SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb
Na temelju Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj „Projekt
razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2020-01) od 29. svibnja
2020. g., Klasa: 003-20/20-02/01, Ur.broj: 1-03/02-20-01, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu

RASPISUJE NATJEČAJ ZA IZBOR
1.

2.

jednog doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto ASISTENT u Laboratoriju za
mjerenje i praćenje tjelesne aktivnosti pri Centru za znanstvena istraživanja Kineziološkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Obzor 2020 projektu „Science and Technology in Childhood Obesity
Policy – 'STOP'“,
jednog doktoranda u suradničko zvanje i na suradničko radno mjesto ASISTENT u Laboratoriju za
epidemiološka i intervencijska istraživanja tjelesne aktivnosti pri Centru za znanstvena istraživanja
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, za rad na Erasmus+ kolaborativnom projektu „Creating
Mechanisms for Continuous Implementation of the Sports Club for Health Guidelines in the European
Union – 'SCforH'“.

Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, za
razdoblje trajanja „Projekta razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“, a
najduže u trajanju do 4 (četiri) godine. Ugovor o radu s izabranim pristupnikom zaključuje se nakon dobivene
suglasnosti Hrvatske zaklade za znanost.
Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i općim aktima
Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, obvezni uvjeti za izbor doktoranda u suradničko zvanje i na
radno mjesto asistenta su:
završen diplomski ili integrirani sveučilišni studij (područje društvenih znanosti, područje biomedicine
i zdravstva, područje biotehničkih znanosti)
ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija (preddiplomskom i diplomskom ili integriranom
studiju) koji osigurava upis na doktorski studij kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu.
Pri vrednovanju pristupnika uzimat će se u obzir još i:
duljina studiranja,
dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu,
sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim
konferencijama,
znanje engleskog jezika,
znanje rada na računalu.

Uz prijavu s kontakt podacima potrebno je priložiti: potpisani životopis, presliku diplome o završenom
studiju i stečenom akademskom nazivu, potvrdu o svim ispitima položenim na prethodnim razinama studija
(preddiplomskom i diplomskom ili integriranom studiju) s iskazanim prosjekom ocjena i ukupnim
vremenom trajanja studija, rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za one pristupnike
koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu, popis znanstvenih i stručnih radova te ostale potvrde kojima se
dokazuju gore navedena iskustva ili vještine.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se zaključno do 15. rujna 2020. g. na adresu:
Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na
natječaj. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnici koji uđu u uži izbor bit će pozvani na
razgovor uz mogućnost testiranja potrebnih znanja i vještina.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima, dužan je u
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu dokumentaciju predviđenu posebnim
propisom, a kojom dokazuje svoje pravo prednosti. Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti prilikom
zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji
(NN 121/17, 98/19), dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti svu potrebnu
dokumentaciju predviđenu člankom 103. predmetnog Zakona, a koja dokumentacija je objavljena na
internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/
Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj
dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu
osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja
2016. g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te
o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
O rezultatima izbora svi pristupnici bit će obaviješteni putem internetske stranice Fakulteta najkasnije u roku
od 8 dana od donošenja odluke o izboru.

