
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. 09/21 od 3. veljače 2021. 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 26. veljače 2021. u 08,00 sati u predavaonici broj 
19, u prizemlju zgrade Veleučilišta. Sastojati će se od praktičnog rada na računalu u Microsoft Office 
paketu.  
 
II. Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova za radno mjesto za koje je 
raspisan natječaj održat će se 26. veljače 2021. u predavaonici br. 19 u 12,00 sati u prizemlju zgrade 
Veleučilišta.  
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 studentskoj 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).  

 
III. Način bodovanja, odnosno bodovna vrijednost određuje se tako da je donja granica prolaznosti 
minimum 50% ostvarenih bodova, odnosno minimum ostvarenih bodova koje kandidat mora ostvariti 
na pisanoj provjeri znanja kako bi mogao pristupiti razgovoru (intervju) pred Povjerenstvo za provedbu 
javnog natječaja. 
 
IV. Rezultati pisane provjere znanja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta i pozvat će se 
kandidati koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja u određenom terminu na razgovor pred 
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja najkasnije u roku od pet (5) dana od dana objave rezultata 
pisane provjere znanja. 
Kroz razgovor će se bodovati: 
način predstavljanja kandidata; komunikacijske vještine i pripremljenost za razgovor; 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. 
 
V. Nakon provedenog razgovora s kandidatima Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja sastavit će 
rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova ostvarenih na pisanoj provjeri znanja i 
bodova ostvarenih na razgovoru (intervju) s kandidatima. Rang lista kandidata biti će objavljena na 
mrežnim stranicama Veleučilišta.   
 
Kandidati koji se pozivaju na testiranje: 
 

Kandidati koji se pozivaju na testiranje 

Rbr. Ime  Prezime 

1 Antoneta  Kući 

2 Helena  Jakupak 

3 Josipa  Levak Horvat 



4 Tina  Kežman 

5 Valentino  Novak 

6 Andrijana Sovič 

7 Tihana  Bartolić 

8 Nikolina  Ščavničar 

9 Ivana  Kovač 

10 Ina  Kolarić 

11 Ivana  Vuk 

12 Vesna  Čanadi 

13 Ines  Runjak 

14 Anita  Petrin 

15 Martina Komes 

16 Mateja  Kirić 

17 Larisa  Farkaš  

18 Sandra Hudinčec 

19 Petra  Balija 

 
 
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 


