Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet raspisuje

NATJEČAJ
za izbor
1. nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Drvna tehnologija, znanstvenoj grani: drvni
materijali, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za znanost o drvu - 1
izvršitelj.
2. nastavnika na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju - docent u znanstvenom
području: Biotehničke znanosti, znanstveno polje: Šumarstvo, znanstvenoj grani: šumarske
tehnologije i menadžment, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za
šumarske tehnike i tehnologije – 1 izvršitelj.
3.

doktoranda na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistent, na određeno vrijeme u trajanju
od četiri godine, s punim radnim vremenom, u sklopu HRZZ Projekta Razvoja karijere mladih
istraživača – izobrazba novih doktora znanosti za rad na projektu "Od terena do nasada:
karakteristike i prilagodljivost na stres prirodnih populacija pitomoga kestena i maruna" – 1
izvršitelj.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u
ovom natječaju, a koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natječaj trebaju ispunjavati uvjete propisane
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Za sve točke natječaja strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika (napredna
razina).
Pristupnici uz prijavu za točke 1. i 2. natječaja prilažu: životopis, presliku dokaza o stečenom
akademskom stupnju, podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti, popis radova, presliku
domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države.
Za točku 3. pristupnici trebaju ispunjavati uvjet: završen sveučilišni diplomski studij šumarstva ili
urbanog šumarstva, zaštite prirode i okoliša, s prosječnom ocjenom 3,50 ili više, koja osigurava upis
doktorskog studija te dodatne uvjete: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i
istraživački rad, sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na
znanstvenim konferencijama.
Pristupnici uz prijavu za točku 3. natječaja prilažu: životopis, presliku diplome ili uvjerenje o
diplomiranju, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog studija, prilozi kojima se dokazuju dodatni
uvjeti, presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu druge države.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 30 dana po objavljivanju natječaja u Narodnim novinama.
Prijave s dokazima o ispunjavanju natječajnih uvjeta, uz obavezno navođenje naziva radnog mjesta za
koje se kandidat prijavljuje, šalju se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet,
Svetošimunska cesta 25, 10000 Zagreb.
Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku putem internetskih stranica
Fakulteta.
Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet

