Ur.br. 225/2018
Zagreb, 7. lipnja 2018.
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15) i članaka 64. i 65.
Statuta Staroslavenskog instituta ravnateljica Instituta raspisuje
NATJEČAJ
1. za izbor postojeće sistematizirano znanstveno radno mjesto u skladu s Pravilnikom o
ustroju radnih mjesta Staroslavenskog instituta (izbor na više znanstveno radno mjesto i u
znanstveno zvanje):
izbor u znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto znanstveni savjetnik – trajno
zvanje (ponovni izbor) u znanstvenom području humanističkih znanosti, polje filologija,
grana: kroatistika, za rad u institutskom odjelu za hrvatsku i europsku književnost srednjega
vijeka – 1 izvršitelj (m/ž)
Uvjeti:
Pristupnici (m/ž) na natječaj moraju ispunjavati uvjete predviđene prijelaznom odredbom
članka 67. stavak 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju (»Narodne novine« broj 94/2013) te opće uvjete propisane člankom 40.
stavak 3. i člankom 41. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.
Prijavi na natječaj treba priložiti:
- dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta;
- životopis;
- presliku osobne iskaznice;
- dokaz o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području
humanističkih znanosti, polje filologija;
- popis objavljenih radova te podatke o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti
pristupnika uz posebno naznačen popis objavljenih radova nakon zadnjeg izbora u
znanstveno zvanje i na znanstveno radno mjesto;
- popis objavljenih znanstvenih radova iz istraživanja hrvatskoglagoljskih
srednjovjekovnih književnih tekstova.
Prednost imaju kandidati s iskustvom u tekstološkom istraživanju hrvatskoglagoljskih
srednjovjekovnih književnih tekstova i hrvatskoglagoljske biblijske filologije.
2. za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika (m/ž), znanstveno područje
humanističkih znanosti, polje: filologija, grana: kroatistika, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom.
Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete
utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj
potrebno je priložiti:
-

životopis;
presliku osobne iskaznice;
dokaz o doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje filologije;
odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika;
popis objavljenih znanstvenih radova.
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Prednost imaju kandidati sa završenim studijem klasične filologije, s radnim iskustvom
uređivanja znanstvenog rječnika te s radovima iz područja istraživanja hrvatskoga
crkvenoslavenskog jezika.
3. za znanstveno radno mjesto znanstvenog suradnika (m/ž), znanstveno područje
humanističkih znanosti, interdisciplinarno polje: kroatologija, 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno
vrijeme s punim radnim vremenom.
Pristupnici na natječaj dužni su ispunjavati, osim općih zakonskih uvjeta, i posebne uvjete
utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, a uz prijavu na natječaj
potrebno je priložiti:
-

životopis;
presliku osobne iskaznice;
dokaz o doktoratu iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, polje kroatologije;
odluka o izboru u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika;
popis objavljenih znanstvenih radova

Prednost imaju kandidati sa završenim studijem teologije, leksikografskim iskustvom te
iskustvom istraživanja biblijskih prijevoda i dijakronije hrvatskoga jezika.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«,
dnevnom tisku, na mrežnim stranicama Instituta te na mrežnim stranicama za radna mjesta
Europskoga istraživačkog prostora (EURAXESS) na adresu:
Staroslavenski institut, Demetrova 11, 10000 Zagreb, s naznakom: »Za natječaj – znanstveno
radno mjesto«
Strani državljani dužni su priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C2) prema
Zajedničkom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat (m/ž) koji može ostvariti pravo prednosti, dužan se u prijavi na natječaj pozvati na
to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat (m/ž) koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101.
Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelj (»Narodne
novine« broj: 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih
uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Prijavljeni pristupnici će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.
Ravnateljica
dr. sc. Vida Vukoja
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