Na temelju članka 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb,
sanacijska upraviteljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb,
Mirogojska 8, oglašava
NATJEČAJ
za izbor kandidata/kandidatkinja za specijalističko usavršavanje iz:
I.

infektologije – jedna (1) specijalizacije iz infektologije

II.

pedijatrijske infektologije - jedna (1) specijalizacija iz pedijatrijske
infektologije

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:
- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem
zdravstvenog usmjerenja,
- odobrenje za samostalan rad.
Na natječaj se ravnopravno mogu prijaviti kandidati oba spola.
Mjerila za utvrđivanje redoslijeda pristupnika – kandidata utvrđena su Pravilnikom o
mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine Republike Hrvatske br. 83/15., dalje:
Pravilnik).
Uz prijavu na natječaj za specijalizaciju iz infektologije, odnosno specijalizaciju iz
pedijatrijske infektologije, koju su pristupnici dužni vlastoručno potpisati te životopis,
kandidati su dužni priložiti odgovarajuće dokaze (u presliku) o ispunjavanju uvjeta iz
natječaja i to:
1. diploma
2. uvjerenje o položenome stručnom ispitu
3. odobrenje za samostalan rad od nadležne komore
4. domovnica.
U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za odobravanje specijalizacije pristupnik prilaže
slijedeće dokaze i to:
1. preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale), te duljini
trajanja studija,
2. preslik prijepisa položenih ispita na studiju,
3. preslik nagrada za vrijeme studija (nagrada rektora Sveučilišta, nagrada dekana
Medicinskog fakulteta),
4. preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija, sukladno članku 3.
redni br. 4. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata,
5. popis objavljenih radova i kopije radova (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI,
SSCI, ako je pristupnik prvi autor ili koautor, radovi objavljeni »in extenso«, ako je
pristupnik prvi autor ili koautor i ostali radovi i sažeci, ako je pristupnik prvi autor ili
koautor),
6. preslik ugovora o radu ili preslik Radne knjižice ili Potvrda o radnom iskustvu, ako je
pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ( u općoj/obiteljskoj medicini ili u hitnoj

medicini), u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (u općoj/obiteljskoj medicini ili hitnoj medicini)
na otocima i/ili na području Republike Hrvatske čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, i
ako je radio kao doktor medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
7. preslik dokaza o sudjelovanju u Domovinskom ratu tijekom 1991. godine, odnosno
suglasno čl. 8. Pravilnika.
Ako pristupnik ne dostavi pojedine dokaze, s te osnove neće moći ostvariti odgovarajuće
bodove.
Pristupnici koji uz prijavu na natječaj dostave preslike tražene dokumentacije obvezni su
izvornike dokumenata predočiti prilikom odaziva na razgovor.
Redosljed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o
mjerilima za prijem specijalizanata (Narodne novine Republike Hrvatske br. 83/15).
Rok za prijavu za natječaj – 30.09. 2015. godine.
Prijave se šalju na adresu: Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb 10.000,
Mirogojska 8, s naznakom: »Prijava na natječaj za prijem specijalizanta pod I. iz
infektologije, odnosno pod II. iz pedijatrijske infektologije«.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Povjerenstvo za izbor specijalizanata će u roku od 15 dana, od dana završetka roka za prijavu
na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči zdravstvene
ustanove objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima, koje su stekli prema pojedinom
mjerilu iz članka 3. Pravilnika.
Razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima Povjerenstvo će obaviti u roku od 30 dana od
isteka roka za prijavu na natječaj.
O terminu razgovora s Povjerenstvom, svaki pristupnik će biti izvješćen pisanim putem ili
putem elektroničke pošte.
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Objavljeno: 17.09.2015.

