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FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

    Zagreb, Ivana Lučića 5 
 

Zagreb,  21. ožujka 2013. 
 
                    
 
              Na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 19. ožujka 2013. godine, raspisuje se  
 
 
                                                               N A T J E Č A J  
                                                                     za izbor                      
 
 
1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju i radnom mjestu docent, za područje 

tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu procesno-energetsko 
strojarstvo u Zavodu za energetska postrojenja, energetiku i ekologiju. 

 
2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistent, za znanstveno područje 

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

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

tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, znanstvenu granu proizvodno strojarstvo 
u Zavodu za tehnologiju. 

 
 
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. 
 
Za prijavu pristupnika pod točkom 1. Natječaja,  MZOS propisalo je slijedeće kriterije izvrsnosti: 

1. objavljeni znanstveni radovi u prvoj kvartili najvrsnijih časopisa u razmatranom području znanosti prema 
relevantnim znanstvenim bazama u kojima je pristupnik prvi ili dopisni (corresponding) autor; 

2. autorstvo knjiga (monografije) ili uredništvo zbornika uglednih međunarodnih skupova; 
3. ispunjavanje barem dvostruko viših kriterija od potrebnih minimalnih uvjeta za izbor u znanstveno zvanje 

znanstvenog suradnika u predmetnom području znanosti; 
4. posebna postignuća relevantna za predmetno područje znanosti; 
5. poslijediplomsko/poslijedoktorsko usavršavanje na prestižnoj inozemnoj instituciji (npr. prema plasmanu 

sveučilišta na referentnim listama međunarodnog rangiranja) od najmanje godine dana; 
6. održavanje pozvanih predavanja na prestižnim inozemnim institucijama i/ili pozvanih/uvodnih/plenarnih 

predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima; 
7. sudjelovanje u međunarodnim kompetitivnim projektima (EU okvirni programi, NIH, HERA i slični 

projekti); 
8. članstvo u znanstvenim odborima međunarodnih znanstvenih skupova; 
9. dobivene ugledne nagrade i priznanja za znanstveno djelovanje (npr. Državna nagrada za znanost 

znanstvenim novacima); 
10. članstvo u uredništvima međunarodnih znanstvenih časopisa u razmatranom području znanosti; 
11. obavljene recenzije za ugledne međunarodne znanstvene časopise u predmetnom području znanosti; 
12. dokazana primjena rezultata istraživanja u društvenom i/ili gospodarskom sektoru te registrirani 

međunarodni patenti; 
13. značajno sudjelovanje u nastavi te obrazovanje s ciljem unaprjeđenja vlastitih nastavnih kompetencija; 
14. dokazana aktivnost na popularizaciji znanosti; 
15. preporuke najmanje jednog uglednog domaćeg i najmanje jednog uglednog međunarodnog znanstvenika; 
16. objavljeno barem jedno značajno znanstveno djelo. Za prirodoslovno, biomedicinsko, biotehničko, 

tehničko područje to znači bar jedan znanstveni rad objavljen u Q1 časopisu unutar Web of Science lista, 
pri čemu ili rad ima do tri autora ili je kandidat glavni autor na radu. Za društveno, humanističko područje 

 
 



 
 

to može biti i druga vrsta dijela , ali mora biti druga vrsta djela, ali mora biti odgovarajuće kvalitete 
(procjenu će izvršiti Odbor za istraživanje, razvoj i tehnologiju); 

17. kandidat ima barem dvostruko više objavljenih radova (u odgovarajućim kategorijama) nego što je 
propisano za izbor u znanstvenog suradnika u odgovarajućem području. U obzir se mogu uzeti i 
prihvaćeni radovi, samo u slučaju da se radi o radovima prihvaćenim za objavljivanje u Web of Science 
časopisima; 

18. kandidat je doktorirao na jednom ARWU 2012. Top 50 sveučilišta (koristiti ili opću AEWU listu ili 
ARWU listu odgovarajuće područja); 

    Opća lista na http://www.shanghairanking.com/ARWU 2012.html
19. kandidat je imao poslijedoktorsko usavršavanje od barem jedne godine u kontinuitetu na 

jednom od ARWU 2012 Top100 sveučilišta (koristiti ili opću ARWU listu ili ARWU 
listu odgovarajućeg područja). Uključuju se i institucije koje nisu sveučilišta (npr. 
znanstveni instituti), ako je institucija odgovarajuće međunarodne kvalitete (procjenu će 
izvršiti Odbor za istraživanje, razvoj i tehnologiju). 

 
Za prijavu pristupnika pod točkom 2. Natječaja, MZOS je propisalo sljedeće kriterije izvrsnosti: 
1. istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije na razini 

sveučilišta, te prosjek pristupnika iznad 4,0; 
2. proveden jedan semestar na prestižnom sveučilištu u inozemstvu i/ili dobivene inozemne stipendija (stručna 

praksa ili sl.); 
3. dobivene nagrade i priznanja za znanstveni rad studenata (dekanova nagrada, rektorova nagrada i sl.); 
4. diplomski studij završen unutar predviđenog (nominalnog) roka trajanja studija; 
5. aktivan nacionalni (HRZZ, UKF) ili međunarodni (FP7, NIH, HERA, ...) kompetitivni projekt kojega je 

predviđeni mentor voditelj ili je na njemu suradnik-voditelj komponente projekta (workpackage-a); 
6. jasno razrađen plan znanstvenog rada asistenta na predmetnom  projektu pod mentorstvom predviđenog 

mentora koji obuhvaća temu i rad tijekom doktorskog studija; 
7. preporuka mentora te barem jednog (dodatnog) nastavnika na diplomskom studiju. 
 
 
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola 
Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, popis radova diplome i dokaz o državljanstvu 
 
 
Prijave o dokazima o ispunjavanju uvjeta, predaju se u roku 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 roku.  

http://www.shanghairanking.com/ARWU%202012.html
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