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edukacija

P il ot- radionic e z a doktorande
na Sveučilištu u prosincu
PRIREDILA:

PETRA ŠIMUNDIĆ
P r ojek t om mo der n i zacije doktorske izobrazbe ( ODO ) žele se stvoriti preduvjeti za unaprjeđenje profesionalnih i osobnih
kompetencija doktoranada
u skladu s novim zahtjevima
tržišta rada i standardima
Hrvatskoga kvalifikacijskog
okvira (HKO). Naime, činjenica je da sve veći broj mladih
doktora znanosti posao pronalazi izvan akademske zajednice. Kako bi što uspješnije odgovorili na nove izazove
u razvoju karijere, potrebno
ih je pripremiti na očekivanja koja od njih imaju potencijalni poslodavci. Rezultate
Istraživanja trenutne razine profesionalnih i osobnih
kompetencija doktoranada i

ještine vo enja

redavač rof. dr. sc.
osanda Muli , prorektorica za nastavu Sveučilišta u Splitu
Sudjelovanje u projektu
„Modernizacija doktorske
izobrazbe kroz implementaciju HKO-a – ODO “
bilo je jedno zanimljivo i
korisno iskustvo i zbog same činjenice da sam nedavno stupila na dužnost
prorektorice za nastavu
Sveučilišta u Splitu. Naime, ov im projektom se
žele stvoriti preduvjeti za
unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada, što je
svakako i jedan od mojih
ciljeva. ladi doktori znanosti trebaju težiti što većoj znanstvenoj izvrsnosti
ali i cjeloživotnom usavršavanju, ulaganju u sebe
stjecanjem dodatnih vještina. Vještine vođenja su
dodatne kompetencije koje
doktorand treba steći i to
razvojem dodatnih vještina komunikacije, timskog
rada i upravljanja ljudima.
Učinkovita komunikacija uključuje jasno pisanje
i izražavanje, argumentiranje, prenošenje ideja i
znanja različitom auditoriju, u formalnim i neformalnim situacijama, kao i
naravno doprinos popularizaciji same znanosti.
Timski rad podrazumijeva produktivnu surad-

rojekt odernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju rvatskoga
kvali kacijskog okvira O O , o kojemu
smo već pisali u niversitasu, došao je u fazu
održavanja prvih pilot-radionica na svim
javnim sveučilištima u rvatskoj
Istraživanja očekivanja poslodavaca od zaposlenika s doktoratom znanosti koristimo u
izradi kurikuluma za razvoj
dodatnih vještina doktoranada koji će se moći implementirati u sklopu programa doktorskih studija u RH. Prvi korak
implementacije kurikuluma
na hrvatska sveučilišta je trening trenera, odnosno usavršavanje akademskog osoblja i priprema za održavanje pilot-radionica na matičnom sveučilištu.
nju s mentorima i kolegama unutar institucije u kojoj djeluju kao i unutar šire
znanstvene zajednice, razumijevanje drugih, stvaranje
novih i održavanje postojećih kontakata te samim tim
doprinos uspjehu cijelog tima. esto je istraživanje
doktoranda samostalna aktivnost, međutim ne smijemo zanemariti razvijanje
vještina timskog rada.
Vještine vođenja uključuju i vještine upravljanja
ljudima. esto su se i naši
doktorandi našli u konfliktnim situacijama ali i situaciji nerealnih očekivanja koja su pred njih stavljena. Naučiti se nositi s kritikama i
upoznati se s tehnikama rješavanja sukoba nikako neće
biti naodmet.
O svemu navedenom govoriti ćemo na radionicama za naše doktorande koje
ovom prilikom pozivam da
nam se svakako pridruže.

stite profesionalne i osobne kompetencije u sv rhu
nji hove bolje pr i lagodbe
potrebama istra živačkog
i go sp o d a r skog s ek t or a ,
te tržišta rada. Planirano
je da se u okviru radionice obrade teme iz područja
inovacija, poduzetništva i
intelektualnog vlasništva.
Radionica će također omogućiti stjecanje znanja vezanih uz metode istraživanja, te poticanja kreativnosti, inovativnog rješavanja
problema i kritičkog razmišljanja u cilju učinkovitog
savlad ava nja istra ž ivač kih izazova. ilj radionice
je poboljšanje istraživačkih
vještina i tehnika doktoranada neovisno o području
istra živa nja kojim se bave. R adion ica je besplatna, a prijaviti se mogu svi
studenti poslijediplomskih
studija Sveučilišta u Splitu.

Najljubaznije zahvaljujemo sastavnicama koje su se
odazvale pozivu za imenovanje akademskog kadra koji
će provoditi radionice te naravno prorektorici Rosandi ulić, prodekanici erici
Slišković, profesoru Tončiju
avčeviću i docentu osipu
orinczu na angažmanu i
doprinosu ovom projektu. Radionice iz područja transfernih vještina za kontinuirani
razvoj profesionalnih i osobnih kompetencija doktoranada tijekom doktorskog studija održat će se kroz prosinac
na Sveučilištu u Splitu, njih
4 od ukupno 15 u Hrvatskoj.
edan trener održava radionicu iz jedne teme, a riječ je
o temama Vještine vođenja,
Profesionalna učinkovitost,
Planiranje karijere i Umijeće
komunikacije.
će kompetencije aktivno
upravljanje profesionalnim razvojem, uočavanje
mogućnosti razvoja karijere u određenom području, povezivanje s ljudima u
istom području, te dobru
prezentaciju znanja, vještina i iskustva u životopisu. Kao prvi korak u smjeru navedenog pozivam sve
doktorande da se prijave
na pilot radionice u sklopu ODO projekta.

