SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
raspisuje
NATJEČAJ ZA IZBOR
I. u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog
profesora za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti,
grana anatomija u Katedri za anatomiju
2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta ili višeg asistenta
(poslijedoktoranda) na određeno vrijeme (zamjena za porodni dopust) za područje
biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija u
Katedri za anatomiju
II. u stručno zvanje - pet (5) suradnika u stručnom zvanju i na radnom mjestu stručnog
suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme od dvije godine,
po jedan stručni suradnik na svakom od sljedećih projekata:
1.
2.
3.
4.
5.

“Cjelogenomska analiza Hashimotovog tiroiditisa”
“Uloga receptora autofagije u selektivnom uklanjanju mitohondrija – AutoMito”
“ Genetske mreže i putevi u izoliranoj ljudskoj populaciji”
„Liječenje neuropatske boli stimulacijom spinalnog ganglija – NeurMod“
„Otkrivanje novih genskih lokusa uključenih u regulaciju funkcije štitne i doštitne
žlijezde“.

Obvezni uvjet:
– za radno mjesto na projektu pod toč. 1. - završen sveučilišni diplomski studij
matematike, fizike, računarstva ili informacijske i komunikacijske tehnologije (usmjerenje
obradba informacija ili telekomunikacije i informatika)
– za radno mjesto na projektu pod toč. 2. i 3. - završen sveučilišni diplomski studij ili
integrirani studij iz područja prirodnih znanosti ili biomedicine i zdravstva
– za radno mjesto na projektu pod toč. 4. - završen sveučilišni integrirani studij medicine
ili diplomski studij biologije (usmjerenje molekularna biologija), molekularne
biotehnologije ili drugi srodni studij iz područja prirodnih znanosti, biomedicine i
zdravstva te biotehničkih znanosti
- za radno mjesto na projektu pod toč. 5. - završen sveučilišni diplomski studij matematike,
fizike, računarstva, informacijske i komunikacijske tehnologije (usmjerenje obradba
informacija ili telekomunikacije i informatika) ili biologije (usmjerenje molekularna
biologija).
Uz navedene uvjete za sva radna mjesta pristupnici trebaju, kao obvezni uvjet, ispunjavati i
uvjete za upis na odgovarajući doktorski studij.

Dodatni kriteriji za sva radna mjesta su dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u
studiranju i istraživački rad, te sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni
radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. Posebni dodatni kriteriji za
pojedina radna mjesta po projektu, kako slijedi:
– pod toč. 1. - interes za znanstveno-istraživački rad u području statističke genetike,
odnosno, analize genoma te dobro vladanje osnovama statistike i računalstva
– pod toč. 2. - iskustvo u području staničnog signaliziranja i proteinske biologije; znanja o
osnovnim molekularno biološkim i biokemijskim metodama te sposobnost njihove
primjene u proučavanju novih i do sad nepoznatih proteina; sposobnost samostalnog
vođenja dijela projekta, visoka motiviranost i spremnost za rad u međunarodnom timu,
izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
– pod toč. 4. – obvezno priložiti motivacijsko pismo u kojem je potrebno navesti razloge
prijave na natječaj i područje znanstvenog interesa
– pod toč. 5. - interes za znanstveno-istraživački rad u području cjelogenomskih analiza
kao i analiza interakcije genskih varijanti i čimbenika okoliša te međusobne interakcije
različitih čimbenika okoliša; dobro poznavanje osnova programiranja i statističkih metoda.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom
studiju, dokaze o udovoljavanju obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima.
Pristupnici trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13,
139/13) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu (veljača 2014.).
Potrebna dokumentacija i dokazi koje je potrebno priložiti za izbor u određeno zvanje
objavljeni su na mrežnoj adresi Povjerenstva za kadrove (http://www.mefst.hr/kadrovi).
Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.
Rok natječaja je 30 dana od objave natječaja u “Narodnim novinama”, tj. od 26. rujna
2014.
Prijave se podnose poštom na adresu:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Šoltanska 2, 21000 Split

