
SVEUČILIŠTE U SPLITU  

MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje 

NATJEČAJ ZA IZBOR 

 

I. 

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na određeno 

vrijeme od godine dana za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne 

medicinske znanosti, grana farmakologija u Katedri za farmakologiju, 

- jednog suradnika u suradničkom zvanju naslovnog poslijedoktoranda za područje 

biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana interna medicina u 

Katedri za internu medicinu, 

- jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za područje 

prirodnih znanosti, polje fizika u Katedri za medicinsku fiziku i biofiziku 

Pristupnici za izbore u zvanja pod I. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o 

znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 

45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14) 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). 

Za radno mjesto suradnika pod I., prva alineja, kandidati trebaju imati završen integrirani 

studij u podučju biomedicine i zdravstva ili u području prirodnih znanosti, polju biologija ili u  

području biotehničkih znanosti, polju biotehnologije, a uz obveznu dokumentaciju propisanu 

naprijed spomenutim Pravilnikom kandidati mogu priložiti i pismo (pisma) preporuke.  

Rok natječaja je 30 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od 23. rujna 2015.  

 

II.  

- jednog zaposlenika na radnom mjestu I. vrste - stručni suradnik (VSS) na određeno 

vrijeme od dva mjeseca za rad u studentskoj službi za potrebe studija Medicine na 

engleskom jeziku  

Uvjeti za radno mjesto pod II.: VSS, odnosno završen sveučilišni diplomski studij u području 

društvenih ili humanističkih znanosti, poznavanje rada na osobnom računalu, poznavanje 

engleskog jezika. Poželjno je radno iskustvo u sustavu visokog obrazovanja. Pristupnici uz 

prijavu prilažu životopis, te dokaze o udovoljavanju uvjetima natječaja. 

Rok natječaja za izbor na radno mjesto pod II. je 8 dana od dana objave u „Narodnim 

novinama“ od 23. rujna 2015.  

Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.  

Prijave se podnose poštom na adresu: 

MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, Šoltanska 2, 21000 Split 

 

http://www.mefst.hr/kadrovi

