Sveučilište u Zadru raspisuje natječaj za izbor jednog
- doktoranda na radno mjesto stručnog suradnika, za rad na projektu Conditions, resources, enemies,
and biodiversity: Forces structuring marine communities of the shallow Adriatic Sea, na određeno
vrijeme (48 mjeseci).
Pristupnici natječaja, osim općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu, moraju ispunjavati i posebne
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04,
174/04, 46/07, 63/11 94/13 i 139/13), te kriterije Hrvatske zaklade za znanost.
Obvezni kriteriji:
- završen diplomski ili integrirani studij iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, ili
znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje poljoprivreda (agronomija), polje biotehnologija ili
polje interdisciplinarne biotehničke znanosti
- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, diplomskom ili
integriranom studiju) koji osigurava upis na doktorski studij,
Dodatni kriterij:
- dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu,
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim
konferencijama i sl.
- izvrsno znanje engleskog jezika (u govoru, čitanju i pisanju),
- poznavanje riba Jadranskog mora,
- iskustvo u znanstvenom ili gospodarskom ronjenu,
- iskustvo u testiranju znanstvenih hipoteza i eksperimentalnom dizajnu, programiranju, web dizajnu i
biostatici.
Strani državljani, u slučaju izbora na radno mjesto doktoranda, dužni su priložiti i dokaz o priznavanju
inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje ili
potvrdu o predanom zahtjevu za izdavanje rješenja.

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom
studiju, preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države, dokaze o obveznim
dodatnim kriterijima.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.
Rok natječaja je 30 dana od objave natječaja na internetskom portalu za radna mjesta Europskog
istraživačkog prostora.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u dva primjerka, te jedan
primjerak na CD-u na adresu: Sveučilište u Zadru, Mihovila Pavlinovića, 23000 Zadar.
O rezultatima natječaja pristupnike će se izvijestiti u zakonskom roku.

Bilješka:
14. 10. 2014. objavljeno na internetskom portalu za radna mjesta Europskog
istraživačkog prostora.

