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Slavonski Brod, 7. listopada 2021. godine  

 

Stručno Povjerenstvo u sastavu: 

1. Doc. dr. sc. Marijan Šabić, predsjednik Povjerenstva 

2. Prof. dr. sc. Ivana Vidović Bolt, član Povjerenstva 

3. Doc. dr. sc. Irena Krumes, član Povjerenstva 

 

Stručno Povjerenstvo za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju 

poslijedoktorand, za Interdisciplinarna područja znanosti, znanstveno polje Kroatologija, na određeno 

vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u 

Slavonskom Broda imenovano je Odlukom Privremenog stručnog vijeća Odjela društveno-

humanističkih znanosti Sveučilište u Slavonskom Brodu KLASA:  640-03/21-03/008; URBROJ: 

2178/01-39-02-02-21-01 od 30. kolovoza 2021. godine i objavljuje 

 

POZIV NA II. RAZINU SELEKCIJSKOG POSTUPKA  

kandidatima natječaja za izbor jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom 

zvanju poslijedoktorand, za Interdisciplinarna područja znanosti, znanstveno polje Kroatologija, 

na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Odjelu društveno-humanističkih znanosti 

Sveučilišta u Slavonskom Broda (Natječaj Sveučilišta u Slavonskom Brodu Narodne novine broj: 

97/2021 od 3.9.2021. godine, točka 3. natječaja) 

 

I. II. razina selekcijskog postupka (provjera znanja i motivacije) s kandidatima natječaja za izbor jednog 

izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktorand, za Interdisciplinarna 

područja znanosti, znanstveno polje Kroatologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na 

Odjelu društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta u Slavonskom Broda, održat će se četvrtak, 14. 

listopada 2021. u 17:30, putem platforme Zoom. 

 

https://us05web.zoom.us/j/83625880942?pwd=RGU2QlkzRURZeHlMSUJ2Zi9JMC9ndz09 

 

Meeting ID: 836 2588 0942 

Passcode: Nyfzq8 

 a prema sljedećem rasporedu: 

1. Dr. sc. Josip Jagodar – 17:30 

 

II. Provjera znanja provest će se iz područja kroatologije i metodologije visokoškolske nastave. 

III. Kandidat koji ne pristupi II. razini selekcijskog postupka, smatrati će se da je povukao prijavu na 

natječaj i neće se smatrati kandidatom natječajnog postupka. 

 

 

                                              Predsjednik Povjerenstva:  

     

         
                                                                                              Doc. dr. sc. Marijan Šabić, zn. sav. 

 

Dostavlja se: 

- Web stranica/Kandidatima natječaja 

- Pismohrana Sveučilišta/Odjela 
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