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POZIV NA PROVJERU MOTIVACIJE/RAZGOVOR 

 

 

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

naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja kineziologija, objavljen 11. ožujka 2021. godine na mrežnim stranicama 

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti (www.foozos.hr) i 12. ožujka 2021. na mrežnim 

stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama“ (broj 

26/2021) i u „Glasu Slavonije“.  

 

Povjerenstvo za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Provjera motivacije/razgovor s kandidatima održat će se  

u utorak, 13. travnja 2021. godine 

u nastavnoj zgradi Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, u učionici broj 4,  

Cara Hadrijana 10, Osijek. 

 

Povjerenstvo za izbor tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija, utvrdilo je listu kandidata koji 

ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, te se na provjeru motivacije/razgovor pozivaju 

kandidati prema rasporedu kako slijedi u tablici 1. 
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Tablica 1. 

 

R. br. Ime i prezime kandidata Vrijeme održavanja razgovora 

1. Domagoj Vulić 10.00 sati 

2. Sonja Sabo 10.30 sati 

3. Tomislav Krvavac 11.00 sati 

 

 

 

 

 

Provjeru motivacije/razgovor provodi Povjerenstvo za izbor tri suradnika u naslovno 

suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

kineziologija. 

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 tri suradnika u 

naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

kineziologija 

 

 

 


