
                SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

                  Zagreb, Ivana Lučića 5. 

                      

 

 

 

 

                  Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje raspisuje  

 

                                                        N A T J E Č A J 

                                                               za izbor  

 

 

1. Jednog doktoranda u stručnom zvanju i radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju na projektu Experimentally Supported Development of 

Advanced Intermal Combustion Engine Models (ExDAM) (Eksperimentalno 

potpomognuti  razvoj naprednih modela izgaranja motora s unutarnjim izgaranjem), 

iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva, na određeno vrijeme, odobrenog od     

            Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ),  u Zavodu za motore i transportna sredstva.   

 

           Obavezni uvjeti za odabir doktoranda su:   
- završeni odgovarajući diplomski ili integrirani studij; 

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

doktorski studij. 

           Dodatni kriteriji su: 

- dosadašnja priznanja, nagrade i sl., za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; 

- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama.   

           Posebni uvjeti su:   

- dobro poznavanje rada motora s unutarnjim izgaranjem, dobro predznanje iz područja 

Termodinamike, Mehanike fluida i računalnih programa za simulacije pojava iz tih 

grana znanosti; 

- dobro poznavanje rada u Microsoft Office-u; 

- dobro poznavanje rada u barem jednom CAD alatu; 

- dobro poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu). 

 

 

2. Jednog doktoranda u stručnom zvanju i radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju na projektu Structural reliability of damaged oil 

tanker in the Adriatic Sea (DATAS) ( Pouzdanost konstrukcije oštećenog naftnog 

tankera u Jadranskom moru), iz područja tehničkih znanosti, na određeno vrijeme, 

odobrenog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), u Zavodu za brodogradnju i  

pomorsku tehniku. 

 

Obavezni uvjeti za odabir kandidata su: 

- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij; 

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

doktorski studij. 

Dodatni kriteriji su: 



- dosadašnja priznanja, nagrade i sl., za izvrsnost u studiranju i istraživalački rad; 

- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama.   

 

 

3. Jednog doktoranda u stručnom zvanju i radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju na projektu Models and Methods of Innovation 

Management in Complex Engineering Systems Development (Modeli i metode 

upravljanja inovacijama u razvoju kompleksnih inženjerskih sustava), iz područja 

tehničkih znanosti, na određeno vrijeme, odobrenog od Hrvatske zaklade za znanost 

(HRZZ), u Zavodu za konstruiranje. 

 

Obavezni uvjeti za odabir kandidata su: 

- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij matematike, fizike, računarstva;   

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

doktorski studij. 

Dodatni kriteriji su: 

- dosadašnja priznanja, nagrade i sl., za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; 

- sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama.  

 

 

4. Jednog doktoranda u stručnom zvanju i radnom mjestu stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokom obrazovanju na projektu Optimization of Automatic Transmission  

Shift Control (Optimiranje upravljanja promjenom stupnjeva prijenosa automatskog 

mjenjača), iz područja tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na određeno 

vrijeme, odobrenog od Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), u Zavodu za robotiku i 

automatizaciju proizvodnih sustava. 

     

            Obavezni uvjeti za odabir kandidata su: 

- završen odgovarajući diplomski ili integrirani studij; 

- ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

doktorski studij. 

Dodatni kriteriji su: 

- dosadašnja priznanja, nagrade i sl., za izvrsnost u studiranju i istraživački rad;   

-  sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama.  

 

Uz prijavu na Natječaj treba priložiti slijedeće:  

1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih uvjeta, 

2. Životopis 

3. Bibliografiju te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti  

 

Na objavljeni Natječaj mogu javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren 30 dana od objave. 

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na 

adresu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 

5., s naznakom „Za natječaj“.   O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u 

zakonskom roku. 

 


