
 

 

 

 

KLASA: 602-04/20-01/08 

URBROJ: 2158/80-01-20-01 

Osijek, 22. svibnja 2020. 

 

        Kandidatima na natječaj 

 

PREDMET: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju) 

 

Poštovani, 

sukladno Natječaju za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg 

istraživača za rad na projektu „DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o 

podacima i kooperativnim sustavima – KK.01.1.1.01.0009“ EFRR-poziv: „Vrhunska 

istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ referentna oznaka: KK.01.1.1.01.  na određeno 

vrijeme od 23 mjeseca s punim radnim vremenom koji je obavljen 13. svibnja 2020. godine u 

„Večernjem listu“, „Narodnim novima“, službenom internetskom portalu za radna mjesta 

Europskog istraživačkog prostora i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera 

u Osijeku i Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek te na 

Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Regionalnom uredu Osijek, Povjerenstvo za provedbu 

natječajnog postupka za izbor i prijam zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg 

istraživača za rad na projektu „DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o 

podacima i kooperativnim sustavima – KK.01.1.1.01.0009“ EFRR-poziv: „Vrhunska 

istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ referentna oznaka: KK.01.1.1.01.  na određeno 

vrijeme od 23 mjeseca s punim radnim vremenom na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek, poziva na razgovor (intervju) jednog kandidata koji 

ispunjava formalne uvjete Natječaja i koji je podnio potpunu prijavu na natječaj, i to: 

• Marija Dudjaka, mag. ing. comp, iz Osijeka, Ivana Gundulića 36A. 

 

Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održat će se u utorak, 26. svibnja 2020. godine u 

prostoriji K2-3 u 9,00 sati na adresi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek, Cara Hadrijana 10b (Kampus), Osijek. 

 

Uputa i obavijest kandidatu 

Povjerenstvo kroz razgovor s kandidatom utvrđuje znanje kandidata, interese, motivaciju za 

rad, kao i druge činjenice vezane uz poslove samog radnog mjesta za koji je raspisan natječaj. 

Razgovor se sastoji od  tri (3) pitanja. Maksimalan broj ostvarenih bodova na razgovoru je 60 

bodova, s tim da kandidat mora ostvariti minimum uspješnosti od 50% odnosno 30 bodova. 

Na temelju ukupnog broja ostvarenih bodova na razgovoru, Povjerenstvo utvrđuje rang listu 

kandidata. 

Radi utvrđivanja identiteta, kandidati su obavezni ponijeti osobnu iskaznicu ili drugu 

identifikacijsku ispravu s fotografijom te ju predočiti prije razgovora. Kandidat koji nema 

identifikacijsku ispravu neće moći pristupiti razgovoru i neće se smatrati kandidatom u 

natječajnom postupku. 

Ako kandidat ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj i neće se 

više smatrati kandidatom natječaja. 

 

 



Obavijest o rezultatima razgovora s Povjerenstvom te konačni rezultati (rang lista kandidata) 

biti će objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek https://www.ferit.unios.hr/. 

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za izbor i jednog 

zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađeg istraživača za rad na projektu „DATACROSS 

– Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima – 

KK.01.1.1.01.0009“ EFRR-poziv: „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“ 

referentna oznaka: KK.01.1.1.01.  na određeno vrijeme od 23 mjeseca s punim radnim 

vremenom na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek: 

 

 

Prof. dr. sc. Goran Martinović 

 

https://www.ferit.unios.hr/

