Medicinski fakultet u Rijeci, raspisuje
NATJEČAJ

za radno mjesto doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu asistenta, na
projektu „Uloga heterozigotnosti gena za ribosomski protein S6 u zloćudnoj preobrazbi
stanica“ na Katedri za molekularnu medicinu i biotehnologiju, 1 izvršitelj, s punim radnim
vremenom na određeno vrijeme od 4 godine, u kojem roku treba steći akademski stupanj doktora
znanosti.




UVJETI KOJI ĆE BITI OSIGURANI:
Istraživanje u području molekularne biologije i genetike, regulacije rasta stanice, u
istraživanju raka i starenja upotrebom staničnih modela i genetičkih životinjskih modela
(miš) (reprezentativne publikacije Katedre: Oncogene, Nat Rev Cancer, Nat Cell Biol,
MCB, PNAS, Science, Genes Dev)
Osigurani svi uvjeti za vrhunski znanstveno – istraživački rad
UVJETI:
Obvezni uvjeti:












razina 7. sukladno Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru: završen sveučilišni
studij Molekularne biologije, sveučilišni studij Mikrobiologije, sveučilišni studij Medicinske
biokemije, sveučilišni studij Farmacije, sveučilišni studij Medicine, sveučilišni studij
Veterinarske medicine, sveučilišni studij Prehrambene tehnologije ili sveučilišni studij
Biotehnologije
ukupan prosjek ocjena na dodiplomskim i diplomskim razinama studija 4,5 ili viši
potvrda o znanju engleskog jezika (certifikat/kategorija C ili ocjena vrlo dobar i izvrstan na
dodiplomskom i diplomskom studiju iz engleskog jezika)
visoka informatička pismenost
izuzetna motiviranost, težnja prema izvrsnosti u istraživanju, predanost radu, sposobnost
uspješnog timskog rada, pozitivne komunikacijske sposobnosti, spremnost na ozbiljan i
predan rad, ambicioznost i korektan međuljudski odnos
Dodatni kriteriji:
priznanja i nagrade za izvrsnost tijekom studiranja i u istraživanju
objavljeni radovi
osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: kratko motivacijsko pismo (1 stranica),
životopis, diplomu ili uvjerenje o završenom studiju, domovnicu, uvjerenje o nekažnjavanju,
prijepis ocjena završenog studija te dva pisma preporuke s kontaktnim podatcima
znanstvenika/nastavnika s kojima je ostvarena suradnja tijekom/nakon studiranja.
Prijave na natječaj mogu dostaviti osobe oba spola (članak 13. st. 2. Zakona o
ravnopravnosti spolova, NN. 116/03.).
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave natječaja.
Prijave se podnose u Službu za pravne, kadrovske i opće poslove Medicinskog fakulteta u
Rijeci, Ulica braće Branchetta 20, Rijeka.

Nepravovremene, nepotpune i prijave poslane elektroničkom poštom neće se razmatrati.
Medicinski fakultet u Rijeci

