lestvici 

VIII. 

  

Znanja in kompetence  
  

Materni jezik(i) Slovenščina  
  

Drug(i) jezik(i) Italijanščina, Angleščina, Hrvaščina 



Stran2/2- Življenjepis  
Ime Priimek  

Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Evropske skupnosti, 2003    20060628 

 

Samovrednotenje  Razumevanje Govorjenje Pisanje 
Evropska raven (*)  Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno 

sporazumevanje 
Govorno sporočanje  

Italijanščina  C2 Usposobljen 
uporabnik  C2 Usposobljen 

uporabnik C1 Usposobljen 
uporabnik C1 Usposobljen 

uporabnik B2 Samostojni 
uporabnik 

Angleščina  B 
2 

Samostojni  
uporabnik B2 Samostojni 

uporabnikk B1 Samostojni 
uporabnik B1 Samostojni 

uporabnik A2 Osnovni 
uporabnik 

                                         Hrvaščina  C
2 

Usposobljen 
uporabnik C2 Usposobljen 

uporabnik C1 Usposobljen 
uporabnik C1 Usposobljen 

uporabnik B1 Samostojni 
uporabnik 

 (*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike 
  

Socialna znanja in kompetence Smisel za skupinsko delo sem pridobil pri delu v raznih organih in komisijah. Komunikacijkske 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. 

  

Organizacijska znanja in 
kompetence 

Vodstvene sposobnosti sem dokazal z delom  pri vodenju visokošolskega zavoda (štiri mandate) in v 
lastnem  podjetju za podjetniško svetovanje. 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 projektih.  

  

  
  

Računalniška znanja in kompetence Pri svojem delu uporabljam programe Microsoft Office, Cobiss, internet . 
  

  
  

Druga znanja in kompetence Kot predavatelj Gospodarskega (statusnega) prava tekoče spremljam teorijo in prakso upravljanja 
gospodarskih družb. Sem mentor pri mnogih diplomskih  nalogah, ki obravnavajo problematiko 
organov vodenja in nadzora gospodarskih družb. Objave monografij, referatov na kongresih , 
znanstvenih člankov in učbenikov so razvidne iz bibliografije objavljene na Cobiss 

  

Vozniško dovoljenje B kategorije 
  

Dodatni podatki Član Kadrovsko akreditacijskega sveta pri Ministrstvu za okolje in prostor 
  

 


