
Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje 
 
 
 

N A T J E Č A J 
 
 

za izbor jednog/ne suradnika/ce u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta/ce, na HRZZ  
„Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ na Zavodu za histologiju i 
embriologiju,  u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske 
znanosti i znanstvenoj grani imunologija koji/a bi provodio/la istraživanja na projektu „Imunosni 
mehanizmi u razvoju upale i metaboličkog sindroma u debljini“ (HRZZ IP-2016-06-9306) voditelja prof. dr. 
sc. Bojana Polića, sa punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 3 godine (do kraja trajanja 
projekta), u kojem roku je pristupnik/ca dužan/na upisati poslijediplomski sveučilišni studij. 
 

UVJETI: 
Obvezni uvjeti: 
- životopis 
- diploma o završenom diplomskom ili integriranom studiju u područjima kao što su medicina, 

biologija ili biotehnologija  
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili 

integriranom studiju) 
- probni rad 6 mjeseci 

 
Dodatni kriteriji: 
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu 
- objavljeni radovi i osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama  
- vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (najmanje razina B1) 
- navedena imena i kontakt dva nastavnika / znanstvenika radi dodatnih informacija o kandidatu 

 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: pismo zamolbe (motivacijsko pismo), životopis, 

diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, prijepis ocjena završenog studija s prosjekom ocjena. 
Provesti će se razgovori sa kandidatima. 
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti 

spolova, NN. 116/03.). 
 
Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj 

dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s popisima koji uređuju zaštitu 
osnovnih podataka. 
 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave natječaja. Prijave se podnose u Službu za pravne, 
kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u Rijeci, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka. 

 
Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati. 
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