Na temelju članka 38. st. 2. Zakona o Ustanovama i članka 51. Statuta Pučkog otvorenog
učilišta Buje-Universitá popolare aperta di Buie, Upravno vijeće na temelju Odluke od
15.02.2017.g. raspisuje
NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice
Pučkog otvorenog učilišta Buje – Universitá popolare aperta di Buie
Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:
- završen preddiplomski i diplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u
kulturi ili obrazovanju ili osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni ili stručni
studij i najmanje deset godina radnog iskustva u kulturi ili obrazovanju. Uvjetima
stručne spreme udovoljavaju i osobe koje su stekle višu ili visoku stručnu spremu
sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj
djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04.,
174/04., 02/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15).“
- mora uz prijavu na natječaj priložiti popis radova i prijedlog programa rada Učilišta
- da se aktivno služi hrvatskim i talijanskim jezikom
- da se odlikuje radnim,stručnim i organizacijskim sposobnostima
- da ima hrvatsko državljanstvo.
Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:
1) diplomu o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
2) dokaz o poznavanju talijanskog jezika,
3) dokaz o radu na području kulture ili obrazovanja s popisom obavljenih radova,
4) domovnicu (izvornik ili ovjerena preslika),
5) uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno da nije pokrenut istražni ili kazneni postupak
(izvornik),
6) prijedlog plana rada i razvoja Učilišta,
7) životopis.
Ravnatelj/ica se bira na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu:
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE BUJE-UNIVERSITA´ POPOLARE APERTA DI BUIE
NATJEČAJ ZA RAVNATELJA/ICU– NE OTVARAJ
Trg Josipa Broza Tita 6, 52460 Buje
Natječaj je otvoren od 20.veljače 2017. do 27. veljače 2017.
Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Buje

