
Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje 
 
 

NATJEČAJ ZA IZBOR 
 

a) devet nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, 
 znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
 grana  sestrinstvo na Katedri za zdravstvenu njegu Fakulteta zdravstvenih studija u 
 Rijeci, na određeno vrijeme od dvije godine, u nepunom radnom vremenu – 3 
 sata tjedno 
 

b) jednog nastavnika u nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu predavač, 
 znanstveno područje biomedicina i zdravstvo, polje kliničke medicinske znanosti, 
 grana  radiologija na Katedri za laboratorijsku i radiološku dijagnostiku Fakulteta 
 zdravstvenih  studija u Rijeci, nastavna baza KBC, na neodređeno vrijeme, u 
 nepunom radnom vremenu – 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze 

 
 

UVJETI: 
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju te odredbi 36. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u 
Rijeci. 
 
Pristupnici na natječaj uz prijavu za izbor u nastavno zvanje prilažu: 
 
-  životopis, 
-  preslike osobne dokumentacije (ovjerene diplome, uvjerenja) domovnicu, 
-  popis radova, separati radova. Za svaki rad koji se iskazuje kao CC rad potrebno je 
   navesti znanstveni i osobni doprinos, te priložiti potvrdu da je rad indeksiran u CC ( u  
   dva primjerka), 
-  svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštenog liječnika medicine rada (za prvi izbor)  
-  pristupnici kojem hrvatski jezik nije materinji mora priložiti 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 su dužni prijavu, životopis i popis radova dostaviti i na CD-u. 
 
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st 2. Zakona o ravnopravnosti 
spolova, NN broj:116/03.). 
 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave. Sve prijave se podnose pismenim 
putem na adresu Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, V.C. Emina 5, Rijeka 
 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
 
      Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci 

 


