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POZIV NA RAZGOVOR (INTERVJU)  

 

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

suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog 

područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, objavljen 25. rujna 2020. godine 

na mrežnim stranicama Fakulteta, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku, 28. rujna  2020. godine u Glasu Slavonije, na službenom internetskom portalu za 

radna mjesta Europskog istraživačkog prostora Euraxess, 29. rujna 2020. godine na mrežnim 

stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te 30. rujna 2020. godine u Narodnim novinama 

(broj 106/2020).  

 

U tekstu javnog natječaja navedeno je da će za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju 

formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu prijavu sa svim traženim 

dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja, provesti testiranje/razgovor, a o mjestu i vremenu 

održavanja pisanog testiranja/razgovora biti će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za 

odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr.  

 

Povjerenstvo za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno 

mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja 

kineziologija razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj, te je utvrdilo pravovremenost, 

potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta natječaja. 

 

Sukladno članku 8. i članku 14. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na 

Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Povjerenstvo provodi samo obvezujući dio 

natječajnog postupka i to razgovor s kandidatima (intervju). 

 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj i 

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

 

Razgovor s kandidatima održat će se dana 30. studenog 2020. godine u 13.00 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, Stručno 

povjerenstvo na  razgovor poziva kandidatkinju kako slijedi u tablici 1. 

 

Tablica 1. 

 

R. br. Ime i prezime kandidatkinje 

1. Ivana Klaričić 
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Napomena: 

Razgovor će se obavljati uz poštivanje svih epidemioloških mjera za zaštitu od bolesti 

COVID- 19 i uz obvezno nošenje zaštitnih maski. 

 

 

 

 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora jednog suradnika 

u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto 

poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih 

znanosti, znanstvenog polja kineziologija na Fakultetu za 

odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


