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SVEUČILIŠTE U SPLITU  

MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje 

NATJEČAJ 

 

 

I. ZA RAD NA PROJEKTU 

 

- jednog asistenta/doktoranda, radno mjesto I. vrste – na određeno vrijeme od četiri 

godine u istraživačkoj grupi voditeljice HRZZ projekta „Uloga proteina Spartan u 

DNA replikaciji“ 

 

 

Obvezni uvjeti natječaja: 

 

 završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij molekularne biologije, medicine, farmacije, biokemije ili srodnih studija 

 prosjek ocjena na preddiplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom 

sveučilišnom studiju od minimalno 4.0.  

 poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu 

 

 

Dodatni uvjeti natječaja: 

 

 potvrde o dosadašnjim priznanjima ili nagradama za izvrsnost u studiranju 

 sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu ili objavljeni znanstveni radovi 

 preporuke mentora ili profesora 

 

Kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni su priložiti: životopis u Europass formi, 

motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te 

dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo, preslik svih ocjena tijekom 

studiranja, preslik diplome i druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta. 

 

Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor, uz mogućnost dodatnog testiranja i dostave dodatne 

dokumentacije. 



Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu, dokaz 

iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, 

rješenje, odluka i sl.) te potvrdu o statusu nezaposlene osobe. Kandidati koji se pozivaju na Zakon 

o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na 

web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/. 

Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne uvjete može se provesti provjera 

znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju. U slučaju 

provedbe navedenih provjera kandidati su im obvezni pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su 

odustali od prijave na natječaj. 

 

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz 

natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava 

koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. 

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti 

obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru. 

Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 

Rok natječaja za prijavu za rad na projektu je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati. 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u 

Splitu, Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000  Split. 

 

 

 

 

 

 


