
EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište 
Trg J. F. Kennedyja 2 
10 000 Zagreb 
 

Klasa: 112-07/21-01/01 
Urbroj: 251-518-21-498 
 
Zagreb, 24. srpnja 2021. godine 
 

NATJEČAJ 

Za popunu radnog mjesta 

1. nastavnik psihologije – 1 izvršitelj (M/Ž), VSS 

- neodređeno, puno radno vrijeme 

- uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci 

- mjesto rada: 10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 2 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. 

 

Opći uvjeti:  

- stečen akademski stupanj doktora znanosti 

- sklonost nastavnom radu i prenošenju znanja 

- sklonost pisanju radova i znanstveno-istraživačkom radu 

- komunikacijske i interpersonalne vještine 

- visok stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu 

 

Dodatni kriteriji: prednost će imati kandidati koji su dosadašnjim odabirom studijskih, istraživačkih i 

stručnih aktivnosti pokazali interes za područje kojim se bave, koji posjeduju priznanja/nagrade i sl. 

za izvrsnost u studiranju i istraživačkom radu, koji su autori objavljenih radova, koji imaju valjani izbor 

u znanstveno-nastavno/nastavno zvanje, koji su osobno izlagali svoje radove na znanstvenim 

konferencijama, te koji vladaju engleskim jezikom. 

 

Opis poslova i obveze: 

- izvoditi sve oblike nastave (predavanja, vježbe, seminare, individualne i grupne konzultacije, 

ispite) utvrđene studijskim programom i izvedbenim planom u skladu s propisima koji 

uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje, 

- sudjelovati u stručnom i znanstvenom radu, 

- sudjelovati u stalnom obrazovanju i usavršavanju iz područja struke te iz didaktike i metodike 

nastave u zemlji i inozemstvu, 

- sudjelovati u informiranju i savjetovanju studenata, 

- sudjelovati u stručnim i istraživačkim projektima koje provodi EFFECTUS 



- sudjelovati u obavljanju ostalih aktivnosti EFFECTUS-a utvrđenih Statutom, općim aktima i 

ugovorom o radu 

 

Uz prijavu (u kojoj treba navesti osobne podatke: ime i prezime, adresu, kontakt podatke: broj 

mobitela, e-mail) potrebno je priložiti: 

- životopis 

- presliku diplome o stečenom obrazovanju 

 

Rok za podnošenje prijave je petnaest (15) dana od objave natječaja. 

Natječaj je objavljen dana 28.07.2021. godine u Narodnim novinama br. 85/2021 i na mrežnim 

stranicama. 

 

Prijave s potrebnom dokumentacijom treba dostaviti na adresu: 

EFFECTUS poduzetnički studiji – visoko učilište 

Trg J. F. Kennedyja 2 

10 000 Zagreb 

ili na e-mail adresu Tajnika EFFECTUS-a, gospođi Ivani Radman Livaji, struč. spec. oec.:  

iradman@effectus.com.hr 

 

Kandidatom se smatra osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete 

natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. 

EFFECTUS dostavljene podatke kandidata obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji 

uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja 

radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti. 

EFFECTUS pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje 

odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima. 

 

 

         Izv. prof. dr. sc. Robert Kopal 

                  dekan 


