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POZIV NA PROVJERU MOTIVACIJE/RAZGOVOR 

 

 

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

naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, 

znanstvenog polja logopedije, objavljen 28. listopada 2021. godine na mrežnim stranicama 

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku, u Glasu Slavonije i 29. listopada 2021. godine u „Narodnim novinama“ 

(broj 117/2021).  

 

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

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), 

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 te više se ne smatra kandidatom u postupku. 

 

Provjera motivacije/razgovor s kandidatima održat će se  

u utorak, 22. ožujka 2022. godine 

putem aplikacije Zoom. 

 

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te 

je putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi obavijestilo kandidate o provjeri 

motivacije/razgovoru i dostavilo im poveznicu za pristup Zoom sastanku. 
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Provjeru motivacije/razgovor provodi Povjerenstvo za izbor četiri suradnika u naslovno 

suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja 

logopedije. 

 

 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora četiri suradnika u 

naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog 

područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije 

 

 

 


