
Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Fakultet dentalne medicine Sveučilišta u Rijeci raspisuje 
 

NATJEČAJ 
1. za izbor jednog doktoranda/ice ( m/ž) u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta/ice, na 

projektu Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih istraživača – izobrazba novih 

doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na Katedri za ortodonciju Fakulteta dentalne medicine u Rijeci, radi 

istraživanja na projektu „Okolišni čimbenici i mikrobiološke interakcije u strukturi dentalnog biofilma“ 

(IP-2020-02-4027), 1 izvršitelj/ica, s punim radnim vremenom, na određeno vrijeme od 4 godine, u 

kojem roku treba steći akademski stupanj doktora znanosti. 

2. Za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na odgovarajuće radno mjesto naslovni 
docent (m/ž ) iz znanstvenog područja: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: kliničke medicinske 
znanosti,  bez zasnivanja radnog odnosa 

3. za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktorand (m/ž), iz znanstvenog područja: 
Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja: Dentalna medicina, bez zasnivanja radnog odnosa 

 
Pristupnici na natječaj iz točke 1..  moraju ispunjavati slijedeće uvjete: 
Obvezni uvjeti: 

- Razina 7.1. završen Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij dentalne medicine 
- Prosjek ocjena na prethodnoj razini studija koji osigurava upis doktorskog studjja 
- Aktivno poznavanje engleskoj jezika u govoru i pismu 

Dodatni kriteriji: 
- Sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu i kao demonstrator u nastavi (popis objavljenih 

radova i osobnih izlaganja na znanstvenim konferencijama, potvrda o demonstraturi) 
- Dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za postignutu izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu. 

 
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis, motivacijsko pismo, diplomu ili uvjerenje o završenom 
studiju, prijepis ocjena završenog studija te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja. Selekcijski postupak 
provesti će se temeljem uvida u dostavljenu natječajnu dokumentaciju, evaluacijom motivacijskog pisma te 
selekcijskim intervjuom. Na natječaj se ne može javiti kandidat čije je doktorsko obrazovanje Zaklada već ranije 
financirala, ali je odustao od financiranja. 
Prijave se podnose u na adresu Fakulteta dentalne medicine u Rijeci, Krešimirova 42, Rijeka. 

Vlastoručno potpisanoj prijavi na natječaj pristupnici iz točke iz točke 2 i 3. uz prijavu na natječaj trebaju priložiti: 
— životopis, 
— preslik osobne iskaznice, 
— preslik domovnice ili dokaza o državljanstvu druge države, 
— preslik dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi, odnosno akademskom stupnju doktora znanosti, 
— uvjerenje o prosjeku ocjena tijekom studija,  
— prikaz znanstvene, nastavne, odnosno stručne djelatnosti te radove, odnosno separate radova 

relevantnih za izbor, 
— preslik Odluke o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ako je izbor u odgovarajuće znanstveno 

zvanje već proveden ili dokaz da je izbor u tijeku).- za izbor pod red. br. 2.. 
— dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (za pristupnike koji su strani državljani), 
— uvjerenje medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti - potrebnim psihofizičkim osobinama (za prvi izbor 

na Sveučilištu u Rijeci), 
— pristupnici koji su kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju priložiti rješenje o priznavanju inozemne 

visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu da je postupak u tijeku, 
 
Pristupnici iz točke  1.-.3.   dužni su prijavu i svu traženu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-
u). Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s prilozima o ispunjavanju uvjeta 
natječaja dostavljaju se poštom (preporučeno) na adresu: Fakultet dentalne medicine, Krešimirova 40/42, 51000 
Rijeka. 
 
Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u 
prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog 
prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod 
jednakim uvjetima. Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja 



prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis 
dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja 
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403. 
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. 
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci 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). 
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