
SVEUČILIŠTE U SPLITU  

MEDICINSKI FAKULTET 

objavljuje 

NATJEČAJ 

 

 

I. ZA IZBOR U NASLOVNA ZNANSTVENO-NASTAVNA ZVANJA 

 

 jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta za područje 

biomedicine i zdravstva, kliničke medicinske znanosti, grana urologija u Katedri za 

urologiju, 

 jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača za područje biomedicine 

i zdravstva, polje farmacija, grana farmacija na Katedri za farmaciju, 

 jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača za područje društvenih 

znanosti, polje ekonomija za potrebe studija Farmacije. 

 

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). 

 

Rok natječaja za prijave za izbore u naslovna znanstveno-nastavna i nastavna zvanja je 30. dana 

od dana objave u „Narodnim novinama“ od srijede 23. svibnja 2018. 

 

II. ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZANIVANJA RADNOG ODNOSA 

 

- za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, jedan izvršitelj (m/ž) 

na radnom mjestu II. vrste – viši stručni referent. 

 

Uvjeti natječaja: 

 završen preddiplomski sveučilišni studij (sveučilišni prvostupnik) odnosno stručni 

studij (stručni pristupnik ili prvostupnik) društvenog smjera, 

 znanje engleskog jezika, 

 znanje rada na računalu - Microsoft Office paketa. 

Kandidati uz prijavu prilažu zamolbu, životopis, preslik diplome, dokaz o hrvatskom 

državljanstvu (preslik domovnice). 

Rok za prijave na natječaj je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje, 23. svibnja 2018. 

Na oglašeni natječaj mogu se javiti osobe oba spola. 

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, Kadrovska služba, Šoltanska 2, 21000  Split. 

 

http://www.mefst.hr/kadrovi

