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OSEBNI PODATKI Kristina Marton 
 

  

Dolina, Glavna ulica 49, 9220 Lendava, Slovenija 

  +386 41 995 032 

kristina.marton@gmail.com  

Skype kristina.marton1 

Spol Ženski | Datum rojstva 20. spetembra 1987 | Državljanstvo slovensko  

 
 

DELOVNE IZKUŠNJE   

 

 

 

 

IZOBRAŽEVANJE IN 
USPOSABLJANJE   

 

 
 
 
 
 

13 maj 13 – v teku Raziskovalka 

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10, 2311 Hoče 

▪ samostojno znanstveno raziskovalno delo 

▪ administrativno in finančno spremljanje projektov 

▪ pripravljanje, urejanje in arhiviranje dokumentacije 

▪ nabavljanje in pripravljanje materialov in opreme za izvedbo raziskovalnega dela 

▪ sodelovanje pri pripravi in izvedbi pedagoških dejavnosti po navodilih visokošolskega učitelja 

▪ sodelovanje pri pripravi seminarjev, simpozijev in drugih pisnih materialov 

▪ sodelovanje na področju mednarodnega znanstvenega dela 

11 jun 12 – 27 apr 13 Operater pakiranje zdravil - študentsko delo 

Lek farmacevtska družba d.d., proizvodnja farmacevtskih učinkovin, PCL, Trimlini 2D, 9220 Lendava 

▪ pakiranje zdravil 

▪ strežba stroju 

▪ ročno pakiranje zdravil 

▪ uporaba računalniškega programa PAS-PV 

1 feb 11 – 30 jun 11 Laboratorijski tehnik - študijska praksa   

Sanquin Blood Supply Foundation, Plesmanlaan 1A, BZ 2333 Leiden (Nizozemska) 

▪ aseptično delo  

▪ izolacija matičnih celic (MC) iz popkovnične krvi 

▪ gojenje MC v standardni kulturi 

▪ spremljanje lastnosti MC s pretočnim citometrom 

▪ analiza rezultatov 

1 okt  06 – 10 sep 12 Univerzitetna diplomirana biotehnologinja  VII. stopnja 

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana   

▪ znanja iz predmetov: biokemija, kemija, genetika, statistične metode, bioinformacijska orodja, 
okoljska biotehnologija, industrijska biotehnologija, ekonomika biotehnologije, farmacevtska 
biotehnologija, tkivno inženirstvo, fiziologija mikrobov 

▪ aseptično laboratorijsko delo 

▪ spremljanje procesov 

▪ iskanje po bazah podatkov 
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KOMPETENCE   

 

 

 

 

 

 

 

DODATNI PODATKI   

 

 

21 avg 09 – 29 avg 09 Dodatno izobraževanje na Mednarodni poletni šoli Piran (ISS Piran 
2009) 

 

Zavod za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana 

▪ znanja o matičnih celicah  

▪ znanja o regenerativni medicini 

Materni jezik madžarščina, slovenščina 

  

Drugi jeziki RAZUMEVANJE  GOVORJENJE  PISNO SPOROČANJE  

Slušno razumevanje  Bralno razumevanje  
Govorno 

sporazumevanje  
Govorno sporočanje   

angleščina B2 C1 B2 B2 C1 

nemščina B2 B2 A1 A1 B1 

 Stopnja: A1/2: Osnovni uporabnik - B1/2: Samostojni uporabnik - C1/2 Usposobljeni uporabnik 
Skupni evropski jezikovni okvir 

Komunikacijske kompetence ▪ sposobnost komuniciranja v večkulturnem okolju sem razvijala na študijski praksi v Leidnu  (Sanquin 
Blood Supply Foundation, Leiden, Nizozemska) 

▪ zmožnost delovanja v timu 

▪ sposobnost empatičnega poslušanja 

Organizacijske kompetence ▪ smisel za organizacijo (kot namestnica predstavnice študentskega doma II v Rožni dolini sem urejala 
dežurstva za 330 ljudi ter organizirala morebitna nadomeščanja in zamenjave 

▪ smisel za organizacijo dogodkov (pomoč pri organizaciji dogodkov pri Turističnem društvu Dolina) 

Računalniške kompetence ▪ dobro obvladovanje orodij Microsoft Office™  sem pridobila med univerzitetnem izobraževanjem 

▪ osnove programa AvtoCad sem osvojila iz lasnega zanimanja 

▪ osnove programa CXP 2.0 za analizo podatkov na pretočnem citometru sem pridobila med študijsko 
prakso 

▪ znanje u uporabi svetovnega spleta www 

Druge kompetence ▪ madžarska folklora (Folklorna skupina Muravidék) 

▪ zborovsko petje (KD Petőfi Sándor Dolina, Spominčice, Vita, La Femme, Citraška skupina Pünkösdi 
Rózsa) 

▪ gledališka igra (Diáxinpad, Egy & Más Vándorszínház) 

▪ igranje harmonike (končana osnovna glasbena šola) 

▪ gasilstvo (PGD Dolina) 

Vozniško dovoljenje ▪ B 

Konference 

 

▪ Predavateljica na konferenci DCTIS 17. 02. 2012: Razvoj krvotvornih matičnih celic iz popkovnične 
krvi v trombocitno celično linijo in vitro  


