
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Ante Kovačića 1, raspisuje 
 
NATJEČAJ 
 
za izbor: 

- jednog doktoranda (ž/m) u suradničko zvanje i odgovarajuće radno mjesto asistenta, na 
Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, na projektu „Modeliranje procesa farmaceutskog 
sušenja raspršivanjem emulzija u laboratorijskom i pilotnom mjerilu“; voditeljica projekta 
prof. dr. sc. Jelena Filipović-Grčić, ustanova Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski 
fakultet; partner PLIVA Hrvatska d.o.o., na određeno vrijeme 

 
Prijavi treba priložiti: 
 

1. životopis 
2. dokaz o državljanstvu 
3. diplomu ili uvjerenje o završenom dodiplomskom, preddiplomskom i diplomskom ili 

integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju farmacije, medicinske 
biokemije, kemije ili kemijskog inženjerstva i tehnologije  

4. dokaz o obveznim uvjetima i dodatnim kriterijima  
 
Uvjeti izbora:  
Obvezni uvjeti:  

1. završen dodiplomski, preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij farmacije, medicinske biokemije, kemije ili kemijskog inženjerstva i 
tehnologije 

2. ukupni uvjeti koji osiguravaju upis na doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-
biokemijskog fakulteta  

 
Dodatni kriteriji:      

1. dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu 
2. sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na 

znanstvenim konferencijama 
 
Prije konačnog odabira kandidata provest će se standardno testiranje u PLIVA Hrvatska d.o.o.  
 
Kandidatom u natječajnom postupku smatra se osoba koja je podnijela urednu i pravovremenu 
prijavu na natječaj, zajedno sa svim prilozima, koja ispunjava uvjete iz natječaja. 
Nepotpune, neuredne te nepravovremene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih 
prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.   
Kandidati koji se po posebnim propisima pozivaju na prednost pri zapošljavanju moraju prilikom 
prijave na natječaj dostaviti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi propisuju pri 
ostvarivanju prava na prednost kod zapošljavanja.  
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem. 
 
Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od objave u Narodnim novinama.  
 
Prijave na natječaj podnose se na adresi: Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet, 
Dekanat, Ante Kovačića 1, Zagreb, s naznakom. „Za natječaj“. 
Sukladno čl. 13 st 1. (Narodne novine br. 82/08), Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se 
mogu javiti osobe oba spola.  
                         
                                                                                                                             Sveučilište u Zagrebu 



Farmaceutsko-biokemijski fakultet 

 
 


