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SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
objavljuje
NATJEČAJ

I.

ZA IZBOR U ZVANJA I NA RADNA MJESTA

-

-

-

II.
-

jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu izvanrednog profesora
na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom za područje biomedicine i zdravstva, polje
kliničke medicinske znanosti, na Katedri za pedijatriju.
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na određeno
vrijeme s punim radnim vremenom za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne
medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Katedri za medicinsku
biologiju.
jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda na određeno
vrijeme s punim radnim vremenom za područje biomedicine i zdravstva, polje temeljne
medicinske znanosti, grana genetika, genomika i proteomika čovjeka, na Katedri za medicinsku
kemiju i biokemiju.

ZA IZBOR U ZVANJA

dva suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta za područje biomedicine i
zdravstva, polje kliničke medicinske znanosti, grana pedijatrija, na Katedri za pedijatriju.

Pristupnici su dužni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu te 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, 60/15, 131/17), Pravilnikom o uvjetima za izbor u
znanstvena zvanja Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj (NN
28/2017) te Pravilnikom o uvjetima i postupku izbora u zvanja Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Splitu. 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).

III.
-

ZA RAD NA PROJEKTU
jednog poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu 2593 „Reguliranje funkcije štitne i
doštitne žlijezde i homeostaze kalcija u krvi“ na određeno vrijeme u trajanju od 2 godine.
Očekivani početak radnog odnosa u rujnu 2020.

Obvezni uvjeti natječaja:


doktorat iz biomedicinskih, prirodnih ili informacijskih znanosti (prirodne znanosti, biomedicinske
znanosti, biomedicine i zdravstvo, biotehničke znanosti, fizika, biofizika, računarstvo,
informacijske i komunikacijske tehnologije, matematika i slično)



izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, popis znanstvenih
publikacija, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo
u kojem se jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju
tražene kvalifikacije i iskustvo, ovjereni preslik diplome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, i druge
potvrde kojima se dokazuje isupnjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu
o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne
uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta i intervju

IV.
-

ZA RAD NA PROJEKTU
jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu „ ProDem“
u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača
– izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) – na određeno vrijeme u trajanju od 4
godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim vremenom

Obvezni uvjeti natječaja:





završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine;
interes i sposobnost za teorijsko i eksperimentalno istraživanje;
izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
napredno poznavanje rada na računalu i statističkih programa;



iskustvo u komunikaciji s kolegama i javnosti.

Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis,u Europass formi,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se
jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene
kvalifikacije i iskustvo, ovjereni preslik lome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, preporuka mentora ili
profesora, i druge potvrde kojima se dokazuje isupnjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o
podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6
mjeseci), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji
ispunjavaju formalne uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju

V.
-

ZA RAD NA PROJEKTU
jednog poslijedoktoranda za rad na HRZZ projektu „ ProDeM“ - na određeno vrijeme u
trajanju od 2 godine, s punim radnim vremenom

Obvezni uvjeti natječaja:


završen doktorski studij iz biomedicine, psihologije, informatčkih znanosti ili računalnih
znanosti,



interes i sposobnost za teorijsko i eksperimentalno istraživanje,



napredno poznavanje rada na računalu i statističkih programa, posebice u nekom od
programskih jezika;




izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu;
iskustvo u komunikaciji s kolegama i javnosti;



iskustvo rada na znanstvenom projektu.

Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis,u Europass formi,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se
jasno navodi razlog natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene
kvalifikacije i iskustvo, ovjereni preslik diplome, popis znanstvenih publikacija, elektronički zapis ili
potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju
od 6 mjeseci), potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji
ispunjavaju formalne uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina
bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervju

VI.
-

ZA RAD NA PROJEKTU
jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu
„Imunomodulacijski učinci mastocita i eozinofila u mikrookolišu tumora mokraćnog
mjehura“ u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) – na određeno vrijeme u
trajanju od 4 godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim vremenom

Obvezni uvjeti natječaja:
 završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz



područja biomedicine i zdravstva (medicina, veterinarska medicina, farmacija, zdravstveni studij),
prirodnih znanosti (biologija, molekularna biologija, kemija) ili biotehničkih znanosti (biokemija
ili biotehnologija)
ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili
integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni uvjeti natječaja:
 iskustvo u radu sa laboratorijskim životinjama
 iskustvo u istraživanju tumora
 dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad
 sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim


konferencijama.
dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, dokaz o hrvatskom
državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog
natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo,
ovjereni preslik diplome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, dvije preporuke mentora ili profesora, i
druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu
o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). Za kandidate prijavljene na natječaj, a koji ispunjavaju formalne
uvjete, poslodavac pridržava pravo izvršiti provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje
poslova radnog mjesta i intervju

VII.
-

ZA RAD NA PROJEKTU

jednog doktoranda, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu „Normativni
modeli vaskularnih biomarkera za unapređenje stratifikacije kardiovaskularnog rizika u
primarnoj i sekundarnoj prevenciji“ u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) – na
određeno vrijeme u trajanju od 4 godine, a najkasnije do završetka projekta s punim radnim
vremenom

Obvezni uvjeti natječaja:
 završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij iz jednog od slijedećih STEM područja: područje
tehničkih znanosti (polja računarstvo, elektrotehnika), biomedicine i zdravstva (polja medicina,
zdravstveni studij, farmacija), ili prirodnih znanosti (polja fizika, biologija)


ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (na preddiplomskom i diplomskom studiju,
ili na integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij

Dodatni uvjeti natječaja:
 dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
Prijava na HRZZ projekt treba sadržavati: vlastoručno potpisanu prijavu, životopis, dokaz o hrvatskom
državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice), motivacijsko pismo u kojem se jasno navodi razlog
natjecanja za navedeno radno mjesto te dokumente kojima se dokazuju tražene kvalifikacije i iskustvo,
potvrde o dosadašnjim priznanjima ili nagradama za izvrsnost u studiranju ako ih kandidat/inja ima,
ovjereni preslik diplome, preslik svih ocjena tijekom studiranja, dvije preporuke mentora ili profesora, i
druge potvrde kojima se dokazuje ispunjavanje traženih uvjeta, elektronički zapis ili potvrda o podacima
evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariju od 6 mjeseci), potvrdu

o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci). 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, poslodavac pridržava pravo izvršiti
provjeru 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 izbor u zvanja i na radna mjesta pod I., za izbor u zvanja pod II. te za rad na
projektima pod III., IV., V., VI. i VII. je 30 dana od dana objave u službenom glasilu „Narodne novine“.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Medicinski fakultet u Splitu,
Služba kadrovskih poslova, Šoltanska 2, 21000 Split.

