
Temeljem  čl. 25, st.1. Kolektivnog Ugovora za znanost i visoko obrazovanje (19/09)  te čl. 12 Pravilnika 
o raspisivanju i provedbi natječaja za zapošljavanje na službenička i namještenička radna mjesta na 
Sveučilištu  u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet objavljuje:  

 
 
 

REZULTATE 
NATJEČAJA  ZA IZBOR 

 
- jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor 

iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija u radni odnos 
na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za logistiku i menadžment u 
pomorstvu i prometu – izabran je dr. sc. Borna Debelić. 

 
- jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto izvanredni profesor 

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvena 
grana anglistika u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom pri 
Katedri za strane jezike – izabrana je dr. sc. Sandra Tominac Coslovich. 

 
- jednog nastavnika/ice u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docent iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika 
u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom pri Katedri za strane 
jezike izabrana je dr. sc. Irena Bogunović. 

 
- jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktorand iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija u radni odnos na određeno 
vrijeme s punim radnim vremenom u Zavodu za logistiku i menadžment u pomorstvu i 
prometu – izabrana je dr. sc. Gorana Mudronja. 

  
- jednog nastavnika/ice u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto predavač iz područja 

prirodnih znanosti, polja matematika u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim 
radnim vremenom pri Katedri za prirodne znanosti - izabrana je Martina Žuškin, prof.  

 
- jednog suradnika/ice u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja tehničkih 

znanosti, polje tehnologija prometa i transport u radni odnos na određeno vrijeme od 3 
godine s punim radnim vremenom u Zavodu za tehnologiju i organizaciju u pomorstvu i 
prometu – izabrana je Ana Grbčić, mag. ing. traff. 

  
- jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistent iz područja tehničkih 

znanosti, polje tehnologija prometa i transport, u radni odnos na  određeno vrijeme s 
punim radnim vremenom u Zavodu za nautičke znanosti-  izabran je Marko Njegovan,  
mag. ing. pp. naut..  

  
 

 
 


