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POZIV NA PISANO TESTIRANJE I RAZGOVOR 

 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika 

u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja 

iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane 

anglistike, objavljen 25. rujna 2020. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti (www.foozos.hr), 28. rujna 2020. godine u Glasu Slavonije,  na službenom 

internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora Euraxess, na mrežnim 

stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.unios.hr), 29. rujna 2020. 

godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 30. rujna 2020. godine u 

Narodnim novinama (broj 106/2020).  

 

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog suradnika 

u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, 

znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike,  razmotrilo je sve pristigle prijave na 

natječaj, te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih 

uvjeta natječaja. 

 

Provjeri motivacije mogu pristupiti samo oni kandidati koji su dostavili pravovremenu i 

potpunu dokumentaciju, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. 

 

Osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koje nisu podnijele pravovremenu i 

potpunu prijavu na javni natječaj, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj i 

ne mogu pristupiti provjeri motivacije. 

 

Pisano testiranje i kratak motivacijski razgovor s kandidatima održat će se dana 25. 

studenog 2020. godine u 11:30 sati u Vijećnici upravne zgrade Fakulteta za odgojne i 

obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek. 

 

Prema utvrđenoj listi kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, na pisano 

testiranje i razgovor pozivaju se kandidati kako slijedi u tablici 1. 

 

Tablica 1. 

 

R. br. Ime i prezime kandidata 

1. Željka Starčević 

2. Sanja Matković 

3. Iva Grubišić Ćurić 
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Ako kandidat ne pristupi pisanom testiranju i razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na 

javni natječaj, isključuje se iz daljnjeg postupka i više se ne smatra kandidatom u postupku. 

 

Pisano testiranje i razgovor provodi Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika u stručno zvanje 

i na radno mjesto stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog 

područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane anglistike. 

 

Kandidat je dužan, radi provjere identiteta, donijeti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću 

identifikacijsku ispravu s fotografijom, te ako nema identifikacijsku ispravu, isključuje se iz 

pisane provjere znanja i više se ne smatra kandidatom u postupku. 

 

Napomena: 

Provjera motivacije/razgovor obavljat će se uz poštivanje svih epidemioloških mjera za 

zaštitu od bolesti COVID 19 i uz obvezno nošenje zaštitnih maski. 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora jednog 

zaposlenika u stručno zvanje i na radno mjesto stručnog 

suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz 

znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog 

polja filologije, znanstvene grane anglistike 

 

 


