
Na temelju odluke Fakultetskoga vijeća Filozofski fakultet u Rijeci raspisuje 
 
 

N A T J E Č A J 
za izbor 

 
1) Jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja iz područja humanističkih znanosti, na projektu „Konceptualiziranje nacije i kolektivnih 
identiteta u Hrvatskoj: Politički rituali i kulturalna memorija trauma 20. stoljeća“, na određeno 
vrijeme. 

Uvjeti: 
- završen odgovarajući sveučilišni diplomski studij koji osigurava upis na doktorski studij Filozofija 

i suvremenost; 
- ukupan prosjek ocjena na sveučilišnom studiju koji osigurava upis na doktorski studij Filozofija i 

suvremenost; 
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; 
- znanje rad na računalu; 
- poželjna vozačka dozvola B kategorije. 
 
Prilikom izbora prednost će imati kandidati koji imaju iskustva u organizaciji, timskom radu i radu na 
projektima. 

Prijava na natječaj treba sadržavati: 
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju; 
- dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja na traženom sveučilišnom studiju; 
- dokaz o učenju engleskog jezika; 
- ostale dokaze prema dodatnim kriterijima ako je primjenjivo. 
 
2) Jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja iz područja humanističkih znanosti, polje filozofija, grana filozofija uma, na projektu 
„Klasifikacija i objašnjenja antisocijalnog poremećaja osobnosti i moralna i kaznena odgovornost u 
kontekstu hrvatskog zakona o mentalnom zdravlju i skrbi (CEASCRO), na određeno vrijeme. 

Uvjeti: 
- završen sveučilišni diplomski studij filozofije ili jednakopriznati sveučilišni dodiplomski studij 
filozofije; 
- minimalan prosjek ocjena 4,0 na prethodnim razinama studija; 
- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu; 
- dosadašnja priznanja, nagrade stipendije i slično za izvrsnost u studiranju i istraživački rad; 
- preporuka barem dva nastavnika na diplomskom studiju filozofije. 
 
Druga razina odabira kandidata bit će razgovor, koji također ima selekcijsku ulogu. U okviru 
selekcije, Povjerenstvo može zatražiti dokaze o stručnome radu, sudjelovanju u znanstveno-
istraživačkom radu, objavljenim  radovima  (kandidati mogu prezentirati i svoje neobjavljene radove) 
i osobnim izlaganjima na znanstvenim konferencijama. 
 
Prijava na natječaj treba sadržavati: 
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju; 
- dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja na traženom sveučilišnom studiju; 
- dokaz o učenju engleskog jezika; 
- ostale dokaze prema dodatnim kriterijima ako je primjenjivo. 
 
 



3) jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja iz područja humanističkih znanosti, polje filologija, grana anglistika za rad na FP7-
projektu Europske unije „Advancing the European Multilingual Experience (AThEME)”, na određeno 
vrijeme. 

Uvjeti: 
- završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij engleskog jezika i književnosti s izvrsnim 

uspjehom na oba studija;  
- poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu na razini izvornog govornika. 

Od kandidata se očekuje da posjeduju sklonost ka znanstveno-istraživačkom radu, visokorazvijenu 
vještinu akademskog pisanja na engleskom jeziku, visokorazvijene komunikacijske i organizacijske 
vještine, visokorazvijene vještine upravljanja vremenom, sposobnost za rad u multikulturalnom 
okruženju te iskustvo rada u timu. Također, očekuje se da izvrsno vladaju alatima programskog 
paketa MS Office. Poželjno je da su završili nastavnički smjer diplomskog studija. 

Prijava na natječaj treba sadržavati: 
- pisanu prijavu; 
- životopis; 
- pismo motivacije na hrvatskom i engleskom jeziku; 
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju; 
- prijepis ocjena s preddiplomskog i diplomskog studija s izračunatom prosječnom ocjenom; 
- ostale dokumente (ukoliko postoje) kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja. 
 
4) jednog doktoranda na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog 
obrazovanja iz područja društvenih znanosti, polje psihologija, grana sustavna psihologija, na 
projektu „Metakognicija u kategorijalnom učenju, mišljenju i razumijevanju“, na određeno vrijeme. 

Uvjeti: 
- završen sveučilišni diplomski studij psihologije; 
- ukupan prosjek ocjena od 4,0 na sveučilišnom studiju koji osigurava upis na doktorski studij; 
- izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu. 

 
Prednost imaju kandidati koji su iskazali interes za područje kognitivne psihologije i psiholingvistike 
što dokazuju objavljenim znanstvenim radovima i sudjelovanjima na znanstvenim skupovima. 
 
Prijava na natječaj treba sadržavati: 
- diplomu ili uvjerenje o završenom sveučilišnom diplomskom studiju; 
- dokaz o ukupnom prosjeku ocjena studiranja na traženom sveučilišnom studiju; 
- dokaz o učenju engleskog jezika; 
- ostale dokaze prema dodatnim kriterijima ako je primjenjivo. 

 
 
Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme (2+2 godine) u svrhu stjecanja akademskog stupnja 
doktora znanosti. 
Strani državljani trebaju dostaviti dokaz o znanju hrvatskog jezika i rješenje o priznavanju inozemne 
visokoškolske kvalifikacije. 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. 
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.  
 
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja šalju se na adresu: 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI 
Sveučilišna avenija 4 
51000 Rijeka  
 


