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Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 18. listopada 2016. raspisuje  se  

 

 

                                            N A T J E Č A J  

                                                 za izbor 

 

 

1. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za 

područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za robotiku i 

automatizaciju proizvodnih sustava, na Katedri za strojarsku automatiku. 

2. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za 

područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za tehničku 

mehaniku, na Katedri za mehaniku i čvrstoću. 

3. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu poslijedoktoranda, za 

područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, u Zavodu za materijale, na 

Katedri za materijale i tribologiju. 

4. Jednog suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje 

tehničkih  znanosti, znanstveno polje strojarstvo u  Zavodu za tehničku mehaniku, Katedri 

za biomehaniku i ergonomiju. 

5. Dva suradnika u suradničkom zvanju i radnom mjestu asistenta, za područje tehničkih 

znanosti, znanstveno polje strojarstvo u Zavodu za tehnologiju, na Katedri za preradu  

polimera i Katedri za alatne strojeve. 

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

NUMAP-FOAM, a vlastitim financiranjem, na određeno vrijeme od 6 mjeseci. 

7. Četiri suradnika u naslovnom suradničkom zvanju asistenta, za područje tehničkih  

znanosti, znanstveno polje strojarstvo u  Zavodu za konstruiranje. 

 

Svi kandidati za prijavu na Natječaj trebaju ispunjavati Opće uvjete propisane Zakonom o 

izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 

94.,139./2013.) Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Statutom Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta 

strojarstva i brodogradnje. 

 

Uz prijavu na Natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće: 

1. Dokaz o ispunjavanju gore navedenih uvjeta 

2. Životopis 

3. Bibliografiju, te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti 

 

Na objavljeni Natječaj mogu se javiti osobe oba spola. Natječaj je otvoren 30 dana od objave. 

Prijave o 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.  

 

 


