
 

Na temelju odluke Fakultetskog vijeća Fakultet zdravstvenih studija raspisuje 
 

NATJEČAJ ZA IZBOR 
 

a) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radno mjestu docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana 
pedijatrija, na Katedri za kliničke medicinske znanosti I Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na 
neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 5 sati tjedno za 25% nastavne obveze 
 

b) jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu docent, znanstveno 

područje biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, na Katedri za temeljne 
medicinske znanosti Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom 
vremenu od 15 sati tjedno, za 50% nastavne obveze 

 
c) jednog suradnika u suradničkom zvanju i odgovarajućem radnom mjestu poslijedokotrand, znanstveno 

područje društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, na Katedri za javno zdravstvo Fakulteta 
zdravstvenih studija u Rijeci, na određeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu – 20 sati tjedno za 
50% nastavne obveze 

 

UVJETI: 
 
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
te odredbi 35. i 37. Statuta Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci. 
 
 
Pristupnici na natječaj uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavno te suradničko zvanje prilažu: 

-  životopis, 
-  preslike osobne dokumentacije (ovjerene diplome ili uvjerenja o završenom studiju) domovnicu, 

- odluku Matičnog odbora o izboru u znanstveno zvanje, 
-  dokaz o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, 
- popis radova, separate 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)  
- potvrdu o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada – ocjena  
  studentske ankete ( za izbor u više zvanje) 
- 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.). 
 
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskih braniteljima iz 
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti svu potrebnu 
dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na internetskoj 
stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/ 
 
Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci kao 
voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog 
postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. 
 
Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru niti jednog kandidata, bez 
obveze obrazlaganja svoje odluke i odgovornosti prema kandidatima. 
 
O rezultatima natječaja svi pristupnici biti će obaviješteni na internetskoj stranici Fakulteta, najkasnije u roku od 8 
dana od dana donošenja odluke o izboru. 
 
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 

https://branitelji.gov.hr/

