SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 112-01/16-01/04
URBROJ: 2198-1-79-10/16-11
Zadar, 16. svibnja 2016.

Na temelju Odluke VIII. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i
interdisciplinarno područje umjetnosti, u akad. god. 2015./2016., Klasa: 112-01/16-01/03 Urbroj:
2198-1-79-10/16-09 od 16. svibnja 2016., Sveučilište u Zadru raspisuje javni
NATJEČAJ
1. za izbor jednog suradnika (doktoranda) u stručno zvanje stručnog suradnika, za rad na
projektu Arheologija jadranske plovidbe i brodogradnje, na određeno vrijeme (48 mjeseci).
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br. 93/14.), 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., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka i Rješenje USRH i 60/15. Odluka USRH) i na njima utemeljenim propisima, te kriterije Hrvatske zaklade za znanost.
Obvezni kriteriji:
- završen diplomski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija,
- upisan doktorski studij iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje arheologija.
Dodatni kriterij:
- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom i terenskom radu,
- znanje engleskog jezika (u govoru, čitanju i pisanju),
- višegodišnje iskustvo u podvodnim arheološkim istraživanjima,
- stručno usavršavanje u inozemstvu u trajanju od najmanje mjesec dana,
- sudjelovanje na znanstvenim skupovima.
Strani državljani dužni su priložiti i dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je
izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju,
preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države, te dokaze o obveznim i dodatnim
kriterijima.
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 1, 23000 Zadar.
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom
natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Rok za podnošenje prijava s dokazima je 30 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.

Rektorica
Prof. dr. sc. Dijana Vican

BILJEŠKA:
Natječaj je objavljen:
23. 5. 2016. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru.
23. 5. 2016. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.

BILJEŠKA:
Natječaj je poslan 23. 5. 2016. god. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Zadru (za oglasne
ploče HZZ-a Zadar), Zadarskom listu, Narodnim novinama i zainteresiranim osobama.
Natječaj je poslan 23. 5. 2016. god. Uredu za znanost za službeni internetski portal za radna
mjesta Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS Jobs portal).
Datum objave na oglasnim pločama HZZ-a Zadar, EURAXESS Jobs portalu, u Zadarskom
listu i Narodnim novinama unijet će se naknadno (nakon objave natječaja).
Natječaj (PR za izbor nastavnika) za web-stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u
Zadru poslat će se nakon objave natječaja u Narodnim novinama.
U Zadru, 23. 5. 2016.
Rektorica
Prof. dr. sc. Dijana Vican
NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj (PR za izbor nastavnika) poslan je 7. 6. 2016. za web-stranice Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u Zadru.

Natječaj je objavljen:
23. 5. 2016. na oglasnim pločama HZZ-a u Zadru
25. 5. 2016. u Narodnim novinama (NN 48/16.)
7. 6. 2016. na web-stranicama HZZ-a u Zadru.

U Zadru, 7. 6. 2016.
Rektorica
Prof. dr. sc. Dijana Vican