ije e
ko unikacije

laniranje karijere

ro e ionalna
učinkovito t

redavač Doc. dr. sc. osip orincz, akultet elektrote nike, strojarstva i
rodogradnje
S
Organizirat ću radionicu n a temu u n apre đenja
profesionalne učinkovitosti doktoranda. Radionica
je namijenjena sv im studentima doktorskih studija koji žele unaprijediti vla-

redavač zv. prof. dr.
sc. Merica Sliškovi , omorski fakultet
S
Na trećoj radionici pod
nazivom Planiranje karijere obrađivat će se teme vezane uz razvoj karijere studen at a n a kon zav r šenog
doktorskog stud ija. Na ime, kako bi mogli uspješno
upravljati svojim profesionalnim razvojem i odabirati područje daljnje karijere,
moraju razviti određene vještine. One uključuju sljede-

redavač zv. prof. dr.
sc. onči avčevi , ineziološki fakultet
S
U sklopu pilot-radionice
na temu „Umijeće komunikacije“ obradit će se teme
iz područja interpersonalne komunikacije i osobnog
razvoja, tipologizacije komunikacije, upravljanja
odnosima i sadržajima te
psihodinamike komunikacije. Posebna pažnja posvetit će se stjecanju komunikacijskih vještina kao
čimbenika osobnog unaprjeđenja, usvajanju tehnika vođenja i upravljanja
te rješavanju konfliktnih
situacija. Navedene teme
namijenjene su poboljšanju vlastite efikasnosti,
razumijevanju međuljudskih odnosa te podizanju
učinkovitosti u timskom
radu.

UMJETNIČKA AKADEMIJA U SPLITU
objavljuje
N A T J E Č A J (m/ž)
za izbor u naslovna zvanja
Predavača u području umjetnosti, polje likovne umjetnosti, grana
animirani film i novi mediji (naslovno zvanje).
Asistent u području umjetnosti,polje likovne umjetnosti, grana
animirani film i novi
mediji (naslovno zvanje).
Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Prijava na natječaj mora
sadržavati životopis, preslik dokaza o
državljanstvu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i izvješće o
umjetničkoj i nastavnoj aktivnosti.
Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od objave natječaja na
adresu:
Umjetnička akademija u Splitu, Zagrebačka 3, 21000 Split.

SVEUČILIŠTE U SPLITU, FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE, objavljuje
NATJEČAJ
Za izbor:
1. jednog nastavnika naslovno nastavno zvanje predavača za
znanstveno područje tehničkih znanosti, polje strojarstvo, grana
brodostrojarstvo;
2. jednog poslijedoktoranda za rad na projektu“Mjerenja svojstava
Higgsovog bozona i potraga za novom fizikom detektorom CMS”,
na određeno vrijeme;
3. jednog doktoranda na radno mjesto stručnog suradnika na projektu“Mjerenja svojstava Higgsovog bozona i potraga za novom
fizikom detektorom CMS”, na određeno vrijeme;
Pristupnici pod točkom 1. do 3. moraju ispunjavati uvjete propisane
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N.
123./03., 105./04., 174./04., 46./07., 45./09., 63./11. i 94./13.).
Natječaj traje 30 dana od dana objave.
4. projekt menadžer s 50% radnog vremena za rad na projektu“Sigurnija i učinkovitija kogeneracijska/trigeneracijska postrojenja”- 1
izvršitelj na određeno vrijeme.
Uvjeti:
- VSS;
- radno iskustvo: 1 godina;
- iskustvo rada na poslovima upravljanja projektima financiranih od
strane EU.
Uz prijavu na natječaj kandidati su DUŽNI PRILOŽITI:
- životopis;
- dokaz o radnom iskustvu;
- dokaz o iskustvu i znanjima koja se traže u uvjetima natječaja;
- preslik domovnice;
- preslik rodnog lista;
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi.
- uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Natječaj traje 8 dana od dana objave.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova N.N. 116/03.
Sve informacije mogu se dobiti u Službi za upravno-pravne poslove
Fakulteta.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na
adresu: Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu,
Ruđera Boškovića 32., 21000 Split.
Nepravovremene prijave i prijave bez dokaza o ispunjavanju uvjeta
neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom
roku.

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU
objavljuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA
Poništava se i mijenja dio natječaja (točka 8.) objavljenog u„Universitasu“, dana 29. rujna 2014. godine, u dijelu koji se odnosi na izbore
u zvanja (i na odgovarajuća radna mjesta), pod točkom 8:
8.. jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole i na
odgovarajuće radno mjesto, u znanstvenom području društvenih
znanosti, za polje ekonomija, za granu računovodstvo
mijenja se i glasi:
8.. jednog nastavnika u nastavno zvanje profesor visoke škole u trajnom zvanju profesora visoke škole i na odgovarajuće radno mjesto,
u znanstvenom području društvenih znanosti, za polje ekonomija,
za granu računovodstvo.
Ostali dio natječaja ostaje nepromjenjen.

