SVEUČILIŠTE U ZADRU
KLASA: 112-01/18-01/03
URBROJ: 2198-1-79-10/18-05
Zadar, 1. lipnja 2018.
Na temelju Odluke VIII. Stručnog vijeća za društveno područje, u akad. god.
2017./2018., Klasa: 112-01/18-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10/18-15 od 18. 5. 2018., Odluke
VIII. Stručnog vijeća za humanističko područje znanosti, umjetničko područje i
interdisciplinarno područje umjetnosti, u akad. god. 2017./2018., Klasa: 112-01/18-01/02,
Urbroj: 2198-1-79-10/18-14 od 17. 5. 2018., i Odluke VIII. Stručnog vijeća za biomedicinsko
i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno područje znanosti, u akad.
god. 2017./2018. Klasa: 112-01/18-01/02, Urbroj: 2198-1-79-10/18-13 od 16. 5. 2018.,
Sveučilište u Zadru raspisuje zajednički javni
NATJEČAJ
1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora, za interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju;
2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog
profesora, za interdisciplinarno područje znanosti, polje geografija, na Odjelu za geografiju;
3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno
vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje tehnologija prometa i transport,
na Pomorskom odjelu;
4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, na određeno
vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, za potrebe
preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije, na Odjelu za informacijske
znanosti;
5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (egzegeza), na Teološkokatehetskom odjelu;
6. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija, u Centru za jadranska
onomastička istraživanja;
7. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (teorija i povijest
književnosti) na Odsjeku za francuski jezik i književnost Odjela za francuske i
iberoromanske studije;
8. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (Hrvatski standardni jezik)
na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Odjela za kroatistiku i slavistiku;
9. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija (klasična filologija) na
Odjelu za klasičnu filologiju;

10. za izbor jednog nastavnika u nastavno zvanje naslovnog predavača u znanstvenom području
humanističkih znanosti, polje filologija (hrvatski jezik), u Centru za strane jezike;
11. izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda, na
određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija
(romanistika, glotodidaktika) na Odsjeku za francuski jezik i književnost Odjela za
francuske i iberoromanske studije;
12. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (moralna teologija) na
Teološko-katehetskom odjelu;
13. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (moralna teologija, duhovno
bogoslovlje) na Teološko-katehetskom odjelu;
14. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje naslovnog izvanrednog profesora,
za znanstveno područje društvenih znanosti, polje pedagogija, na Odjelu za nastavničke
studije u Gospiću;
15. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docenta, za
znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomija, na Odjelu za turizam i
komunikacijske znanosti.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o radu (NN, br.93/14.,127/17), 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 USRH, 60/15
– Odluka USRH i 131/17) i na njima utemeljenim propisima, kao i uvjete iz drugih propisa.
Pristupnici na natječaj pod brojem 3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
tehnologija prometa i transport, na Pomorskom odjelu moraju ispunjavati uvjet najmanje šest
mjeseci navigacije u službi stroja.
Pristupnici na natječaj pod brojem 4. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta, na određeno vrijeme, za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje
računarstvo, za potrebe preddiplomskog stručnog studija Informacijske tehnologije, na Odjelu
za informacijske znanosti moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
- završen diplomski ili dodiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih ili prirodnih
znanosti i stečen jedan od sljedećih akademskih naziva: magistar/magistra
inženjer/inženjerka računarstva (mag. ing. comp.); magistar/magistra računarstva i
matematike (mag. inf. et. math.); magistar/magistra matematike (mag. math.) stečen
završetkom studija Matematike i računarstva i Matematike, smjer: računarstvo.
- ostvarena srednja ocjena svih položenih ispita tijekom diplomskog ili dodiplomskog
studija od 3.5 i više.
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.
Prijave na natječaj dostaviti Sveučilištu u Zadru, 23 000 Zadar, M. Pavlinovića br. 1.

