
 

 

 

Na temelju Odluke Odjelskog vijeća Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, Odjel za biotehnologiju raspisuje: 
 

NATJEČAJ 
 

1. za izbor jednog (1) nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće znanstveno-nastavno radno mjesto docenta 
iz Interdisciplinarnog znanstvenog područja, znanstvenog polja: Biotehnologija u biomedicini, na neodređeno vrijeme u 
punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika-povratnika iz inozemstva  
 

2. za izbor jednog (1) nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor iz znanstvenog područja 
Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje: Temeljne medicinske znanosti, bez zasnivanja radnog odnosa 

 
Pristupnici pod 1.i 2. 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 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), te na njemu utemeljenim 
propisima, kao i općim aktima Sveučilišta u Rijeci koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnička 
radna mjesta. 

 
Uz potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i: 
— životopis, 

dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice) ili dokaz o državljanstvu druge države, 
— presliku dokaza o akademskom stupnju doktora znanosti  
— prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova relevantnih za izbor, 
— presliku Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je proveden postupak izbora)  
— pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 

ili potvrdu da je postupak u tijeku  
— uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor na Sveučilištu u 

Rijeci) 
 

3. za zasnivanje radnog odnosa sa 1 izvršiteljem (m/ž) na radno mjesto II. vrste -viši laborant/viši tehničar na određeno 
vrijeme u punom radnom vremenu, do povratka privremeno odsutne djelatnice na rad,  

 
Uvjeti:  

- preddiplomski sveučilišni studij/preddiplomski stručni studij (VŠS) iz Interdisciplinarnog područja znanosti, područja prirodnih 
ili tehničkih znanosti ili područja biomedicine i zdravstva, 

- poznavanje rada na računalu, 
- 1 godina radnog iskustva. 
Probni rad: 3 mjeseca. 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, potrebno je priložiti i: 
— Životopis, 
— presliku dokaza o državljanstvu ili dokaz o državljanstvu druge države 
— preslika dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi (diploma) 
— elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu (ne stariju od mjesec dana) 
— ostale potvrde/isprave o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto 

 
Pod radnim iskustvom podrazumijeva se iskustvo na istim ili sličnim poslovima na traženoj stručnoj spremi. 
Uz potpisanu prijavu na natječaj pod rednim brojem 3., pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i 
mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju te napomenu o povratu 
natječajne dokumentacije).  



 

 

 

Pristupnici za natječaj pod rednim brojem 1. i 2.. dužni su potpisanu prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom 
obliku (na USB-u).  
Sveučilište u Rijeci, Odjel za biotehnologiju zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim 
testiranjem pristupnika. Ako se pristupnik ne odazove pozivu na testiranje odnosno intervju, smatra se da je povukao svoju prijavu na 
natječaj. 
Rok za podnošenje prijava je 8 dana (za točku 3. natječaja) te 30 dana (za točku 1. i 2. natječaja) od dana zadnje objave ovog 
natječaja u medijima. Prijave s prilozima podnose se poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: Sveučilište u Rijeci, Odjel za 
biotehnologiju, Radmile Matejčić 2, Rijeka.  
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 
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. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti 
i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih 
podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18). 
  
 Sveučilište u Rijeci 
 Odjel za biotehnologiju 
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