
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 11, na temelju 
Obavijesti Hrvatske zaklade za znanost o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj 
Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti, broj: I- 
1093-2018., od 3. travnja 2018., raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
 
za izbor jednog doktoranda u suradničkom zvanju i na radnom mjestu 
asistenta, za znanstveno polje povijest umjetnosti u području humanističkih 
znanosti u Strossmayerovoj galeriji starih majstora Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Zagrebu, u radnom odnosu na određeno vrijeme od četiri godine s 
punim radnim vremenom, na temelju natječaja  Hrvatske zaklade za znanost Projekt 
razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti radi obavljanja 
poslova za potrebe provedbe projekta ograničenog trajanja pod nazivom Transfer of 
Cultural Objects in the Alpe Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) – projekt 
u okviru programa HERA (Humanities in the European Research Area), 1 izvršitelj, uz 
uvjet probnog rada od 6 mjeseci. 
Uz uvjete za izbor koji su propisani Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine broj 123/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11,94/13., 139/13., 
101/14., 60/15. i 131/17.) i podzakonskim aktima, kandidati trebaju udovoljavati sljedećim 
posebnim uvjetima: 
   -  završen sveučilišni diplomski ili integrirani studij povijesti  
                               umjetnosti; 

-  ukupan prosjek ocjena na prethodnim razinama studija       
            (preddiplomskom, diplomskom ili integriranom studiju) koji  
             osigurava upis na doktorski studij; 

  -  znanje jednog stranog jezika. 
 
Prijavi treba priložiti: 

1. presliku diplome; 
2. dokaz  o znanju stranog jezika; 
3. potvrdu o prosjeku ocjena na studiju; 
4. životopis s preslikom domovnice ili dokaz o državljanstvu neke 

druge države; 
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci). 

Strani državljani moraju priložiti dokaz o znanju hrvatskoga jezika (razina C 2) prema 
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike te rješenje o priznavanju 
inozemne visokoškolske kvalifikacije izdano od Agencije za znanost i visoko 
obrazovanje. 
Prijava se podnosi u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja natječaja. 
Prijave se dostavljaju na gornju adresu, s naznakom: Personalnoj službi - za natječaj. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
Prijave mogu podnositi osobe oba spola. 
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