SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
METALURŠKI FAKULTET
raspisuje
A. PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
Poništava se dio natječaja objavljenog u ''Narodnim novinama'' broj 102 od 9. studenog 2016.
godine, ''24 sata'' od 9. studenog 2016. i na internetskoj stranici Metalurškog fakulteta 9. studenog
2016. pod točkom 6:
''za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač iz znanstvenog područja
Društvene znanosti, znanstvenog polja Kineziologija''.
Poništava se dio natječaja objavljenog u ''Narodnim novinama'' broj 113 od 7. prosinca 2016.
godine, ''24 sata'' od 7. prosinca 2016., na internetskoj stranici Metalurškog fakulteta 7. prosinca
2016. i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora
7. prosinca 2016. pod točkom 2:
''za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent iz
znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Temeljne tehničke znanosti, područje
rada Energetski procesi / Automatizacija tehnoloških procesa, u punom radnom vremenu na
određeno vrijeme u Zavodu za mehaničku metalurgiju''.
B. JAVNI NATJEČAJ
1. za izbor jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno nastavno zvanje predavač iz znanstvenog
područja Društvene znanosti, znanstvenog polja Kineziologija, znanstvene grane
Kineziološka edukacija (za predmet Tjelesna i zdravstvena kultura).
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom
obrazovanju i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne
djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i o svemu su dužni dostaviti odgovarajući dokaz.
Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti (u tiskanom obliku i na CD-u):
- životopis,
- dokaz o državljanstvu,
- diplomu / diplome (ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) o
odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor na
odgovarajuće radno mjesto i zvanje,
- dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom
referentnom okviru za jezike (strani državljani),
- bibliografiju,
- podatke o znanstveno, nastavnoj i stručnoj djelatnosti.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. Prijave na natječaj s traženom
dokumentacijom poslati poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Aleja
narodnih heroja 3, 44103 Sisak.
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i
potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i
nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na
dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe
koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na
natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.
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