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Institut	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje,	Ulica	Republike	Austrije	16,	Zagreb,	u	skladu	
sa	Suglasnosti	Ministarstva	znanosti	i	obrazovanja,	a	temeljem	tzv.	razvojnih	koeficijenta	
(od	22.	siječnja	2019.),	te	na	temelju	Suglasnosti	Ministarstva	znanosti	i	obrazovanja	za	
preustroj	znanstvenih	radnih	mjesta	od	19.	ožujka	2019.		raspisuje	

	
NATJEČAJ	

za	
	

1. izbor	 na	 	 znanstveno	 radno	 mjesto	 –	 znanstveni	 savjetnik,	 I.	 izbor,	 u	
području	 humanističkih	 znanosti,	 polje	 filologija,	 na	 neodređeno	 vrijeme	 s	
obvezom	 provođenja	 reizbora	 ili	 izbora	 na	 više	 radno	mjesto,	 s	 punim	 radnim	
vremenom	–	tri	(3)	izvršitelja	

2. izbor	 na	 znanstveno	 radno	 mjesto	 –	 viši	 znanstveni	 suradnik	 u	 području	
humanističkih	 znanosti,	 polje	 filologija,	 na	 neodređeno	 vrijeme	 s	 obvezom	
provođenja		reizbora	ili	izbora	na	više	radno	mjesto,	s	punim	radnim	vremenom	–	
tri	(3)	izvršitelja	

3. izbor	 u	 suradničko	 zvanje	 i	 na	 radno	 mjesto	 asistenta	 –	 za	 rad	 u	
znanstvenome	 području	 humanističkih	 znanosti,	 polje	 filologija,	 u	 Odjelu	 za	
dijalektologiju	 na	 određeno	 vrijeme	 od	 5	 godina,	 s	 punim	 radnim	 vremenom	 –	
jedan	(1)	izvršitelj.	
	

	

Uvjeti	 za	 1.	 i	 2.:	Osim	 općih	 uvjeta	 za	 zasnivanje	 radnoga	 odnosa	 pristupnici	 trebaju	
ispunjavati	 uvjete	 propisane	 Zakonom	 o	 znanstvenoj	 djelatnosti	 i	 visokom	 obrazovanju	
(Narodne	 novine	 br.:	 123/03,	 105/04,	 174/04,	 02/07,	 46/07,	 45/09,	 63/11,	 94/13,	
139/13,	101/14,	60/15	i	131/17)	i	dodatne	uvjete	za	izbor	na	znanstveno	radno	mjesto	
propisane	 člankom	 9.	 Pravilnika	 o	 ustroju	 radnih	 mjesta	 Instituta	 za	 hrvatski	 jezik	 i	
jezikoslovlje	koji	se	nalazi	na	mrežnim	stranicama	Instituta	(www.ihjj.hr).	
Pristupnici	na	natječaj	uz	prijavu	prilažu	životopis	(opći	podatci,	podatci	o	školovanju	i	
dosadašnjim	 radnim	 mjestima,	 sažet	 opis	 znanstvenoga	 i	 stručnoga	 rada),	 presliku	
diplome	 o	 odgovarajućoj	 stručnoj	 spremi,	 odnosno	 akademskome	 stupnju,	 presliku	
odluke	o	izboru	u	znanstveno	zvanje	te	popis	znanstvenih	i	stručnih	radova.	

	
Uvjeti	 za	 3.:	 Osim	 općih	 uvjeta	 za	 zasnivanje	 radnoga	 odnosa	 pristupnici	 trebaju	
ispunjavati	uvjete	propisane	 	Zakonom	o	znanstvenoj	djelatnosti	 i	 visokom	obrazovanju	
(Narodne	 novine	 br.	 123/03,	 105/04,	 174/04,	 02/07,	 46/07,	 45/09,	 63/11,	 94/13,	
139/13,	101/14,	60/15	i	131/17).	

Obvezni	 uvjeti:	 magistar	 kroatistike	 i	 magistar	 informacijskih	 znanosti	 s	 ukupnim	
prosjekom	ocjena	koji	osigurava	upis	na	doktorski	studij.	

Pristupnici	 na	 natječaj	 uz	 prijavu	 prilažu:	 životopis,	 presliku	 diplome	 o	 odgovarajućoj	
stručnoj	 spremi,	 odnosno	 akademskome	 stupnju	 te	 ovjeren	 prijepis	 svih	 ocjena	 sa	
studija	 s	 izračunatom	 srednjom	 ocjenom	 kao	 dokaz	 o	 ispunjenome	 uvjetu	 za	 upis	 na	
doktorski	studij	u	području	humanističkih	znanosti.	
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Na	 natječaj	 se,	 pod	 ravnopravnim	 uvjetima,	 imaju	 pravo	 javiti	 osobe	 obaju	 spolova.	
Pristupnici	koji	se	pozivaju	na	pravo	prednosti	prilikom	zapošljavanja	prema	posebnim	
propisima	 dužni	 su	 priložiti	 i	 sve	 potrebne	 dokaze.	
(https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843)	
	
Rok	za	podnošenje	prijava	na	natječaj	je	30	dana	od	dana	objave	u	Narodnim	novinama.		

Natječaj	 se	 objavljuje	 i	 u	 dnevnome	 tisku,	 na	 mrežnoj	 stranici	 Instituta	 i	 EURAXESS.	
Prijave	s	dokumentacijom	podnose	se	na	adresu:	Institut	za	hrvatski	jezik	i	jezikoslovlje,	
Ulica	Republike	Austrije	16,	10	000	Zagreb,	 s	obveznom	naznakom	»Za	natječaj«	 (i	uz	
navođenje	radnoga	mjesta	na	koje	se	prijava	odnosi).	Zakašnjele	se	prijave	i	prijave	bez	
dokaza	o	traženim	uvjetima	neće	razmatrati.		

O	 rezultatima	 izbora	 pristupnici	 će	 biti	 obaviješteni	 pisanim	 putem	 ili	 putem	
elektroničke	pošte.	Mole	se	kandidati	da	uz	prijavu	navedu	e-mail	adresu	odnosno	broj	
mobitela,	kako	bi	ih	se	na	taj	način	moglo	pozvati	na	razgovor.	Poslodavac	će	koristiti	i	
dalje	 obrađivati	 osobne	 podatke	 u	 svrhu	 provedbe	 natječajnog	 postupka	 sukladno	
propisima	koji	 reguliraju	zaštitu	osobnih	podataka.	Natječajna	dokumentacija	odnosno	
podatci	 o	 kandidatima	 čuvaju	 se	 šest	mjeseci	 od	 završetka	 natječaja,	 a	 dulje	 u	 slučaju	
sudskog	 ili	 sličnog	postupka,	 u	 kojem	slučaju	 se	 čuvaju	do	 završetka	postupka.	Nakon	
isteka	roka	čuvanja	dokumentacija	se	uništava,	s	time	da	svaki	kandidat	po	isteku	roku	
čuvanja	može	preuzeti	svoju	dokumentaciju.	
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