Na temelju Obavijesti o rezultatima vrednovanja prijava na natječaj ''Projekt razvoja karijera mladih istraživača izobrazba novih doktora znanosti'' (KLASA: 003-18/18-08/01; URBROJ: 1-03/02-18-2) Hrvatske zaklade za
znanost i Odluke Vijeća Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci, Odjel za informatiku raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za izbor:
1. jednog doktoranda/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta (m/ž) iz znanstvenog
područja: Društvene znanosti, znanstvenog polja: Informacijske i komunikacijske znanosti, na
određeno vrijeme (vrijeme trajanja projekta), u punom radnom vremenu, na projektu: ''RAASS Automatsko raspoznavanje akcija i aktivnosti u multimedijalnom sadržaju iz domene sporta'' pod
mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Ivašić-Kos;
Obvezni uvjeti:
Pristupnici moraju osim uvjeta propisanih Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03,
198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), ispunjavati sljedeće
uvjete:
 završeni odgovarajući diplomski ili integrirani studij,
 prosjek ocjena koji osigurava upis doktorskoga studija.
Dodatni kriteriji:
 dosadašnja priznanja, nagrade i sl. za izvrsnost u studiranju i/ili istraživačkom radu,
 sudjelovanje u znanstveno-istraživačkom radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim
konferencijama.
Drugi kriteriji prema dogovoru s mentorom
 izvrsne programerske vještine i matematička znanja
 primjena metoda strojnog ili dubokog učenja
 sposobnost kritičkog mišljenja
Prijavi na natječaj prilaže se:
- životopis s opisom znanstvenoga i stručnoga rada,
- domovnica ili dokaz o državljanstvu druge države,
- preslika diplome ili potvrde kao dokaz o završetku odgovarajućeg diplomskog ili integriranog studija u
odgovarajućem području,
- prijepis ocjena s prethodnih razina studija,
- motivacijsko pismo,
- diplomski rad, ukoliko je javno dostupan,
Svi pristupnici su dužni prijavu i svu popratnu dokumentaciju dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u).
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta/prednosti natječaja podnose se poštom ili osobno na adresu:
Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku, Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka.
Rok zaprimanja prijava je 30 dana od dana objavljivanja natječaja koji je zadnji objavljen u odgovarajućim
medijima.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da Sveučilište u Rijeci kao voditelj zbirke osobnih podataka
može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja natječajne procedure, sukladno
odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti
podataka (NN 42/18).
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