SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15, 10000 Zagreb
tel: 01/3658-666, fax.: 01/3634-146
OIB: 25329931628
e-mail: dekanat@kif.hr
url: www.kif.unizg.hr

raspisuje
NATJEČAJ
za izbor
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto DOCENT u znanstvenom području
biomedicine i zdravstva, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita, znanstvena grana
medicina rada i sporta, za predmet Sportska medicina i higijena, na neodređeno vrijeme s nepunim
radnim vremenom od 20%;
2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje DOCENT u znanstvenom području
društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmete
Metodika poučavanja plivanja i Sportsko plivanje;
3. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje PREDAVAČ u znanstvenom području društvenih
znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana kineziologija sporta, za predmete Grupni
fitnes programi I – IV.
Uvjeti za izbor nastavnika u znanstveno-nastavna i nastavna zvanja utvrđeni su Zakonom o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju, odgovarajućim podzakonskim propisima i općim aktima Kineziološkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od objave natječaja u
službenom listu Narodne Novine, na adresu: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Horvaćanski zavoj
15, 10000 Zagreb, s naznakom prijave na natječaj.
Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis s kontakt podacima, presliku diplome o završenom studiju i
stečenom akademskom stupnju odnosno akademskom nazivu, popis znanstvenih i stručnih radova i drugu
relevantnu dokumentaciju, a strani državljani i dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna razina).
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
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.) dužan je uz prijavu na natječaj 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 Internet stranice Fakulteta najkasnije u roku
od 10 dana od donošenja odluke o izboru.
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