SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ
I. ZA IZBOR U ZVANJE
1. jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana klinička citologija
u Katedri za patologiju,
2. jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta u području
biomedicine i zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana
otorinolaringologija u Katedri za otorinolaringologiju,
3. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta za znanstveno
područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne medicinske znanosti, grana anatomija
u Katedri za anatomiju,
4. jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na određeno
vrijeme od godine dana za znanstveno područje biomedicine i zdravstva, polje
temeljne medicinske znanosti, grana fiziologija u Katedri za fiziologiju.
Pristupnici za izbor 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).
II. ZA IZBOR ZA RAD NA PROJEKTU
- jednog poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu 1498 “Identification of new
genetic loci implicated in regulation of thyroid and parathyroid function” u punom
radnom vremenu na određeno vrijeme od dvije godine.
Kvalifikacije i iskustvo:
 doktorat iz molekularne biologije ili srodnih područja (prirodne znanosti,
biomedicinske znanosti, biotehničke znanosti, medicinska fizika, biofizika,
računarstvo, informacijske i komunikacijske tehnologije, matematika i slično)
 dobro poznavanje programiranja i primjene statističkih metoda
 izvrsno poznavanje engleskog jezika.
Opis poslova:
 provođenje cjelogenomskih analiza, metaanaliza, analiza interakcije genskih varijanti i
čimbenika okoliša te međusobne interakcije različitih čimbenika okoliša;
 pisanje opisa primijenjenih statističkih metoda za potrebe znanstvenih i stručnih
publikacija;
 po potrebi, sudjelovanje u ostalim aktivnostima projekta, sve u dogovoru s voditeljem
projekta.
Prednost imaju kandidati s prethodnim iskustvom u području genetičke statistike.
Prijava treba sadržavati životopis, popis znanstvenih publikacija, motivacijsko pismo te
dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo.
Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave
dodatne dokumentacije.
Rok natječaja za prijave za izbore u zvanja i/ili na radna mjesta pod I. i II. je 30 dana od dana
objave u „Narodnim novinama“.
III. ZA OBAVLJANJE POSLOVA

1. radnog mjesta III. vrste – ostala radna mjesta III. vrste (pomoćni radnik na održavanju
u Nastambi za pokusne životinje), jedan izvršitelj, zamjena na određeno vrijeme,
2. radnog mjesta I. vrste - stručni suradnik, jedan izvršitelj, zamjena na određeno
vrijeme,
3. radno mjesto II. vrste – viši stručni referent, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Uvjeti natječaja za radno mjesto pod:
 III.1. - završena srednja škola (SSS),
 III.2. - VSS, završen sveučilišni integrirani ili diplomski studij u području društvenih
ili humanističkih znanosti, poznavanje rada na osobnom računalu, poznavanje
engleskog jezika,
 III.3. - VŠS, odnosno stručni prvostupnik odgovarajućeg smjera, 1 godina radnog iskustva,
poznavanje rada na osobnom računalu.

Kandidati uz prijavu prilažu životopis i dokaze o udovoljavanju traženim uvjetima.
IV. ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG
ODNOSA
1. za pomoćnika tajnika Fakulteta - radno mjesto I. vrste, stručni suradnik, jedan
izvršitelj,
2. za rad na poslovima u svezi sa znanstvenim projektima - radno mjesto I. vrste,
stručni suradnik, dva izvršitelja.
Za ova radna mjesta pristupnici moraju dokazati da ispunjavaju opće uvjete prema Zakonu o
poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12).
Dodatni uvjeti za radno mjesto pod:
 IV.1.: VSS, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij prava te poznavanje rada na računalu,
 IV.2.: VSS, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij, poznavanje rada na računalu te znanje engleskog jezika.
Kandidati uz prijavu prilažu životopis, domovnicu i dokaze o udovoljavanju uvjetima
natječaja.
Rok natječaja za prijave za izbore na radna mjesta pod III. i IV. je 8 dana od dana objave u
„Narodnim novinama“.
Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.
Prijave se podnose poštom na adresu:
MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, Šoltanska 2, 21000 Split

