
Medicinski fakultet u Rijeci raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
 

A.  za izbor zaposlenika u znanstveno-nastavno i suradničko zvanje  iz  znanstvenog  područja 
biomedicina i zdravstvo 

 
           A.1. znanstveno polje temeljne medicinske znanosti 
 

a) jedan izvanredni profesor, znanstvena grana anatomija, na Katedri za anatomiju, s punim radnim 

vremenom, 
b) jedan redoviti profesor, znanstvena grana imunologija, u Centru za proteomiku, s punim radnim 

vremenom,, 
 
          A.2. znanstveno polje kliničke medicinske znanosti 
 

a) jedan asistent, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu, u nastavnoj 

bazi KBC Rijeka, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu – 10 sati tjedno,  
  

           A.3. znanstveno polje dentalna medicina 
 

a) jedan izvanredni profesor, znanstvena grana protetika dentalne medicine, na Katedri za 

stomatološku protetiku, u nastavnoj bazi KBC Rijeka, s nepunim radnim vremenom – 30 sati tjedno, 
b) jedan asistent, znanstvena grana ortodoncija, na Katedri za ortodonciju, na određeno vrijeme u 

punom radnom vremenu, do povratka zaposlenice na rad. 
 

 
UVJETI: 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u 
znanstveno-nastavna zvanja Rektorskog zbora  i Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki 
razvoj (N.N. 122/07. od 08.12.2017.). i  Pravilnika o uvjetima i postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna 
mjesta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, (p/t. klasa:003-05/12-02/01 od 13. veljače 2012.) i Odluke 
Fakultetskog vijeća  (klasa:003-06/12-02/153, od 28. ožujka 2012. godine), te  Odluke Fakultetskog vijeća  
(klasa:003-06/13-02/252, od 02. srpnja 2013. godine. 
      
Pristupnici na natječaj uz prijavu (potpisanu) za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilažu 
dokumentaciju prema: Uputama za pisanje prijave za izbor u znanstveno-nastavno zvanje  
(nalaze se na WEB stranicama  Fakulteta) 

 
Pristupnici na natječaj uz prijavu za izbor u suradničko zvanje prilažu: 

- životopis, 
- uvjerenje o prosjeku ocjena studija za izbor u suradničko zvanje asistent, 
- presliku diplome ili uvjerenja o završenom studiju, 
- svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi   
  izbor),    
 (pristupnici su dužni prijavu i životopis dostaviti i  na CD-u). 
 

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika,   razina (B2) 
prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.  
Pristupnici koji su studij završili izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom  priznavanju 
inozemne visokoškolske kvalifikacije. 
Pristupnici na natječaj pod točkom: A.1. a), c),d) i e) moraju dostaviti dokaz da su zaposlenici nastavne baze.  
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova 
NN.116/03.) 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja. Sve prijave se podnose u Službu za pravne, 
kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka. 
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

         
              Medicinski fakultet u Rijeci 

 
 
 
 



 

 


