
 
 
Na temelju javnog natječaja za zapošljavanje jednog izvršitelja na radno mjesto II. vrste – viši stručni 
referent u Službi za studentske poslove, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu , (zamjena za 
bolovanje) objavljenog u „Narodnim novinama“ br. 79/20 od 10. srpnja 2020. obavještavamo vas da 
će Veleučilište provesti testiranje kandidata koji su zadovoljili formalne uvjete natječaja na sljedeći 
način: 
 

I. Provjera poznavanja rada na računalu održat će se 04. rujna 2020. u 11,00 sati u predavaonici 
broj 19, u prizemlju zgrade Veleučilišta. Sastojati će se od praktičnog rada na računalu u 
Microsoft Office paketu. Kandidati koji ostvare minimalno 70 % bodova smatrati će se da su 
osposobljeni za rad na računalu za radno mjesto viši stručni referent u Službi za studentske 
poslove.  
 

II. Kandidati koji ostvare više od 70 % ukupnih bodova moći će pristupiti provjeri znanja, 
sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za radno mjesto za koje je raspisan natječaj.  

 
III. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za radno mjesto za koje je 

raspisan natječaj održati će se 04. rujna 2020. u predavaonici br. 19 u 13,00 sati u prizemlju 
zgrade Veleučilišta.  
 

IV. Provjera će biti u pisanom obliku, a pitanja će se temeljiti na sljedećim izvorima:  

- Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  

- Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju  

- Pravilnik o studenskoj ispravi  

- Pravilnik o vođenju evidencija o studentima visokih učilišta  

- Pravilnik o studiranju na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu (dostupno na mrežnim 
stranicama Međimurskog veleučilišta u Čakovcu)  

- Statut Međimurskog veleučilišta u Čakovcu (dostupno na mrežnim stranicama 
Međimurskog veleučilišta u Čakovcu).  

 
V. Petero kandidata s najvećim brojem ostvarenih bodova na provjeri znanja, sposobnosti i 

vještina bitnih za obavljanje poslova (iz točke III.) bit će pozvani na razgovor u kojem će se kroz 
razgovor bodovati: način predstavljanja kandidata; interesi kandidata; profesionalni ciljevi i 
motivacija kandidata; dosadašnje radno iskustvo i rezultati provjere znanja sposobnosti i 
vještina bitnih za obavljanje poslova za koje je javni natječaj raspisan. Na temelju razgovora s 
kandidatima formirat će se konačna rang lista kandidata.  

 
Kandidati su obvezni na testiranje donijeti osobnu iskaznicu i masku za lice te se pridržavati svih 
propisanih epidemioloških mjera. Prije početka testiranja izvršiti će se uvid u osobnu iskaznicu radi 
utvrđivanja identiteta. Kandidati koji dođu bez osobne iskaznice neće moći pristupiti testiranju.  
 
Kandidati koji ne pristupe testiranjima smatrati će se da su povukli prijavu na natječaj.  
 
         

           Povjerenstvo za provedbu natječaja 


