
                SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

                  Zagreb, Ivana Lučića 5. 

                      

 

 

na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 15. srpnja 2014. godine  raspisuje  se 

 

 

 

                                                        N A T J E Č A J 

                                                               za izbor  

 

 

1. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu višeg predavač (reizbor), za 

područje društvenih znanosti, znanstveno polje kineziologija, znanstvena grana 

kineziološka edukacija na Katedri za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. 

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

znanosti i visokog obrazovanja, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje 

strojarstvo/temeljne tehničke znanosti, na Zavodu za zavarene konstrukcije. 

(ponovljeni natječaj) 

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistent, za područje 

tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo  na projektu suradnje s istraživačkom 

tvrtkom  AVL-AST d.o.o., na određeno vrijeme u Zavodu za motore i transportna 

sredstva.   

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktorand, na 

projektu „Innovation Management in Complex Engineering Systems Development 

project (MinMED), financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, na određeno vrijeme 

od 4 godine, uz uvjet godišnje evaluacije na Katedri za konstruiranje i razvoj 

proizvoda, u Zavodu za konstruiranje.     

 

Pristupnici moraju ispunjavati Opće uvjete propisane  Zakonom  o znanstvenoj djelatnosti i 

visokom obrazovanju (N.N.br.123/03, 105/04, 174/04, 46/07, 63/11, 94/13.,139./2013.), i 

Posebne uvjete propisane  Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Pravilnikom o izborima u stručna zvanja i odgovarajuća 

radna mjesta na Fakultetu. 

 

Kandidat pod točkom 4. osim gore navedenih uvjeta, treba ispunjavati i slijedeće : 

- Završen doktorski studij u području tehničkih ili prirodnih znanosti 

- Potrebno iskustvo iz područja računarstva s interdisciplinarnom aplikativnom 

primjenom na dinamičku analizu kompleksne mreže, modeliranje agentnih sustava i 

znanstvene vizualizacije. 

- Znanje o istraživanju metoda i modela u navedenim temeljnim disciplinama i njihovu 

primjenu u razvoju, upravljanju društvenom kontekstu i kontekstu okoliša. 

- Samostalnost vođenja dijela projekta, pisanju projektnih prijedloga, te objavljivanja 

rezultata u međunarodnim relevantnim časopisima i međunarodnim konferencijama.    

  

Uz prijavu na Natječaj za radna mjesta od  1.- 4. treba priložiti slijedeće:   

 

1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih  propisanih uvjeta,  



2. Životopis,  

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

 

Za radno mjesto pod točkom 4. Natječaja, treba uz gore navedeno još priložiti slijedeće: 

- Tri najbolje publikacije relevantne za ovo radno mjesto ,  

- Dva pisma preporuke, 

Svi eventualni upiti u vezi točke 4. mogu se uputiti na email adresu: 

(mario.storga@fsb.hr)    

 

 

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“.   Za točku 4. Natječaja materijali se šalju na email adresu: 

mario.storga@fsb.hr. 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku. 

 


