ŽIVOTOPIS

Ivka Bogdan rođena je 2. studenog 1952. godine u Docu Donjem blizu Omiša, gdje je
završila osnovnu školu. Srednju školu i višu stručnu spremu ekonomskog smjera
završila je u Splitu, a već je tijekom srednje škole započela raditi u proizvodnji
galanterije tadašnje Jugoplastike. Po završetku srednje škole zapošljava se kao
referent prodaje u Jugoplastici, a karijeru nastavlja na različitim pozicijama poput
devizne referentice, šefice financijske operative, financijske direktorice radne
organizacije Galanterija i pomoćnice direktora Interne banke.
Prelazi 1990. godine u radnu organizaciju Jugoplastika – Autodijelovi Split kao
financijska direktorica. Autodijelovi se 1992. izdvajaju iz Jugoplastike i počinju
poslovati kao zasebna tvrtka koja 1994. godine mijenja ime u AD Plastik. Ivka Bogdan
promijenila je još nekoliko pozicija pa je tako bila direktorica financijsko – ekonomskih
poslova, upraviteljica kontrolinga i interne revizije, te savjetnica člana Uprave za
kontroling, računovodstvo i financije. Od 2013. godine do kraja svog
pedesetogodišnjeg radnog vijeka radila je kao rukovoditeljica interne revizije AD
Plastika.
Školovala se uz rad i tijekom cijele je karijere stjecala dodatna stručna znanja koja su
joj omogućila kontinuirano napredovanje u poslu. Cijelu je svoju karijeru pohađala
različite stručne seminare, posebno one vezane za financije i računovodstvo kao
osnovne djelatnosti kojima se bavila tijekom dugogodišnjeg rada.
Svoje slobodno vrijeme voli provoditi u šetnji, kazalištu i druženju s obitelji, a kuhanje
je njen najveći hobi.

ŽIVOTOPIS

Bože Plazibat rođen je 2. lipnja 1954. godine u Tijarici. Osnovnu i srednju završio je u
Splitu, gdje je upisao i studij strojarstva na Fakultetu elektrotehnike strojarstva i
brodogradnje. Tijekom studija prebacio se na Fakultet strojarstva i brodogradnje u
Zagrebu, gdje je u travnju 1978. godine i diplomirao.
U svibnju 1978. godine zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje u Splitu te držao nastavu na kolegijima iz područja mehanike, nauke o
čvrstoći te primjene elektroničkih računala.
Od 1998. godine radi na Veleučilištu u Splitu na kojem je utemeljio i bio predstojnik
Katedre za informatiku. U listopadu 2003. godine počinje raditi na Odjelu za stručne
studije Sveučilišta u Splitu kao nastavnik i voditelj Katedre za informatiku, a od prosinca
iste godine i kao pomoćnik pročelnika Odjela za stručne studije za nastavna pitanja. U
travnju 2004. godine imenovan je za vršitelja dužnosti pročelnika Odjela za stručne
studije. Dužnost pročelnika i vršitelja dužnosti pročelnika obnašao je do 2012. godine,
kada preuzima dužnost pomoćnika pročelnika Odjela za investicije i razvoj.
Svoj magistarski rad na temu “Metoda početnih parametara u analizi ploča i ljuski”
obranio je u srpnju 1987. godine, a doktorski rad "Utjecaj distorzije poprečnih presjeka
na uvijanje tankostijenih štapova otvorenog i zatvoreno-otvorenog presjeka" obranio je
2011. godine na FESB-u Split. U zvanje profesora visoke škole u trajnom zvanju
izabran je 2015. godine.
Dobio je plaketu Sveučilišta u Splitu 2012. godine za izuzetan doprinos njegovom
razvoju, a dvije godine kasnije i nagradu Splitsko-dalmatinske županije za osobni rad.
Autor je i koautor većeg broja znanstvenih i stručnih radova i studija, dvaju udžbenika
i većeg broja skripti. Računalne vještine i kompetencije kojima vlada iz domena su
programiranja, računalne grafike, uredskih paketa te MKE paketa. Engleskim se
jezikom odlično služi u govoru i pismu.
Bio je član organizacijskih odbora na nizu sportskih događanja poput teniskih turnira,
Davis Cupa, Fed Cup susreta te Svjetskog prvenstva u rukometu 2009. godine.
Njegov hobi su mu razne vrste sporta i rekreacije poput ragbija, malog nogometa,
ulične košarke, stolnog tenisa, tenisa i svih vrsta kartaških igara.

