
 

 

 

 

Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Poreč, raspisuje  

 

NATJEČAJ 

za zapošljavanje doktoranda  u suradničko zvanje i na radno mjesto asistent, 1 izvršitelj/ica, 

za vrijeme trajanja projekta Hrvatske zaklade za znanost „Projekt razvoja karijera mladih 

istraživača – izobrazba novih doktora znanosti“ , na određeno vrijeme od 4 godine, a u svrhu 

stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti. Rad će se odvijati na projektu 

„Razjašnjavanje sortne tipičnosti vina i maslinovog ulja od hrvatskih domaćih sorti“. 

Obvezni uvjeti: završen sveučilišni studij koji omogućava upis na poslijediplomski sveučilišni 

(doktorski) studij „Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo, prehrambena tehnologija  i 

nutricionizam“ iz područja biotehničkih znanosti, studijski smjer Prehrambena tehnologija, 

znanstveno polje prehrambena tehnologija na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u 

Zagrebu, ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na 

navedeni doktorski studij, odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu, odlično znanje 

rada na računalu. 

Dodatni kriteriji: dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju te za istraživački 

rad u polju prehrambene tehnologije, posebno u području teme projekta; sudjelovanje u 

znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni  radovi, osobna izlaganja na znanstvenim 

konferencijama u znanstvenom području biotehničkih znanosti, znanstvenom polju 

prehrambena tehnologija, posebno u području teme projekta, laboratorijsko iskustvo u radu s 

instrumentalnim tehnikama analize (plinska kromatografija, tekućinska kromatografija visoke 

djelotvornosti, masena spektrometrija).   

Uz prijavu treba priložiti: životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom odgovarajućem 

sveučilišnom studiju, potvrdu o prosjeku ocjena i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za upis 

na navedeni doktorski studij te dokaze o ispunjavanju dodatnih kriterija (ukoliko je 

primjenljivo).  

Pristupnici koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli u inozemstvu moraju uz prijavu priložiti 

rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i 

visoko obrazovanje. 

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.  

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 30 dana od dana objave u Narodnim novinama. 

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.  

Prijave se dostavljaju na adresu: Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, 52440 

Poreč, s naznakom «Za natječaj-doktorand» . 

 

 

URBROJ: 0147-16-384 

Poreč, 21. lipnja 2016. 

       

Institut za poljoprivredu i turizam 

  Ravnatelj 

 

       dr. sc. Dean Ban v.r. 

 

 

 


