
                SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 

                  Zagreb, Ivana Lučića 5. 

                      

 

 

 

 

na temelju odluke Fakultetskog vijeća od 23. rujna 2014. godine  raspisuje  se 

 

 

 

                                                        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 Multiscale Numerical Modeling of 

Material Deformation Responses from Macro- to Nanolevel (Višerazinsko 

numeričko modeliranje deformiranja materijala od makro- do nanorazine), na 

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

tehničku mehaniku.   

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, na projektu 

05305-1400600-2, na određeno vrijeme, s vlastitim financiranjem u Zavodu za 

energetska postrojenja, energetiku i ekologiju.  

3. Jednog nastavnika u nastavnom zvanju i radnom mjestu viši predavač za Tehnički 

engleski i Tehnički njemački jezik na Katedri za tehničke strane jezike. 

 

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.     

  

 

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  

uvjete propisane  Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Fakulteta strojarstva i 

brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. 

 

Uz prijavu na Natječaj za radna mjesta treba priložiti slijedeće:   

 

1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih  propisanih 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. 

 


