
 

 

 

KLASA: 602-04/20-01/01 

URBROJ: 2158/80-01-20-15 

Osijek, 29. svibnja 2020. 

        Kandidatima na natječaj 

 

PREDMET: Poziv na razgovor s Povjerenstvom (intervju) 

 

Poštovani, 

sukladno Natječaju za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju 

poslijedoktoranda i  suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za programsko inženjerstvo na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom koji je obavljen 29. travnja 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 jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju 

poslijedoktoranda i  suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja 

Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za programsko inženjerstvo na 

određeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek, poziva na razgovor (intervju) jednu kandidatkinju koja 

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

• dr. sc.  Ivana Hartmann Tolić, iz Tenje, Ulica Petra Berislavića 30  

 

Razgovor s Povjerenstvom (intervju) održat će se u utorak, 02. lipnja 2020. godine u 

Vijećnici Fakulteta u 8,00 sati na adresi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, Osijek. 

 

Uputa i obavijest kandidatu 
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 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 jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju 

poslijedoktoranda i  suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog 

područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za programsko 

inženjerstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

Osijek: 

Prof. dr. sc. Goran Martinović 

 

__________________________  

 

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

