Na temelju suglasnostî Ministarstva znanosti i obrazovanja od 12. srpnja 2019. (klasa: 64002/19-04/00012 i 640-02/19-04/00029; urbroj: 533-03-19-0002) Institut za filozofiju raspisuje
NATJEČAJ
za izbor na znanstvena radna mjesta
– znanstvenog savjetnika u trajnom zvanju (2 izvršitelja)
– višeg znanstvenog suradnika (1 izvršitelj)
i izbor na suradnička radna mjesta
– poslijedoktoranda (za rad na projektu “Temeljni logički pojmovi”) (2 izvršitelja)
– asistenta (1 izvršitelj)
Uvjeti: pristupnici na znanstvena radna mjesta moraju ispuniti opće uvjete propisane Zakonom
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (čl. 41) te dodatne uvjete za izbor na
znanstvena radna mjesta propisane Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor na znanstvena
radna mjesta u Institutu za filozofiju (čl. 2 i čl. 5)
(https://content.ifzg.hr/dokumenti/Pravilnik_o_dodatnim_uvjetima_2018.pdf).
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
za znanstvena radna mjesta:
1. životopis s opisom dosadašnjeg rada; 2. popis znanstvenih radova; 3. dokaz o
akademskom stupnju doktora znanosti i znanstvenom zvanju; 4. najmanje tri znanstvena
rada objavljena u proteklih pet godina; 5. petogodišnji plan rada.
za suradnička radna mjesta poslijedoktoranda:
1. životopis s opisom dosadašnjeg rada; 2. popis znanstvenih radova; 3. dokaz o
akademskom stupnju doktora znanosti; 4. četverogodišnji plan rada.
Informacije o projektu “Temeljni logički pojmovi” mogu se naći na
https://content.ifzg.hr/poveznice/Obrazac_za_projekte_Logika_2019-2022.pdf).
Prednost prilikom izbora imat će pristupnici s iskustvom u radu na opisanim temama.
za suradničko radno mjesto asistenta:
1. životopis s opisom dosadašnjeg rada; 2. dokaz o završenome sveučilišnom
diplomskom studiju; 3. motivacijsko pismo.
Natječajni dokumenti prilažu se u pisanom i elektroničkom obliku.
Pristupnici će biti pozvani na razgovor s natječajnim povjerenstvom.
U skladu s čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se pod ravnopravnim
uvjetima mogu javiti osobe obaju spolova.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 30 dana od objave na adresu: Institut za filozofiju,
Ulica grada Vukovara 54, 10000 Zagreb, te elektronički na adresu: tajnistvo@ifzg.hr, s
naznakom: “Za natječaj za radno mjesto [specificirati koje]”.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

