Življenjepis

OSEBNI PODATKI

Nina Balažek
Velika Polana 113/a, 9225 Velika Polana, Slovenija
00386 51 258 960

nina.balazek@gmail.com
Spol ženski| Datum rojstva 20. 02. 1993
IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE

2019

Miklošičevo priznanje za magistrsko delo iz angleščine

2019

Magistrirala iz Anglistika, dne 6. 5. 2019
mag. anglistike

2018

Magistrirala iz Slovenski jezik in književnost, dne 12. 9. 2018
mag. prof. slov. jez. in knjiž.

2015–2019

II. stopnja
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Slovenski jezik in književnost (dvopr. ped) in Anglistika

2015

Diploma (Slovenski jezik in književnost, Angleški jezik in književnost)
dipl. slov. (UN) in dipl. angl. (UN)

2012–2015

I. stopnja
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru
Slovenski jezik in književnost, Angleški jezik in književnost

2008–2012
2008

Gimnazija Murska Sobota, Murska Sobota (Slovenija)
Končala nižjo glasbeno šolo – klavir

DELOVNE IZKUŠNJE
2019

2018
2018
2016
2016–v teku

2015
2014–2015

Administrativno delo in delo s strankami na ZZZS
Delo na poročnem sejmu
Anketiranje na domu za podjetje Adriaplin
Administrativno delo in delo s strankami na ZZZS
Izvajalec pri raziskavi PISA (2018)
Prevajanje za Nacionalni inštitut za javno zdravje
Objava avtorskih slik v slovenistični reviji Liter jezika
Prevajanje angleški jezik, lektoriranje
Pisala Bilten (Festivalu Borštnikovo srečanje 2015)
Anketiranje ljudi (študentsko delo)
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Življenjepis
Inštrukcije slovenskega in angleškega jezika (prostovoljna pomoč)

KOMPETENCE

Materni jezik

Slovenščina

Tuji jeziki
angleščina
nemščina
hrvaščina
španščina

RAZUMEVANJE

PISNO SPOROČANJE

GOVORJENJE

Slušno razumevanje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje

C2
B1
B2
A1

C2
B1
B2
A1

C2
B1
B2
A1

Govorno sporočanje

C2
B1
B2
A1

C2
B1
B1
A1

*Stopnja: A1/A2: Osnovni uporabnik - B1/B2: Samostojni uporabnik - C1/C2: Usposobljeni uporabnik

Komunikacijske kompetence

Dobre komunikacijske kompetence sem pridobila skozi izkušnje prevajanja (iz slovenščine v angleščino in
obratno), lektoriranjem, izkušnje dela z ljudmi na festivalih (Borštnikov festival, kot izvajalka raziskave PISA,
zbiranje besedišča po terenu za magistrsko nalogo iz slovenščine, anketiranje ljudi (študentsko delo), pisanje
glasil (Zelena vest 2011,) kjer je objavljeno tudi moje slikovno gradivo (risbe), objavljene avtorske slike v
slovenistični reviji Liter jezika.

Organizacijske/vodstvene
kompetence

Dobre organizacijske sposobnosti sem pridobila kot organizatorka samostojnega potovanja po Španiji
(Barcelona), Azorih (Portugalska), Skandinaviji in Baltiku.

Strokovne kompetence

Zaključila začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika, ki ga je organiziral Center za
slovenščino kot drugi in tuji jezik, pisala Bilten (Festival Borštnikovo srečanje), administrativno delo pri ZZZS,
objava članka v Liter jezika.

Druge kompetence

Sem avtorica številnih slik (slikanje na platno), slike sem imela že dvakrat razstavljene (Dom ostarelih Danijela
Halasa Velika Polana 2012, galerija Tivoli v Ljubljani), potopis o potovanju po Barceloni, Azorih, Skandinaviji,
2020 sem postala mamica.

Hobiji

Aktivna športnica (tek, joga), slikanje na platno (akril), slikanje z akvareli , umetniško znanje in znanje uporabe
slikarskega materiala, igram klavir, razgledanost na področju literature, pisanje kratkih zgodb, organiziranje
potovanj

Vozniško dovoljenje

AM, B1, B, G
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