SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 112-01/11-01/14
URBROJ: 2198-1-79-10/11-01
Zadar, 5. siječnja 2011.
Na temelju Odluke II. Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za prirodno, tehničko i
druga područja, u akad. god. 2010./2011., Klasa: 112-01/10-01/31 Urbroj: 2198-1-79-10/10185 od 16. 12. 2010., Sveučilište u Zadru raspisuje
NATJEČAJ
1. za izbor jedne nastavnice u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u području prirodnih znanosti, polje
geologije, grana geologija i paleontologija, na Odjelu za geografiju,
2. za izbor jednog nastavnika u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u interdisciplinarnim područjima
znanosti, polje geografije, grana društvena geografija, na Odjelu za geografiju,
3. za izbor jedne nastavnice u isto ili više znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto
docenta, izvanrednog ili redovitog profesora u interdisciplinarnim područjima
znanosti, polje geografije, grana društvena geografija, na Odjelu za geografiju.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br. 149/09.), uvjete iz Zakona o
znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,
2/07. - Odluka USRH, 46/07. i 45/09.) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz
drugih propisa.
Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati pristupnici oba spola.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23000 Zadar, M. Pavlinovića bb.
Prijavi na natječaj prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti i druge dokumente iz kojih se može
utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u odgovarajuće zvanje,
- uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
- knjige, znanstvene i ostale radove i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radovi
objavljeni do posljednjeg izbora ili reizbora, razvrstani po kategorijama i novi radovi
objavljeni nakon toga, razvrstani po kategorijama,
- izvješće o znanstveno-nastavnom radu,
- dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete
nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske
ankete, koju provodi visoko učilište.
Prijava na natječaj, curriculum vitae, izvješće o znanstveno-nastavnom radu, sažeci i popisi
radova dostavljaju se i u elektroničkom obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
Dokumenti moraju biti direktno prebačeni iz Worda (.doc format) u PDF format.
Rok za podnošenje prijava s dokazima je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta neće se razmatrati.
Izbor će biti izvršen u zakonskom roku, a pristupnici obaviješteni u roku 15 dana od izbora.
BILJEŠKA:
Natječaj je objavljen:
21. 12. 2010. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru,
21. 12. 2010. na internetskim stranicama Sveučilišta u Zadru,
21. 12. 2010. na oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zadru.

Natječaj je poslan 21. 12. 2010. god. Zadarskom list, Vjesniku i pristupnicima za izbor u isto
ili više zvanje.
Datum objave u Zadarskom listu i Vjesniku unijet će se naknadno (nakon objave natječaja).
NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj je objavljen:
22. 12. 2010. u Zadarskom listu
23. 12. 2010. u Vjesniku.
U Zadru, 27. 12. 2010.
Natječaj je poslan 5. 1. 2011. god. Narodnim novinama i pristupnicima za izbor u isto ili više
zvanje.
Datum objave u Narodnim novinama unijet će se naknadno (nakon objave natječaja).
U Zadru, 5. 1. 2011.
NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj je objavljen:
12. 1. 2011. u Narodnim novinama.
U Zadru, 13. 1. 2011.

