
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet  u Osijeku 

raspisuje 

 

N A T J E Č A J 

za izbor 

 

a) - dva nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redoviti 

profesor u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje 

poljoprivreda, znanstvena grana stočarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanredni profesor iz znanstvenog područja Biotehničke znanosti, znanstveno polje 

poljoprivreda, znanstvena grana bilinogojstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

- jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto 

izvanredni profesor iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstveno polje kemija, 

znanstvena grana kemija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu 

b) - jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto I. vrste u 

znanstveno-nastavnom zvanju docent, u znanstvenom području Humanističke znanosti, 

znanstvenom polju filozofija, grana filozofijska bioetika u okviru Centra za integrativnu 

bioetiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 

Svi pristupnici na natječaj, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN br. 93/14), moraju 

ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 

123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.), uvjete 

propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u 

postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN br. 106/06.), uvjete utvrđene člankom 13. Pravilnika 

o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku i Statutom Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Pravilnik o provedbi postupka 

izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

je objavljen na mrežnim stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku www.pfos.unios.hr 

 

Pristupnici natječaju pod a) uz prijavu su obvezni priložiti: životopis, presliku diplome o završenom 

diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, 

izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, preslika Odluke Matičnog 

odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je 

postupak u tijeku), popis radova i radovi, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova, 

pozitivno ocjenjene rezultate studentske ankete.  

 

Pristupnici natječaju pod b) uz prijavu su obvezni priložiti životopis, presliku diplome o završenom 

diplomskom sveučilišnom studiju, presliku diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti, 

izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, preslika Odluke Matičnog 

odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje (ukoliko je proveden postupak izbora ili dokaz da je 

postupak u tijeku), popis radova i radovi, dokaz o indeksiranosti i citiranosti objavljenih radova, dokaz 

o završenom programu pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe (ukoliko pristupnik 

natječaja nije završio nastavnički studij), potvrda o potrebnim psihofizičkim osobinama ovlaštene 

liječničke medicine rada.  

Svi pristupnici natječaju prijavljuju se na natječaj na obrascu 2 - koji se nalazi na  www.pfos.unios.hr 

 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 

      

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u pisanom obliku u dva primjerka, 

osim radova i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF-formatu, u roku od 30 dana od dana objave 

natječaja.  

 

Prijave se podnose Tajništvu Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1D, P.P. 719, 

31000 Osijek s naznakom "prijava na natječaj". 

http://www.pfos.unios.hr/
http://www.pfos.unios.hr/


Obrazac br.2 

____________________________ 

         (ime i prezime podnositelja prijave) 

_____________________________ 

                 (mjesto i adresa stanovanja) 

______________________________ 

                       (e-mail, broj telefona) 

      ____________________________________________ 

(Naziv znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice  

Sveučilišta) 

      ____________________________________________ 

                                                      (Mjesto i adresa) 

Prijavljujem se na natječaj objavljen u "Narodnim novinama", "Glasu Slavonije" Osijek i Internet stranici 

od  _____________________ za izbor u  znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje  

                                (navesti datum objave) 

______________________________________________ i radno mjesto _____________________________. 

                         (navesti zvanje)              (navesti odgovarajuće radno mjesto) 

Privitak: 

(1) Životopis 
(2) Preslika diplome o završenom Fakultetu 
(3) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju magistra znanosti 
(4) Preslika diplome o stečenom akademskom stupnju doktora znanosti 
(5) Preslika potvrde o položenom specijalističkom ispitu (za struke koje je Zakonom određena 

specijalizacija) 
(6) Izvod iz Upisnika znanstvenika Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
(7) Preslika Odluke Matičnog odbora o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje stečeno prema 

Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (ukoliko je proveden postupak izbora 
ili dokaz da je postupak u tijeku) 

(8) Popis publikacija i publikacije 
(9) Dokaz o indeksiranosti  

     (10) Dokaz o citiranosti radova 

     (11) Dokaz o položenoj pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkoj izobrazbi (ukoliko nisu 

             završili nastavnički studij)  

_____________________________ 

                (Mjesto i datum)                          _____________________________________ 

             (vlastoručni potpis pristupnika) 

 

 



________________________________________________________________________________ 

Napomena:  

Zahtjevu se obavezno prilaže dokumentacija u dva primjerka, osim radova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 
 

 

 

 


