
 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GRAĐEVINSKI FAKULTET 

Fra Andrije Kačića Miošića 26 

10001 ZAGREB 

7.10.2014. 

 

r a s p i s u j e 

 

N A T J E Č A J 

za  izbor  nastavnika i suradnika (m/ž) 

 

I. 

- jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto redoviti profesor - 

prvi izbor, za znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje temeljne 

tehničke znanosti, grana tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela) 

- jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docent, za 

znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje fizika 

- jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto docent, za 

znanstveno područje tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena 

grana prometnice 

 

Uz prijave za nastavna radna mjesta  potrebno je priložiti: 

- biografiju s opisom nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti (2x) 

- radove i popis radova(2x) 

- diplomu (preslik 2x) 

- domovnicu (preslik 2x). 

 

Rok natječaja 30 dana. 

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju («Narodne novine» 123/03 , 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 

46/07, 45/09, 63/11 i  101/14 – Odluka USRH). 

 

II. 

- jednog doktoranda u suradničkom zvanju i radnom mjestu stručni  suradnik u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, na projektu "FP7 - Anagennisi - 

Innovative Reuse of All Tyre Components in Concrete", za područje tehničke 

znanosti,  znanstveno polje temeljne tehničke znanosti, grana materijali 

- jednog doktoranda u suradničkom zvanju i radnom mjestu stručni  suradnik u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, na projektu "REUSE OF 

SEWAGE SLUDGE IN CONCRETE INDUSTRY - from microstructure to 

innovative construction products", za područje tehničke znanosti, polje građevinarstvo, 

grana hidrotehnika   

- jednog doktoranda u suradničkom zvanju i radnom mjestu stručni  suradnik u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju, na određeno vrijeme, na projektu " "Diophantine m-

tuples, elliptic curves, Thue and index form equations", za područje prirodne znanosti,  

polje matematika 

 

Obvezni uvjeti: 

1.   Završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij 

2.   Ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom, 

 diplomskom ili integriranom studiju) koji osigurava upis  na doktorski studij 



Dodatni uvjeti: 

1. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživački rad 

2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja 

 na znanstvenim konferencijama 

 

- jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent, za znanstveno područje 

tehničke znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana prometnice 

 

Uz prijave za suradnička radno mjesto  potrebno je priložiti: 

- kratki životopis (2x)  

- druge dokaze o ispunjavanju uvjeta (preslik diplome ili uvjerenja o završenom 

studiju) (2x) 

- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija (2x) 

- elektronički zapis o radnopravnom statusu 

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme. 

 

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti 

i visokom obrazovanju («Narodne novine» 123/03 , 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 

46/07, 45/09, 63/11 i  101/14 – Odluka USRH). 

 

Rok natječaja je 30 dana. 

 

III. 

- jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik, na određeno vrijeme 

dok traju potrebe na stručnim poslovima u Zavodu za hidrotehniku 

 

Uz prijavu potrebno je priložiti: 

- kratki životopis  

- druge dokaze o ispunjavanju uvjeta (preslik diplome ili uvjerenja o završenom studiju)  

- prijepis ocjena svih ispita tijekom studija  

- elektronički zapis o radnopravnom statusu. 

 

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme. 

 

Rok natječaja 8 dana. 

 

IV.  
- dva izvršitelja na radno mjesto  IV. vrste - spremačica na neodređeno  vrijeme s punim radnim 

vremenom 

 

Rok natječaja 8 dana. 

 

Uz prijavu potrebno je priložiti: 

- kratki životopis 

- preslik domovnice 

- elektronički zapis o radnopravnom statusu. 

 

V. 

 



Prijave se podnose u Urudžbeni zapisnik Fakulteta u Ulici fra Andrije Kačića Miošića 26, 

osobno ili poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, fra Andrije Kačića 

Miošića 26, 10 000 Zagreb. 


