SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 112-01/11-01/14
URBROJ: 2198-1-79-10/11-84
Zadar, 11. svibnja 2011.
Na temelju Odluke V. Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za društveno područje, u
akad. god. 2010./2011., Klasa: 112-01/11-01/14 Urbroj: 2198-1-79-10/11-75 od 6. 5. 2011.,
Sveučilište u Zadru raspisuje novi, dopunjeni
NATJEČAJ
1. za izbor jednog znanstvenog novaka u suradničko zvanje asistenta na odreĎeno
vrijeme u znanstvenom području društvenih znanosti, polje sociologije, za rad na
znanstvenom projektu 269-0762385-2380 "Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i
nove tehnologije", voditeljice prof. dr. sc. Inge Tomić-Koludrović s Odjela za
sociologiju,
2. za izbor jednog znanstvenog novaka u suradničko zvanje asistenta na odreĎeno
vrijeme u znanstvenom području društvenih znanosti, polje psihologije ili sociologije
ili informacijskih i komunikacijskih znanosti, za rad na znanstvenom projektu 2691221210-0728 "Čitateljske navike i informacijske potrebe graĎana Hrvatske" voditelja
prof. dr. sc. Srećka Jelušića s Odjela za knjižničarstvo.
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.
Pored općih uvjeta od pristupnika za znanstvenog novaka na znanstvenom projektu
269-0762385-2380 "Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije" traži se:
- završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij sociologije.
Pored općih uvjeta od pristupnika za znanstvenog novaka na znanstvenom projektu
269-1221210-0728 "Čitateljske navike i informacijske potrebe graĎana Hrvatske" traži se:
- završen sveučilišni diplomski ili dodiplomski studij psihologije, sociologije ili
informacijskih i komunikacijskih znanosti,
- odlično poznavanje dva strana jezika,
- poznavanje web programiranja.
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:
- kratki strukturirani životopis,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske,
- uvjerenje da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak,
- dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom diplomskom ili dodiplomskom
studiju,
- objavljene radove (za projekt 269-0762385-2380),
- dokaz o odličnom poznavanju dva strana jezika (za projekt 269-1221210-0728),
- dokaz o poznavanju web programiranja (za projekt 269-1221210-0728),
- prijepis ocjena s dosadašnjeg sveučilišnog dodiplomskog studija s izračunatim
prosjekom ocjena (bez ocjene diplomskog ispita) ili dopunske isprave o
studiju/ima s položenim ispitima, ocjenama, nastavnim opterećenjem i nastavnim
sadržajima,

-

dokaz da je pristupnik diplomirao kao jedan od 10% najboljih studenata na godini
ili kao jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata ako je broj studenata na tom
smjeru manji od 100.

Prijava na natječaj i curriculum vitae dostavljaju se i u elektroničkom obliku (na CDu) u PDF formatu, u dva primjerka.
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.
Objavom ovoga natječaja stavlja se izvan snage prethodno objavljeni (nepotpuni)
natječaj za izbor jednog znanstvenog novaka na znanstvenom projektu 269-0762385-2380
"Hrvatsko društvo: identitet, mobilnost i nove tehnologije" i za izbor jednog znanstvenog
novaka na znanstvenom projektu 269-1221210-0728 "Čitateljske navike i informacijske
potrebe graĎana Hrvatske".
BILJEŠKA:
Natječaj na hrvatskom jeziku objavljen je:
12. 5. 2011. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru
12. 5. 2011. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru
Natječaj na hrvatskom jeziku poslan je 12. 5. 2011. god. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
u Zadru (za oglasne ploče HZZ-a), Zadarskom list, Vjesniku, Narodnim novinama i
voditeljima projekata.
Datum objave natječaja na hrvatskom jeziku na oglasnim pločama HZZ-a, u Zadarskom listu,
Vjesniku i Narodnim novinama unijet će se naknadno (nakon objave natječaja).
Natječaj na hrvatskom jeziku za web-stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zadru
poslat će se nakon objave natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj na engleskom jeziku za web-stranice Sveučilišta u Zadru poslat će se nakon objave
natječaja u Narodnim novinama.
Natječaj na hrvatskom i engleskom jeziku za Središnji EURAXESS portal poslat će se nakon
objave natječaja u Narodnim novinama.
U Zadru, 12. 5. 2011.
NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj na hrvatskom jeziku poslan je 23. 5. 2011. za web-stranice Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u Zadru.
Natječaj na hrvatskom jeziku poslan je 23. 5. 2011. Središnjem EURAXESS portalu.
Natječaj na engleskom jeziku poslan je 13. 5. 2011. za web-stranice Sveučilišta u Zadru.
Natječaj na engleskom jeziku poslan je 23. 5. 2011. Središnjem EURAXESS portalu.
Natječaj na hrvatskom jeziku objavljen je:
12. 5. 2011. na oglasnim pločama HZZ-a
13. 5. 2011. u Zadarskom listu
14. 5. 2011. u Vjesniku
20. 5. 2011. u Narodnim novinama
23. 5. 2011. na web-stranicama HZZ-a

Natječaj na engleskom jeziku objavljen je:
13. 5. 2011. na web-stranice Sveučilišta u Zadru
23. 5. 2011. na Središnjem EURAXESS portalu.
U Zadru, 23. 5. 2011.

