Na temelju Odluke Vijeća Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku raspisuje
NATJEČAJ
za izbor:
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent (m/ž) za znanstveno područje
Prirodnih znanosti, polje Fizika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;
2. jednog nastavnika u nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto predavač (m/ž) iz znanstvenog
područja: Prirodne znanosti, polje: Fizika, na određeno vrijeme (do povratka privremeno odsutne djelatnice)
u punom radnom vremenu;
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju (Narodne novine 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,
101/14, 60/15, 131/17) na njima utemeljenim propisima.
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis,
- preslika osobne iskaznice,
- preslika dokaza o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno znanstvenom stupnju,
- odluku o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno zvanje već
proveden ili dokaz da je izbor u tijeku) – samo za izbor pod red. br. 1.
- popis radova, te separate radova relevantnih za izbor,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti – potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi
izbor).
Kriteriji vrednovanja kandidata nalaze se na Euraxess jobs portalu. Pristupnici su dužni prijavu i svu traženu
dokumentaciju dostaviti i na CD-u.
za izbor:
3. jednog izvršitelja na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik za tehničke poslove (m/ž) na neodređeno
vrijeme u punom radnom vremenu
Uvjeti:
 diplomski sveučilišni studij / specijalistički diplomski stručni studij (VSS) tehničkog ili prirodnog
usmjerenja,
 poznavanje engleskog jezika
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis (potpisan), dokaz o traženoj stručnoj spremi (presliku
diplome), dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u matičnoj
evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu, ne stariju od mjesec dana), presliku
osobne iskaznice ili domovnice, te ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta za radno mjesto.
Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja se dostavljaju poštom (preporučeno) na adresu: Sveučilište u
Rijeci, Odjel za fiziku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka s naznakom (na kuverti) rednog broja i radnog mjesta na
koje se pristupnik natječe.
Rok za podnošenje prijave s prilozima:
- za izbor pod red. br. 1. je 60 dana,
- za izbor pod red. br. 2. je 30 dana,
od dana objave natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.
- za izbor pod red. br. 3. je 30 dana,
od dana objave natječaja u Narodnim Novinama.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj su suglasni da Sveučilište u
Rijeci, Odjel za fiziku može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog
postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

