
Na temelju Odluke Vijeća Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za fiziku raspisuje natječaj za 

izbor: 

1. jednog djelatnika/ce u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent (m/ž) u znanstvenom 

području Prirodne znanosti, polju Fizika na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju (NN 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) i na njemu utemeljenim propisima. 

 

Prijavi na natječaj prilaže se: 

 - životopis, 

- preslika osobne iskaznice (za hrvatske državljane), 

- preslika dokaza o državljanstvu, 

 - dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi,  

 -      uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija, 

 -      prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno 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 na Sveučilištu u Rijeci). 

 

Detaljni podaci i kriteriji vrednovanja kandidata nalaze se na Euraxess jobs portalu.  

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) na adresu: 

Sveučilište u Rijeci Odjel za fiziku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Nepotpune i nepravodobne 

prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava s prilozima je 30 dana od objave natječaja koji je 

zadnji objavljen u odgovarajućim medijima.  

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. Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti 

prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze 

koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom 

zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u 

prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim 

braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17), popis dokaza 

potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 

https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. 
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