Obrazac prijave za radna mjesta (zahtjev za pokretanje postupka izbora) može se preuzeti na
stranici: http://www.unizd.hr/o-nama/ustrojstvo/rektorat/ured-za-kadrovske-administrativneposlove-i-poslove-arhiva/obrasci.
Prijavi na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- knjige, izvorne znanstvene radove i ostale radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis
podijeljen u dvije skupine: radove objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove
radove, objavljene nakon toga,
- dokaz o znanstvenom stupnju,
- dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Znanstvenog
područnog vijeća,
- dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
- izvješće o znanstveno-nastavnom radu,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete
nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske
ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više
zvanje),
- potvrdu o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene liječničke ordinacije medicine
rada (ne starije od 6 mjeseci),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- pri prijavi na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na
radno mjesto docenta u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija
(egzegeza), na Teološko-katehetskom odjelu pristupnici klerici trebaju priložiti pisani
pristanak svojeg ordinarija (nihil obstat).
Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom
obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
Prijavi na natječaj za izbor u nastavno zvanje prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- radove (stručne, pregledne i dr.) i njihov popis podijeljen u dvije skupine: radove
objavljene do posljednjeg izbora ili reizbora i na nove radove, objavljene nakon toga,
- dokaz o stručnoj spremi ili znanstvenom stupnju,
- dokaz o radnom iskustvu u struci,
- dokumente iz kojih se može utvrditi da pristupnik ispunjava uvjete Rektorskog zbora,
- izvješće o nastavnom radu,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- dokaz o pozitivno ocijenjenim rezultatima institucijskog istraživanja kvalitete
nastavnog rada pristupnika ili dokaz o pozitivno ocjenjenim rezultatima studentske
ankete, koju provodi visoko učilište (za pristupnike u postupku reizbora ili izbora u više
zvanje),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).
Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom
obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.

Prijavi na natječaj za izbor u suradnička zvanja prilaže se u dva primjerka:
- curriculum vitae,
- popis radova,
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske ili druge države,
- dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani),
- prijepis ocjena s dosadašnjih studija s izračunatim prosjecima ocjena bez ocjene
diplomskog ispita ili dopunsku ispravu o studiju kojim se potvrđuje koje je ispite
položio i s kojom ocjenom te s podacima o nastavnom opterećenju i nastavnim
sadržajima (za suradničko zvanje asistenta),
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci),
- pri prijavi na natječaj za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje naslovnog
asistenta, na određeno vrijeme, u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje
teologija (moralna teologija) na Teološko-katehetskom odjelu i za izbor jednog
suradnika u suradničko zvanje naslovnog asistenta, na određeno vrijeme, u
znanstvenom području humanističkih znanosti, polje teologija (moralna teologija,
duhovno bogoslovlje) na Teološko-katehetskom odjelu pristupnici klerici trebaju
priložiti pisani pristanak svojeg ordinarija (nihil obstat).
Prijava na natječaj s pratećom natječajnom dokumentacijom dostavlja se i u elektroničkom
obliku (na CD-u) u PDF formatu, u dva primjerka.
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 od 15 dana od izbora.

Rektorica:

Prof. dr. sc. Dijana Vican
BILJEŠKA:
Natječaj je objavljen:
4. 6. 2018. na oglasnim pločama Sveučilišta u Zadru.
4. 6. 2018. na web-stranicama Sveučilišta u Zadru.
BILJEŠKA:
Natječaj je poslan 4. 6. 2018. god. Hrvatskom zavodu za zapošljavanje u Zadru (za oglasne
ploče HZZ-a Zadar), Zadarskom listu, Narodnim novinama i zainteresiranim osobama.
Natječaj je poslan 4. 6. 2018. 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, 4. 6. 2018.
Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican

NAKNADNA OBAVIJEST:
Natječaj (PR za izbor nastavnika) poslan je 12. 6. 2018. za web-stranice Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje u Zadru.
Natječaj je objavljen:
4. 6. 2018. na oglasnim pločama HZZ-a u Zadru
14. 6. 2018. na EURAXESS Jobs portalu
7. 6. 2018. u Zadarskom listu u kompletnoj nakladi
6. 6. 2018. u Narodnim novinama (NN 52/18.)
13. 6. 2018. na web-stranicama HZZ-a u Zadru
U Zadru, 14. 6. 2018.
Rektorica

Prof. dr. sc. Dijana Vican

