
SVEUČILIŠTE U SPLITU  

MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje 

 

I. PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA  

Poništava se dio natječaja objavljen u “Narodnim novinama” br. 39 od 28. travnja 2016. (pod 

brojem 1556) i to pod točkom II.2. te dio natječaja objavljen u “Narodnim novinama” br. 48 

od 25. svibnja 2016. (pod brojem 1990) i to pod točkom II., a koji se odnose na zapošljavanje 

zaposlenika na stručnim radnim mjestima stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog 

obrazovanja za rad na projektu. 

 

II. NATJEČAJ ZA IZBOR 

II. 1. U ZNANSTVENO-NASTAVNA I SURADNIČKA ZVANJA 

1. jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom 

zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja Biomedicine i 

zdravstva, znanstvenog polja Temeljne medicinske znanosti, grana Fiziologija 

čovjeka na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za fiziologiju 

2. jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom 

zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju, iz znanstvenog područja Biomedicine i 

zdravstva, znanstvenog polja Temeljne medicinske znanosti, grana Imunologija na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za imunologiju i 

medicinsku genetiku 

3. jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom 

zvanju redoviti profesor – trajno zvanje, iz znanstvenog područja Biomedicine i 

zdravstva, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, grana Pedijatrija na 

neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50%) u Katedri za pedijatriju 

4. jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u znanstveno-nastavnom 

zvanju docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog 

polja Dentalna medicina, grana Endodoncija i restaurativna dentalna medicina na 

neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Katedri za restaurativnu 

medicinu i endodonciju  

5. dva zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistenta iz 

znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Temeljne 

medicinske znanosti, grana Anatomija na određeno vrijeme u punom radnom 

vremenu u Katedri za anatomiju  

6. jednog zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju 

asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja Biologija, 

grana Genetika, evolucija i filogenija na određeno vrijeme od jedne godine u 

punom radnom vremenu u Katedri za medicinsku biologiju  

7. dva nastavnika (m/ž) u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz 

znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Kliničke 

medicinske znanosti, grana Pedijatrija u Katedri za pedijatriju 

8. jednog nastavnika (m/ž) u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz 

znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Farmacije, 

grana Farmacija u Katedri za farmaciju  

9. dva suradnika (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju poslijedoktoranda iz 

znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Kliničke 

medicinske znanosti, grana Anesteziologija i reanimatologija u Katedri za 

anesteziologiju i intenzivno liječenje  



10. dva suradnika (m/ž) u naslovnom suradničkom zvanju asistenta iz znanstvenog 

područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja Kliničke medicinske 

znanosti, grana Interna medicina u Katedri za internu medicinu. 

 

Pristupnici 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) 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 pod točkom II.1.6.uvjet je završeni studij biologije. 

 

II.2. DOKTORANADA 

- tri zaposlenika (m/ž) na radnom mjestu I. vrste u suradničkom zvanju asistenta za 

vrijeme trajanja projekta „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba 

novih doktora znanosti“ u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme 

od četiri godine, po jedan asistent na svakom od sljedećih projekata: 

1. “Cerebrovaskularna regulacija tijekom apneje kod elitnih ronilaca na dah” 

2. “Liječenje neuropatske boli stimulacijom ganglija”  

3. ,,Uloga upale u razvoju zloćudnog tumora mokraćnog mjehura“. 

 

Obvezni uvjet: 

- za radno mjesto na projektu pod toč. 1. - završen sveučilišni integrirani 

preddiplomski i diplomski studij medicine ili drugi srodni diplomski studij iz 

područja biomedicine i zdravstva 

- za radno mjesto na projektu pod toč. 2. i 3. - završen sveučilišni integrirani 

preddiplomski i diplomski studij medicine, drugi diplomski studij iz područja 

biomedicine i zdravstva, prirodnih ili biotehničkih znanosti  

Uz navedene uvjete za sva tri radna mjesta pristupnici trebaju, kao obvezni uvjet, imati 

ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na odgovarajući 

doktorski studij. 

Dodatni kriteriji za sva tri radna mjesta su: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u 

studiranju i istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, 

osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama. 

Kao posebni dodatni kriterij za radno mjesto na projektu pod toč. 2. i 3. je izvrsno poznavanje 

engleskog jezika u govoru i pismu te rada na računalu. 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom 

studiju, motivacijsko pismo u kojem je potrebno navesti razloge prijave na natječaj i područje 

znanstvenog interesa te dokaze o udovoljavanju obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima. 

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

dodatne dokumentacije. 

 

III. NATJEČAJ ZA IZBOR  

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu IV. vrste, spremačica, na neodređeno 

vrijeme u punom radnom vremenu  

2. jednog izvršitelja (m/ž) na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik na određeno 

vrijeme (1 godina). 

Uvjeti natječaja za radno mjesto pod 2.: 

 završen specijalistički diplomski stručni studij menadžmenta, smjer – upravljanje 

projektima, 

http://www.mefst.hr/kadrovi


 minimalno 1 godina radnog iskustva, 

 znanje engleskog i njemačkog jezika (minimalno B2 razina), 

 znanje rada na računalu - Microsoft Office paketa, 

 probni rad u trajanju od 3 mjeseca. 

Kandidati uz prijavu prilažu životopis, presliku diplome ili potvrde, elektronički zapis ili 

potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje, dokaz o znanju engleskog i njemačkog jezika, dokaz o hrvatskom državljanstvu 

(presliku domovnice). 

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za prijavljene kandidate koji 

zadovoljavaju formalne uvjete. 

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. 

 

Rok za prijave za radna mjesta pod I. i II. je 30 dana, a za radna mjesta pod III. rok za prijave 

je 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ od 30. srpnja 2016.. 

Prijave se podnose isključivo poštom na adresu: 

MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU, Šoltanska 2, 21000 Split 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


