mr. sc. Kolinda Grabar Kitarović
ministrica vanjskih poslova i europskih integracija
od 17. veljače 2005. do 12. siječnja 2008.


rođena 29. travnja 1968. u Rijeci



udana, majka dvoje djece

Obrazovanje


rujan 2002. – lipanj 2003. - znanstveno usavršavanje – prijedoktorski studij iz
međunarodnih odnosa i sigurnosne politike na Sveučilištu George Washington
University u Washingtonu D.C., SAD, kao dobitnik Fulbrightove stipendije



2000. - magisterij političkih znanosti po završetku dvogodišnjeg poslijediplomskog
studija iz međunarodnih odnosa, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
(teza o američko-sovjetskim odnosima u doba Reaganove administracije i završetku
hladnoga rata)



lipanj – srpanj 1995. - diplomatski tečaj na Diplomatskoj akademiji Ministarstva
vanjskih poslova RH



rujan 1995. – lipanj 1996. - poslijediplomski studij i stručno usavršavanje na
Diplomatskoj akademiji u Beču, Austrija



1995. - jednotjedni studijski boravak pri Europskoj uniji u Bruxellesu, Belgija



1995. - jednotjedni studijski boravak pri međunarodnim organizacijama u Ţenevi,
Švicarska



srpanj – kolovoz 1995. - posebni intenzivni tečaj iz diplomacije i njemačkog jezika
na Diplomatskoj akademiji u Beču, Austrija



1994. - studijski boravak pri Vijeću Europe, Strasbourg, Francuska



1993. - diplomirala engleski i španjolski jezik i knjiţevnost na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu



1986. - maturirala na Los Alamos High School, Los Alamos, Novi Meksiko, SAD

Politička karijera


04. 07. 2011. - preuzela duţnost pomoćnice glavnog tajnika NATO-a za javnu
diplomaciju



2008. - 2011. - veleposlanica RH u Washingtonu, SAD



7. 02. 2005. - imenovana ministricom vanjskih poslova i europskih integracija RH



18. 01. 2005. - imenovana Voditeljicom Drţavnog izaslanstva za pregovore o
pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji



22. 01. 2004. - imenovana predsjedavajućom Privremenog odbora za nadziranje
primjene i provedbe Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim
pitanjima između RH i EZ



22. 01. 2004. - imenovana Voditeljicom izaslanstva za pregovore o Protokolu 7



22. 01. 2004. - imenovana Nacionalnim koordinatorom za programe pomoći i suradnje
s Europskom unijom



23. 12. 2003. - imenovana ministricom europskih integracija u Vladi Republike
Hrvatske
2003. - tajnik za europske integracije



član Predsjedništva HDZ-a, Središnjeg odbora HDZ-a, Nacionalnog vijeća HDZ-a,
zamjenica šefa središnjeg izbornog stoţera HDZ-a



3. 11. 2003. - izabrana za zastupnicu u Hrvatskom saboru u VII. izbornoj jedinici



siječanj 2001. - studeni 2003. - ministar savjetnik u Ministarstvu vanjskih poslova
Republike Hrvatske



listopad 1998. – prosinac 2000. - ministar savjetnik u Veleposlanstvu Republike
Hrvatske u Ottawi, Kanada



kolovoz 1997. – listopad 1998. - diplomatski savjetnik u Veleposlanstvu Republike
Hrvatske u Ottawi, Kanada



1995. – 1997. - načelnica odjela za Sjevernu Ameriku, Ministarstvo vanjskih poslova
Republike Hrvatske



1993. – 1995. - savjetnica te potom viša savjetnica, Ured zamjenika ministra,
Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske



siječanj 1992. – siječanj 1993. - stručni referent te potom stručna savjetnica u
Međunarodnom odjelu Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske

Strani jezici


engleski, španjolski i portugalski - aktivno; talijanski, njemački i francuski - pasivno

