
Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, objavljuje 

 

NATJEČAJ 

 

I. za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, u radni odnos na određeno vrijeme  i s punim radnim 

vremenom – 1 izvršitelj/ica, 

 

Pristupnici na natječaj moraju priložiti: 

- opširni životopis (potpisan), 

- dokaz o državljanstvu (u preslici), 

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv pristupnika ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), 

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje,  

- dokaz o završenom odgovarajućem sveučilišnom studiju i dokaz o stečenom akademskom stupnju 

doktora znanosti u odgovarajućem području i polju (u preslici), 

- prijepis ocjena tijekom studija i druge dokumente kojima će dokazati da ispunjavaju kriterije relevantne 

za odabir. 

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 

br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), 

Pravilnikom o postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, znanstvena, nastavna i suradnička 

zvanja te na odgovarajuća radna mjesta na Sveučilištu u Rijeci i Statutom Sveučilišta u Rijeci, te su o svemu 

dužni dostaviti odgovarajuće dokaze. 

 

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinski moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, stupanj 

C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (provjera poznavanja prema traženom stupnju 

iznimno može biti obavljena usmeno i/ili pisano, ukoliko pristupnik nema pisani dokaz o poznavanju hrvatskog 

jezika). Pristupnici koji su kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti rješenje o stručnom 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje. 

 

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

 

Pristupnik koji na temelju posebnih propisa ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na 

natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje navedenog 

prava te ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. 

 

Pristupnici koji na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima 

njihovih obitelji te odredbi drugih posebnih propisa ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su na 

prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze za ostvarenje navedenog prava te imaju prednost u 

odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. 

Dokazi za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz 

Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji navedeni su na slijedećoj internetskoj stranici: 

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20

ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, poništiti ovaj 

natječaj. 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, 

koriste se neutralno i odnose jednako na oba spola. 

 

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Fakultet kao voditelj zbirke osobnih podataka može 

prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno odredbama 

Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 

42/18). 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobnom dostavom u roku od 30 

dana od objave natječaja, na adresu: Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 

Primorska 42, p.p. 97, Naselje Ika, 51410 Opatija, s naznakom „Prijava na natječaj “. Nepotpune i nepravodobne 

prijave neće se razmatrati. 
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