SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 112-01/12-01/25
URBROJ: 2198-1-79-10/12-40
Zadar, 18. prosinca 2012.
Na temelju Odluke II. Stručnog vijeća Sveučilišta u Zadru za humanističko područje, u akad.
god. 2012./2013., Klasa: 112-01/12-01/24 Urbroj: 2198-1-79-10/12-28 od 13. 12. 2012., Sveučilište u
Zadru raspisuje javni
NATJEČAJ
1. za izbor jednog znanstvenog novaka u suradničko zvanje asistenta, na odreĎeno vrijeme
(do 31. 12. 2014.), iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje
interdisciplinarne humanističke znanosti, za rad na znanstvenom projektu "Globalizacija i
politika kulturne različitosti" (Hrvatska zaklada za znanost, O-3588-2011), voditeljice
prof. dr. sc. Senke Božić-Vrbančić, s Odjela za anglistiku.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br. 149/09., 61/11. i 82/12.),
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., 45/09. i 63/11.) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete
iz drugih propisa.
Pored općih uvjeta od pristupnika za znanstvenog novaka traži se:
- završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja filologije, sociokulturne
antropologije ili kulturnih studija,
- odlično poznavanje engleskog jezika,
- sudjelovanje na najmanje jednom znanstvenom skupu,
- istraživačko iskustvo (kvalitativna istraživanja, analiza diskursa),
- objavljen najmanje jedan pregledni ili izvorni znanstveni rad.
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 sveučilišnom dodiplomskom ili diplomskom studiju,
- dokaz o odličnom poznavanju engleskog jezika,
- dokaz o sudjelovanju na znanstvenom skupu,
- dokaz o istraživačkom iskustvu (kvalitativnom istraživanju, analizi diskursa),
- objavljeni pregledni ili izvorni znanstveni rad,
- 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 CD-u) 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.

Rektor

Prof. dr. sc. Ante Uglešić

BILJEŠKA:
Natječaj na hrvatskom jeziku objavljen je:
19. 12. 2012. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru.
19. 12. 2012. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.
Natječaj na hrvatskom jeziku poslan je 19. 12. 2012. god. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje
u Zadru (za oglasne ploče HZZ-a), Zadarskom list, Narodnim novinama i voditeljici projekta.
Datum objave natječaja na hrvatskom jeziku na oglasnim pločama HZZ-a, u Zadarskom listu i
Narodnim novinama unijet će se naknadno (nakon objave natječaja).
Natječaj na hrvatskom jeziku (PR za izbor znanstvenog novaka) 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, 19. 12. 2012.
Rektor

Prof. dr. sc. Ante Uglešić
NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj na hrvatskom jeziku (PR za izbor znanstvenog novaka) poslan je 28. 12. 2012. za
web-stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Zadru.
Natječaj na hrvatskom jeziku poslan je 2. 1. 2013. Središnjem EURAXESS portalu.
Natječaj na engleskom jeziku poslan je 2. 1. 2013. za web-stranice Sveučilišta u Zadru.
Natječaj na engleskom jeziku poslan je 2. 1. 2013. Središnjem EURAXESS portalu.
Natječaj na hrvatskom jeziku objavljen je:
20. 12. 2012. na oglasnim pločama HZZ-a
20. 12. 2012. u Zadarskom listu
27. 12. 2012. u Narodnim novinama
28. 12. 2012. na web-stranicama HZZ-a
2. 1. 2013. na Središnjem EURAXESS portalu.
Natječaj na engleskom jeziku objavljen je:
2. 1. 2013. na web-stranice Sveučilišta u Zadru
2. 1. 2013. na Središnjem EURAXESS portalu.
U Zadru, 2. 1. 2013.
Rektor

Prof. dr. sc. Ante Uglešić

