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Na temelju Odluke Senata o pokretanju programa otvaranja novih radnih mjesta asistenata čije se 

financiranje osigurava sredstvima sastavnica i zajedničkim sveučilišnim sredstvima od 2. travnja, te dvjema 

odlukama Senata sa sjednica održanih 20. svibnja i 10. lipnja, na Sveučilištu u Zagrebu raspisat će se natječaj 

za ukupno 44 radnih mjesta za zapošljavanje asistenata na devet sastavnica Zagrebačkog sveučilišta. 

Riječ je o pet asistentskih mjesta na Akademiji dramske umjetnosti, jednom mjestu na Akademiji likovnih 

umjetnosti, 10 mjesta na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, tri mjesta na Fakultetu organizacije i 

informatike u Varaždinu, tri mjesta na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, četiri mjesta na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu, jednom mjestu na Šumarskom fakultetu, 10 mjesta na Filozofskom fakultetu te 

sedam mjesta na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s Odlukom Senata, natječaj za 

zapošljavanje asistenata raspisuju sastavnice, a asistenti će biti zaposleni na vrijeme od tri godine. 

Sveučilište u Zagrebu financijski će poduprijeti ovaj program osiguravanjem 40% potrebnih sredstava za 

financiranje bruto plaće asistenata kroz razdoblje od tri godine, dok će ostalih 60% sredstava osigurati 

sastavnica.  

Sredstva za pokretanje programa zapošljavanja mladih asistenata Sveučilište u Zagrebu osiguralo je 

temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u ak. god. 

2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., a riječ je o ukupno oko 9,7 milijuna kuna.  

Podsjetimo, svrha pokretanja ovog sveučilišnog programa otvaranja novih radnih mjesta je kratkoročno i 

djelomično prevladavanje problema s nemogućnošću zapošljavanja novih asistenata na sastavnicama 

Sveučilišta u Zagrebu dok se na nacionalnoj razini ponovno ne uspostavi stabilan sustav koji je poremećen 

od 2012. godine nadalje. Pritom ovaj sveučilišni program ne može zamijeniti druge oblike zapošljavanja 

asistenata na nacionalnoj razini, već mu je glavni cilj ublažavanje sadašnjeg kritičnog stanja. 

Na temelju Odluke Senata, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu mogle su svoje prijedloge dostaviti posebnom 

povjerenstvu do 30. travnja. Ovo povjerenstvo potom je razmotrilo pristiglu dokumentaciju i na temelju 

procjene ispunjavanja kriterija propisanih Odlukom, Rektorskom kolegiju u širem sastavu i Senatu 

Sveučilišta u Zagrebu, predložilo pokretanje postupka za raspisivanje natječaja za ukupno 44 asistentskih 

mjesta na devet sastavnica. 

Podsjetimo, na temelju Odluke Senata, Sveučilište u Zagrebu osiguralo je sredstva za otvaranje do 55 novih 

radnih mjesta za asistente na sastavnicama. Ostatak planiranih sredstava koja nisu iskorištena ove godine, 

usmjerit će se na raspisivanje natječaja i zapošljavanje asistenata u okviru sveučilišne inicijative u sljedećoj 

akademskoj godini. 

                                     

S poštovanjem, 

  mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 


