
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
MEDICINSKI FAKULTET 

raspisuje 
 
                                                              N A T J E Č A J 
 

za izbor: 

  
1. - dva suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta na određeno vrijeme za 
rad na projektu: Eksperimentalna i klinička istraživanja hipoksijsko - ishemijskog oštećenja 
mozga u perinatalnoj i odrasloj dobi u sklopu Znanstvenog centra izvrsnosti za temeljnu, 
kliničku i translacijsku neuroznanost, na određeno vrijeme;  
 
2. - jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za potrebe 
projekta „Prevencija hipoglikemije u trudnica s dijabetesom tipa 1“ na određeno vrijeme; 
  
3.  - jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za potrebe 

projekta: „Kontrola kvalitete proteina putem selektivne razgradnje u stanicama u mirovanju“, 

na određeno vrijeme; 

4. – jednog suradnika u suradničkom zvanju i na radnom mjestu poslijedoktoranda za potrebe 

projekta: „Mitohondrijske podpopulacije i UPRmt u dijabetičkoj kardiomiopatiji“, na određeno 

vrijeme; 

 

Uvjeti: 

Obvezni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 1: 

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine;  
 
Uz navedeni obvezni uvjet pristupnici trebaju ispunjavati i uvjete za upis na sveučilišni 
poslijediplomski studij (doktorski studij), a očekuje se i poznavanje engleskog jezika u govoru 
i pismu; računalna pismenost na naprednoj razini; izvrsne komunikacijske i organizacijske 
vještine te izvrsnost u timskom radu. 
 
Obvezni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 2: 
-  završen sveučilišni diplomski studij molekularna biologija ili eksperimentalna biologija; ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicinska biokemija 
-  stečen znanstveni stupanj doktora znanosti u polju biologija ili kemija  
 
Obvezni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 3: 

- završen sveučilišni diplomski studij molekularna biologija ili eksperimentalna biologija; ili 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicina; 
-  stečen znanstveni stupanj doktora znanosti u polju medicina, biologija ili kemija 
 
Obvezni uvjet za radno mjesto pod rednim brojem 4: 

- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij 
iz područja Biomedicine i zdravstva i područja Prirodnih znanosti (biologija, kemija ili srodne 
znanosti); 
-  stečen znanstveni stupanj doktora znanosti u polju medicina, biologija ili kemija 
 

 

Pristupnici moraju ispunjavati i uvjete propisane zakonom koji uređuje znanstvenu djelatnost 
i visoko obrazovanje i Odlukom o uvjetima i postupku izbora u znanstveno nastavna, 
znanstvena, nastavna i suradnička zvanja na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola. 



Prijave se, u dva primjerka, podnose na propisanom obrascu koji je objavljen na mrežnoj 
stranici Fakulteta (www.mef.unizg.hr) ili se može preuzeti u Urudžbenom zapisniku 
Medicinskog fakulteta, Zagreb, Šalata 3. 
Rok natječaja je trideset dana od objave natječaja u «Narodnim novinama». 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja (sa svim prilozima navedenim u 
obrascu)  dostavljaju se na adresu: 
  

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

MEDICINSKI FAKULTET 
(Urudžbeni zapisnik) 

Zagreb, Šalata 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mefex.mef.hr/owa/redir.aspx?C=3KIgn96ggxWkkN-z7yoee-zJlLKGhNOce0AIQByHVBbJfXiIosbYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mef.hr

