
  Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J 
 

1. za izbor jednog izvršitelja na razvojno radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju 
docent, u  znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, na neodređeno vrijeme, u 
punom radnom vremenu, na Zavodu za organsku kemiju 

2. za izbor jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, u  
znanstvenom području prirodne znanosti,  polje kemija, grana fizikalna kemija, na određeno 
vrijeme, u punom radnom vremenu, na Zavodu za fizikalnu kemiju 
 

Uvjeti izbora: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete 
propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o uvjetima i 
postupku izbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu  te za točku 1. uvjete Rektorskog zbora.  
 
Prijavi treba priložiti: 
1. dokaz o državljanstvu, za točke 1.-2.   
2. dokaz o akademskom stupnju doktora znanosti, za točke 1.-2.  
3. detaljan životopis koji sadrži podatke o znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj aktivnosti, za točku 1. 
4. potpisani kratki životopis s biografskim podacima i podacima o znanstvenom i nastavnom 
     radu, pisan u trećem licu (treba sadržavati jednu karticu teksta), za točku 1. 
5. životopis koji sadrži podatke o znanstvenoj i nastavnoj aktivnosti, za točku 2.  
6. popis publikacija te potvrdu o indeksiranosti i citiranosti radova, za točku 1. 
7. sažetak svih znanstvenih radova te doprinos autora svakom radu, za točku 1. 
8. publikacije/radove, za točku 1. 
9. odluku o izboru u znanstveno  zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora), za točku 1.  
10. dokaz o poznavanju hrvatskog jezika za pristupnike koji su strani državljani (napredna razina), za 

točke 1. -2.   
11. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva, za 

točke 1. -2. 
 
 

3. za izbor jednog poslijedoktoranda na Zavodu na farmaceutsku tehnologiju, na 
međunarodnom projektu „Synergy-based delivery system for combating sexually-
transmitted bacterial infections: liposomal azithromycin-in-chitosan hydrogel“ (suradnja sa 
Sveučilištima u Norveškoj i Finskoj); voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Željka Vanić, 
ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, u punom radnom 
vremenu, na određeno vrijeme od 12 mjeseci 

 
Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati uvjete : 
Obvezni uvjeti: 
1. završen diplomski sveučilišni studij farmacije 
2. završen doktorski studij iz područja farmaceutskih znanosti 
 
Dodatni kriteriji: 
1. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi (publikacije), osobna izlaganja 

na znanstvenim skupovima 
2. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu 
3. izvrsno poznavanje engleskog jezika  
 



Prijavi treba priložiti: 
1. dokaz o državljanstvu 
2. diplomu o završenom diplomskom sveučilišnom studiju farmacije 
3. diplomu o završenom doktorskom studiju iz farmaceutskih znanosti 
4. životopis, proširen s podatcima o radnom iskustvu u znanstveno-istraživačkim institucijama, 

publikacijama i sudjelovanjima na znanstvenim skupovima 
5. pisma preporuke dva sveučilišna nastavnika/istraživača u znanstvenim zvanjima višeg 

znanstvenog suradnika i/ili znanstvenog savjetnika 
6. druge dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima, ako se kandidat na njega poziva 
 
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke: osobno ime i prezime, datum i 
mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona i e-mail adresu te naziv radnog mjesta za koje 
podnose prijavu.  
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te 
je podnijela urednu i pravovremenu prijavu na natječaj zajedno sa svim prilozima.  
Urednom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom 
natječaju. 
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih 
prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.  
Izabrani kandidat po natječaju uputit će se na liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene 
sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta iz natječaja, a prije sklapanja ugovora o radu. 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama. 
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se na adresi: Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb – s naznakom „Za natječaj“. 
Sukladno članku 13. stavku 1. (Narodne novine br. 82/08) Zakona o ravnopravnosti spolova, na 
natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem. 
 
Sveučilište u Zagrebu 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet 


