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         Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 19. veljače 2013. godine, raspisuje se  
                                                                      
 
 
                                                                N A T J E Č A J  
                                                                     za izbor 
 

1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom  zvanju i radnom  mjestu redovitog  
profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja 
znanstvenu granu hidromehanika plovnih i pučinskih objekata u  
Zavodu za brodogradnju i pomorsku tehniku.  

  
2. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog 

profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo,  
znanstvenu granu opće strojarstvo(konstrukcije) u Zavodu za tehničku mehaniku.    

 
3. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog  

profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje brodogradnja, znanstvenu 
granu konstrukcija plovnih i pučinskih objekata u Zavodu za brodogradnju i  
pomorsku tehniku.     

 
       4.   jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog 
              profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu 
              granu opće strojarstvo (konstrukcije) u Zavodu za konstruiranje. 
       
        5.  jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu redovitog 
             profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu 
             granu proizvodno strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih               
             sustava. 
 

6. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog 
      profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu   
      granu proizvodno strojarstvo u Zavodu za robotiku i automatizaciju proizvodnih 
      sustava. 

   
7. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog 

profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu 
granu opće strojarstvo (konstrukcije) u Zavodu za konstruiranje 

 
8. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog 

profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu 
granu proizvodno strojarstvo u Zavodu za industrijsko inženjerstvo 

       
 

 



 
 

9. dva nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu izvanrednog 
profesora, za područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu 
granu proizvodno strojarstvo u Zavodu za materijale. 

       
10. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docenta, za 

područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu opće 
strojarstvo (konstrukcije) u Zavodu za tehničku mehaniku. 

 
11. dva znanstvena novaka u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na IPA 

IIIC projektu, s vlastitim financiranjem u trajanju od dvije godine, u Zavodu za 
tehničku mehaniku.   

       
Osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, pristupnici trebaju  ispunjavati uvjete  
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Sveučilišta u Zagrebu i 
Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 
U prijavi na natječaj potrebno je priložiti:   
Životopis, popis radova, diplome i dokaz o državljanstvu. 
 
Dokaz o stručnoj spremi odgovarajućeg područja istraživanja na projektu za koji se prijavljuje 
za znanstvenog novaka,  prijepis ocjena, potvrdu da se nalaze u 10% najuspješnije  
diplomiranih studenata na godini ili kao jedan od 10 najboljih diplomiranih studenata, ukoliko 
je broj studenata na tom smjeru manji od 100, i dokaz o državljanstvu.  
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta predaju se u roku od 8 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. 
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