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SVEUČILIŠTE U SPLITU  

MEDICINSKI FAKULTET 

Objavljuje 

 

 

 

ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA  

objavljenog u “Narodnim novinama” br. 118/2020 od 28. listopada 2020. (broj 5363), za radno 

mjesto 

 

III. ZA RAD NA PROJEKTU 

 

-jednog doktoranda/icu, radno mjesto I. vrste - asistent za rad na HRZZ projektu 

NormPreven koji se bavi istraživanjima arterijske krutosti i predviđanjem 

kardiovaskularnih događaja, u okviru natječaja Hrvatske zaklade za znanost „ Projekt 

razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti „ (DOK-2020-01) – 

na određeno vrijeme od 4 godine (s mogućnošću produžetka), 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 biomedicine i zdravstva (polje medicina, zdravstveni studij, farmacija), ili prirodnih 

znanosti (polje fizika, biologija) ili područje tehničkih znanosti (polje računarstvo, 

elektrotehnika) 

 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. 

 

Pod točkom 1. obveznog uvjeta natječaja 

 

 završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij iz jednog od slijedećih STEM područja: 

područje biomedicine i zdravstva (polje medicina, zdravstveni studij, farmacija), ili prirodnih 

znanosti (polje fizika, biologija) ili područje tehničkih znanosti (polje računarstvo, 

elektrotehnika) 

 

treba dodati 

 

 završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij iz jednog od slijedećih STEM područja: 

područje biomedicine i zdravstva (polje medicina, zdravstveni studij, farmacija), ili prirodnih 

znanosti (polje fizika, biologija) ili područje tehničkih znanosti (polje računarstvo, 

elektrotehnika) ili područje društvenih ili humanističkih znanosti. 

 

 

Rok natječaja za prijavu za radno mjesto je 30 dana od dana objave ispravka natječaja u službenom 

glasilu „Narodne novine“. 

 

 

U ostalom dijelu natječaj ostaje nepromijenjen. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


