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POZIV NA PROVJERU MOTIVACIJE/RAZGOVOR 

 

 

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

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju višeg stručnog suradnika u 

sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, 

znanstvenog polja biologije i radno mjesto višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i 

visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije, 

na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, objavljen 14. siječnja 2022. godine na 

mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, na mrežnim stranicama 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama“ (broj 6/2022), na 

mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenom internetskom portalu za 

radna mjesta Europskog istraživačkog prostora Euraxess i 16. siječnja 2022. u dnevnom listu 

24sata.  

 

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom 

zvanju i radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz 

znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije 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 četvrtak, 3. ožujka 2022. godine 

u Praktikumu iz prirodoslovlja, učionica 24, I. kat, Cara Hadrijana 10 d,   

s početkom u 10.00 sati 

 

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom 

zvanju i radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz 
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znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije, utvrdilo je listu 

kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.  

 

Kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji se pozivaju na razgovor, 

Povjerenstvo je obavijestilo putem elektroničke pošte koju su naveli u prijavi na natječaj. 

 

Provjeru motivacije/razgovor provodi Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na 

radno mjesto I. vrste u stručnom zvanju i radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja 

biologije. 

Razgovor će se održati u skladu s epidemiološkim mjerama. 

 

 

Povjerenstvo za provedbu postupka izbora jednog 

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u stručnom 

zvanju i radnom mjestu višeg stručnog suradnika u sustavu 

znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja 

Prirodnih znanosti, znanstvenog polja biologije 

 

 

 


