
VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU  raspisuje 
NATJEČAJ 

1. za prijam nastavnika na radno mjesto predavača ili višeg predavača u znanstvenom 
području Biomedicine i zdravstva, znanstvenom polju Kliničke medicinske znanosti, 
znanstvenoj grani Fizikalna medicina i rehabilitacija, na neodređeno vrijeme, s punim 
radnim vremenom. 

2. za izbor nastavnika u nastavno zvanje i radno mjesto predavača u znanstvenom 
području Društvenih znanosti, znanstvenom polju Kineziologija, znanstvenoj grani 
Kineziterapija i prilagođena tjelesna aktivnost, na neodređeno vrijeme, s punim radnim 
vremenom. 

3. za izbor nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području 
Humanističkih znanosti,  znanstvenom polju Filologija, znanstvenoj grani Anglistika.  

 
Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 63/11) i uvjete Vijeća veleučilišta i 
visokih škola. 
 
 
Uz prijavu na natječaj pod točkom 1. pristupnici trebaju priložiti: 

- životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti, 
- odluku o izboru u nastavno zvanje (izvornik ili ovjerena preslika), 
- ovjerenu presliku radne knjižice, 
- ovjerenu presliku diplome, 
- ovjerenu presliku domovnice. 
 
 
Uz prijavu na natječaj pod točkom 2. i 3. pristupnici trebaju priložiti: 

– životopis i izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti, 
– dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje (izvornici ili ovjerene preslike), 
– popis radova i one radove koji su relevantni za izbor u zvanje (preslike objavljenih radova       
dostaviti u elektroničkom obliku na CD-u u PDF-formatu), 
– ovjerenu presliku diplome, 
– ovjerenu presliku domovnice. 
 

 

Obrasce prijave na natječaj i upute treba preuzeti u tajništvu Veleučilišta, Županijska 50, Vukovar, 
ili na Internetu na adresi http://www.vevu.hr 
Prijave na natječaj šalju se preporučeno poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave, na 
adresu: VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU, 32 000 VUKOVAR, ŽUPANIJSKA 50, s 
naznakom »ZA NATJEČAJ«, ili predaju osobno na istu adresu. 
Pristupnici natječaju za prijavu na natječaj pod točkom 1., 2. i 3. natječaja dužni su životopis i 
izvješće o nastavnoj, stručnoj i znanstvenoj djelatnosti dostaviti i u elektroničkom obliku na 
adresu: natjecaji@vevu.hr 
U prijavi treba naznačiti točku natječaja na koju se prijava odnosi. 
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 
 


